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 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
تعد وسائل اإلعالم من العوامل األساسية لبناء احلالة املزاجية لدى اجلمهور املستهدف، ويف 
العتماد على وسائل اإلعالم  حال حدوث أزمات بني الدول، يقوم اجلمهور يف تلک الدول 

أو کالمها، وما قد يرتتب عليه العديد من التأثريات، قد تکون إجيابية  التقليدية أو اإللکرتونية
أو سلبية على املتلقي، بل وتشکل يف کثري من األحيان املزاج العام للجمهور. ونظرًا ملا مرت 

الروسية من توتر جراء سقوط طائرة رکاب روسية يف سيناء عام  -به العالقات املصرية
حة يف مصر، وتوقف حال الطريان بني البلدين، إال أنه خالل ، ونتج عنه تضرر السيا2015

، وعودة حرکة الطريان مرة أخرى بني البلدين، تناولت وسائل اإلعالم الروسية 2021العام 
إلضافة إىل العديد  بعها املواطنني الروس عرب وسائل اإلعالم املختلفة،  هذه األزمة وحلها، و

لشأن املص ري، وعليه، تعد دراسة املزاج العام خالل فرتة األزمات وما من األخبار اخلاصة 
بعدها هامة للغاية، ال سيما إذا کانت بني دولتني؛ ملعرفة رد فعل اجلمهور اخلارجي جتاه 
ا توضح مدى رضا اجلمهور أو سخطهم ملا هو مقدم هلم من تغطيات  الدولة األخرى؛ أل

المية، اليت ميکن أن تفسر املواقف اجلديدة أو ومعاجلات حول تلک األخبار واملعاجلات اإلع
تعيد تفسري املواقف القدمية للحفاظ على االتساق مع ميوهلم احلالية اليت تدعم حالتهم 

  املزاجية.
لنسبة ملصر، حتاول هذه الدراسة  ويف هذا اإلطار، ونظرا ألمهية دراسة اجلمهور الروسي 

اإلعالم الروسية، خاصة القنوات التلفزيونية واملواقع التطرق إىل عالقة اجلمهور الروسي بوسائل 
خبار مصر املقدمة عرب تلک الوسائل  اإللکرتونية، للتعرف عن قرب على مدى اهتمامهم 
ر التعرض هذا على املزاج العام لدى املواطن الروسي جتاه مصر، وفق  حية، وقياس آ من 

  معطيات نظرية إدارة املزاج العام.
  شخصي، اإلعالم الروسيام، اجلمهور الروسي، املزاج الإدارة املزاج الع :ئيسيةالكلمات الر 
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  مقدمة:
تعد روسيا االحتادية من الدول احملورية اهلامة واملؤثرة يف العامل بشكل عام، 
والعب رئيس يف منطقة الشرق األوسط بشكل خاص. وتتعامل روسيا مع الوطن العريب  
ككيان إقليمي، ويعد اإلعالم أحد وسائلها ملد نفوذها للمنطقة العربية؛ حيث استثمرت 

لعربية أكثر منه روسيا مئات املاليني من الدوالر  ات للوصول إىل اجلمهور الناطق 
- للوصول للجمهور الغريب من خالل قناة روسيا اليوم، إضافة إىل أمهية املنطقة العربية 

لنسبة لروسيا نتيجة منو األقلية املسلمة الكبرية فيها مقابل تراجع العدد اإلمجايل  -حتديًدا
نتهاج سياسة  منذبوتني للسكان. كما أن الرئيس الروسي فالدميري  سة، بدأ  توليه الر

التقارب مع العاملني العريب واإلسالمي مًعا، من خالل حصول روسيا على عضوية كل من 
  )1( .2005منظمة املؤمتر اإلسالمي، وجامعة الدول العربية بصفة مراقب عام 

ا يف املصرية، شهدت العالقات الثنائية توترً -وعلى صعيد العالقات الروسية 
كلم جنوب   100، عقب سقوط طائرة ركاب روسية وحتطمها على بعد 2015العام 

مدينة العريش، وهي يف طريقها من منتجع شرم الشيخ إىل سان بطرسربج بروسيا، وعلى 
املصرية ما  -راكًبا قد ماتوا مجيعا يف تلك احلادثة. إال أن العالقات الروسية 224متنها 

كافة األصعدة السياسية، االقتصادية، والسياحية، خاصة يف لبثت أن شهدت تطورًا على  
، حني وقعت مصر اتفاقية شراكة اسرتاتيجية مع روسيا، واليت وصفها 2018أكتوبر 

ريخ العالقات الثنائية بني  ا "فصل جديد يف  الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
االت موسكو والقاهرة". ومنذ توقيع تلك االتفاقية، وّسعت ر  ما يف ا وسيا ومصر عالقا

ستئناف رحالت الطريان الروسية إىل  كيد روسيا  االقتصادية واألمنية والدبلوماسية، مع 
املقاصد السياحية املصرية، خاصة مدينيت شرم الشيخ والغردقة، بعد أن قامت مصر ببذل 
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لسياحية، ومواجهة أقصى اجلهود لضمان مستوى األمن واألمان يف املطارات، واملقاصد ا
، ومنع انتشار العدوى بداخل املطارات واملدن املصرية.   تداعيات أزمة كورو

لنسبة لروسيا منذ القدم، فإن الشعب الروسي يعترب مصر     ونظرا ألمهية مصر 
شريكا مهًما لدولتهم، ومن أفضل الدول املثالية اليت يقصدها السياح الروس، وهو ما 

ال اجلوي بني مصر وروسيا، فالشعب الروسي كان  ظهر جلًيا عقب أزمة الطريان وغلق ا
ا السياحية، وهو ما ظهر بشكل واضح، فور استئناف حركة  تواقًا للعودة ملصر ومنتجعا

  الطريان الروسي ملدينيت شرم الشيخ والغردقة. 
لعديد من اخلصائص والسمات، فهو  أما فيما خيص اجلمهور الروسي، فيتمتع 

مطلع ومثقف وحمب للقراءة واستخدام وسائل اإلعالم، حيت تتمتع وسائل شعب 
اإلعالم الروسية أيضا بطبيعة خاصة ومؤثرة يف كثري من األحيان على املزاج العام 
للجمهور. وبينما يرى البعض، أن وضع اإلعالم الروسي اليوم يشبه نوًعا ما اإلعالم 

سي (الكرملني)، يرى آخرون، أن جتربة السوفيايت، حيث كل شيء خلدمة النظام الرو 
"اإلعالم احلر" يف الفرتات السابقة أدت إىل نتائج سلبية مست هيبة البالد، وانتقصت 

ا روجت ألخالق غريبة عن تضحيات شعمن التاريخ العريق لروسيا و  ها، فضال عن أ
   )2( .األخالق والقيم الروسية األصيلة

وسائل اإلعالم اجلماهريية واإللكرتونية، قد فعاًدة، طبيعة احملتوى املقدم يف 
يشكل لدى اجلمهور املزاج اإلجيايب أو السليب، مما يدفعهم للقيام بدوافع طقوسية لتحسني 
احلالة املزاجية لديهم كمشاهدة التليفزيون للرتفيه ومتضية الوقت، بينما يتعرض بعضهم 

حالة مزاجية سيئة وسلبية، حيث لألخبار املزعجة كاحلوادث واألزمات، مما خيلق لديهم 
يلجأ اجلمهور عادة الستخدام وسائل اإلعالم املختلفة مبا تقدمه من مضامني معينة؛ 
تمع، أو لتدعيم مواقفه أو  لتغيري حالتهم املزاجية، أو للتوافق مع املزاج السائد يف ا



 

)165( 
  

تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

لتفصيل نظرية إدارة امل )3(تصوراته الشخصية،  زاج العاموهو األمر الذي تناولته 
Mood Management Theory . 

لنسبة ملصر، حتاول هذه  ويف هذا اإلطار، ونظرًا ألمهية دراسة اجلمهور الُروسي 
الدراسة التطرق إىل عالقة اجلمهور الروسي بوسائل اإلعالم الروسية، خاصة القنوات 

خبار مصر التلفزيونية واملواقع اإللكرتونية، للتعرف عن قرب على مدى اهتمامهم 
ر التعرض هذا على املزاج العام لدى  حية، وقياس آ املقدمة عرب تلك الوسائل من 

  املواطن الروسي جتاه مصر، وفق معطيات نظرية إدارة املزاج العام.
 الدراسات السابقة:

الدراسات األجنبية والعربية، طرق تغطية ومعاجلة  احملور األول،حيث يتناول 
ثريها على اجلمهور  اإلعالم الروسي للموضوعات والقضا واألحداث اخلارجية، ومدى 

فيتناول الدراسات اليت ركزت على   احملور الثاين،والشأن الداخلي واخلارجي لروسيا، أما 
 على املستوى الداخلي واخلارجي.كيفية إدارة املزاج العام لوسائل اإلعالم بشكل عام 

وسائل اإلعالم الروسية التقليدية واإللكرتونية للشئون تغطية ومعاجلة احملور األول: 
  اخلارجية، وتفاعل اجلمهور الروسي معها: الداخلية و والقضا 
على صعيد الدراسات السابقة اليت تناولت وسائل اإلعالم الروسية واجلمهور   

Денис  فولكوف وجونتشاروفالروسي والقضا الداخلية، أشارت نتائج دراسة 

Гончаров Степан, Волков )2020،( )4(  واليت أجريت على عينة
أكثر من ثلث الروس الذين مشلتهم الدراسة  مواطن روسي، أن 1600عشوائية قوامها 

٪) يعرفون األخبار من شبكات التواصل االجتماعي. هذا الرقم يعادل 39بنسبة (
٪).  كما أوضحت النتائج 38استخدام وسائل اإلعالم اإلخبارية على اإلنرتنت بنسبة (

اهد ٪)، حيث يش74أن التليفزيون يظل مصدر املعلومات األكثر استخداًما للروس (



 

)166( 
  

تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

٪ منهم األخبار عرب املواقع 36٪ من املبحوثني الروس التليفزيون يومًيا، ويقرأ حوايل 44
اإللكرتونية. وفيما خيص احملتوي عرب اإلنرتنت، يشاهد الروس غالًبا مقاطع فيديو حول 

٪)، الفكاهة 38٪)، األخبار يف روسيا والعامل (43املوضوعات التالية: األفالم والسينما (
كما أشارت النتائج أيضا، أن ثقة اجلمهور الروسي يف أن التليفزيون  ٪).34يه (والرتف

٪ على التوايل، 57٪ و48يغطي موضوعات اقتصادية وسياسة خارجية قد منت بنسبة 
وهو   وبشكل عام، يثق حوايل نصف املبحوثني يف األخبار املقدمة عرب التليفزيون الروسي.

الروسي الذي أجراه مركز  طالع يوميات للشباباستنتائج األمر الذي أشار إليه 
الشرتاك مع  ن  )5( )،2020وطالب جامعة موسكو احلكومية ( HSEليفادا 

الغالبية العظمى من املبحوثني يتلقون أخبارًا من وسائل اإلعالم الروسية. كما تشري النتائج 
  . اخلربإىل أن نسبة مصادر املعلومات املختلفة قد ختتلف حسب موضوع 

 )،Kazun, )2019كاوزن قامت دراسة وعلى املستوى الداخلي أيضا،   

بتحليل خطاب وسائل اإلعالم الروسية ووسائل التواصل االجتماعي حول املعارض ) 6(
فالينالسياسي البارز الروسي  ، حيث مت استخدام Alexei Navalny أليكسي 

ت واملشاعر عرب وسائل التواصل االجتماعي   )Medialogia ،)7تقنية حتليل البيا
واليت حتلل كثافة التغطية اإلعالمية لـنافالين. وخلص النتائج إىل أن وسائل اإلعالم الروسية 
بشكل عام تغطي أنشطة السياسي املعارض، وأن حماوالت جتاهل األخبار عنه عمًدا تتم 
فقط من خالل احملطات التلفزيونية. ومع ذلك، غالًبا ما تكون األخبار حوله سلبية، 
وبينما غالبية تغطية هذا املعارض يف وسائل اإلعالم الروسية ذات طبيعة نقدية، فإن 
إلضافة إىل ذلك، يشري  وسائل التواصل االجتماعي تقدم نظرة أكثر إجيابية ألنشطته. 

ة والسلبية يف وسائل اإلعالم الروسية املختلفة إىل أن الطريقة اليت حتليل األخبار اإلجيابي
ا تغطية أنشطة السياسي يف املقام األول ال تتضمن معلومات حول ما فعله أو مل  يتم 
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ألحرى التفسريات اإلعالمية املختلفة هلذه اإلجراءات. كما أن على وسائل  يفعله، بل 
ً بني حماولة جتاهل األخبار حول اإلعالم التقليدية حتت ضغط الدولة ، البد أن جتد تواز

ستثناء  فالين وحماولة تشويه مسعته. وهكذا، تتجاهل وسائل اإلعالم التقليدية أخباره 
ئقية أو قصص إخبارية بني احلني واآلخر؛ لتشويه مسعة املعارضة الروسية   نشر أفالم و

فالين شخصًيا. وهناك سبب قوي وراء  فالين ككل أو  هذه االسرتاتيجية، فبينما جتاهل 
ببساطة يف وسائل اإلعالم أمرًا غري وارد، فإن تغطيته كثريًا حىت يف ضوء سليب ميكن أن 
ً ميكن تقدمي تغطية مشوهه عنه مبثابة حل وسط جيد يف  يرفع الوعي العام عنه، وأحيا

  ظل الظروف.
وسية، تناولت العديد من أما على مستوى اإلعالم والسياسة اخلارجية الر   

زاكم أوضحت دراسة الدراسات كيفية تعامل اإلعالم الروسي مع الشأن اخلارجي، حيث 
أنه خالل احلقبة السوفيتية وحىت يومنا ) Zakem et al. )2018،( )8وآخرون 

هذا، تؤدي وسائل اإلعالم دورًا مهًما يف السياسة اخلارجية الروسية. ففي السنوات 
األخرية، وال سيما منذ الصراع يف أوكرانيا، استخدمت روسيا وسائل اإلعالم كأداة رئيسية 

حول أجندة السياسة  حلمالت التأثري على الصعيدين احمللي والدويل لنشر رسائل رئيسة
اخلارجية لروسيا، وتعزيز دور روسيا يف النظام الدويل. واستخدمت تلك الدارسة أداة 
للغتني الروسية واإلجنليزية، واستعرضت الرسائل األولية من  ت  حتليل احملتوى لبعض البيا

ة. كما مت الكرملني، وقيمت الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف السياسة اخلارجية الروسي
ال اإلعالمي. واتفقت الدراسة  إجراء مقابالت مع خرباء حول صنع القرار الروسي يف ا

Волков Денис , فولكوف وجونتشاروفالسابقة مع نتائج الدراسة 

Гончаров Степан )2020،( )9(  على سيطرة احلكومة الروسية بشكل
ثريًا كبريًا على وسائل اإلعالم  مباشر على وسائل اإلعالم احلكومية واليت تديرها ومتارس 
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اخلاصة من خالل الوسائل الرمسية وغري الرمسية. كما أشارت النتائج أن وسائل اإلعالم 
ارجية الروسية، أوال: تعبئة الروسية تقوم بثالث وظائف أساسية يف املسامهة يف السياسة اخل

نيا: عرض وجهات النظر  ا اخلارجية واألمنية،  الدعم السياسي احمللي واستدامته لسياسا
لثا: التأثري على اجلماهري األجنبية من خالل  والسياسات الرمسية للجمهور األجنيب؛ و

نه على الرغم من أن وسائل اإلعالم الروسية  التضليل والدعاية. وأشارت النتائج أيضا، 
هي عنصر حاسم يف التأثري على اجلمهور اخلارجي، إال أن الرئيس الروسي فالدميري بوتني 
تمعية والتجارية والسياسية يف  االت الثقافية وا لسلطة يف ا وإدارته يتمتعان أيًضا 

لتايل، فإن وسائل اإلعالم هي يف النهاية أداة واحدة ف قط، وإن  البلدان املستهدفة. و
  كانت مهمة جًدا، يف جمموعة أدوات أكرب بكثري مصممة ملمارسة التأثري خارجًيا.

 Borshchevskaya and بورشفسكا وكليفالندأشارت دراسة و  
Cleveland )2018،( )10(  ال اإلعالمي أن روسيا تستثمر بشكل ضخم يف ا

لعربية أكثر منه الذي يستهدف منطقة الشرق األوسط للوصول إىل اجلمهور  الناطق 
للوصول للجمهور الغريب، وأوضحت نتائج الدراسة إىل تزايد عدد متابعي قنايت "روسيا 

ثريمها على اجلمهور املستهدف لعامل العريب، وقوة  أوىل  كما  .اليوم" و"سبوتنيك عريب" 
 وجاليويت )Nelson et al.  )2015،( )11وآخرون نيلسونالباحثون 

Galeotti  )2015،( )12(  اهتماًما خاًصا بقناة األخبار الفضائية الروسية املوجهة -
عتبارها وسيلة للدبلوماسية العامة الروسية، وتشري النتائج  أن  -)RTروسيا اليوم (

هي ) 13(، 2012اسرتاتيجية القوة الناعمة لروسيا، واليت طورها فالدميري بوتني منذ عام 
إلضافة إىل نشر القصص اإلخبارية مباشًرة إىل أكثر مشوًال مما كان يُعتقد  سابًقا، أي 
س ، تستخدم احلكومة الروسية وكالة RTاجلماهري األجنبية عرب قناة  ITAR-إيتار 

TASS  للوصول إىل وسائل اإلعالم األجنبية، متجاوزة املراسلني األجانب لوسائل
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اإلعالم الغربية يف موسكو، الذين مييلون إىل أن يكونوا سلبيني بشأن النظام الروسي. 
متفقة مع سابقيها، واليت  )Watanabe )2017،()14وجاء نتائج دراسة واتنايب 

س وإنرتفاكسثري احلكومة الروسية على وكاليت إىل  تشري خالل تغطيتهما لألزمة  إيتار 
 35000األوكرانية لصاحل األوىل، وهو األمر الذي أظهره حتليل احملتوى الطويل ألكثر من 

للغة اإلجنليزية حول األزمة األوكرانية، نشرته وكاليت             TASS-ITARخرب 
، وتكشف هذه النتيجة عن استخدام روسيا االسرتاتيجي لوكالة األنباء Interfaxو
ا املختلطة" واليت تستخدم وسائل غري عسكرية ا ململوكة للدولة للدعاية الدولية يف "حر

وتلك   لتحقيق أهداف عسكرية؛ مما يدلل على فعالية النهج اجلديد للتحيز اإلخباري.
حيث ) Strovsky )2015( ،)15سرتوفسكي النتائج اتفقت أيًضا مع نتائج دراسة 

الروسية تستخدم تقنيات دعاية خاصة تعتمد على استهالك وسائل اإلعالم أشارت أن 
لوعي اجلماهريي  العديد من الصور النمطية واألساطري، وأدت إىل التالعب الكامل 
لتايل، تصبح وسائل اإلعالم الروسية مبثابة مصادر  الروسي جتاه األزمة األوكرانية. و

  موثوقة للكرملني يف تنفيذ نظامه السياسي اخلارجي.
 )،Kabel et al. )2019كابل وآخرون  املقابل، أوضحت دراسة يف

إىل عدم سيطرة النزعة السياسة عن اخلطاب اإلعالمي الروسي الذي يغطي أخبار )  16(
دول الشمال األوروبية (فنلندة، والسويد، والدمنارك، والنرويج) يف أغلب األحيان، حيث 
ا  أشارت النتائج إىل أن التغطية اإلعالمية لتلك املنطقة جاءت أكثر إجيابية من كو

ولة على ِحَده يف اإلعالم الروسي، ويتم الرتكيز على احلياة سلبية، حيث يتم تغطية كل د
االقتصادية، مثل: مشاريع البنية التحتية، التجارة، السياحة، النقل، االقتصادية، اهلجرة. 
ووفقا لتحليل احملتوى لوسائل اإلعالم الروسية، أوضحت النتائج أن احملتوي اإلعالمي 

انية بني روسيا ودول الشمال األورويب، وأشارت الروسي يركز أكثر على العالقات اإلنس
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النتائج إىل مصطلح اإلعالم "الناعم"، والذي يكمن وراءه معاجلة وفهم أن الروس ودول 
الشمال األورويب هم جريان جيدون ومهمون، وأن األمر يتعلق ببناء جسر للتقارب أكثر 

  منه جدار. 
 )Bykova et al. )2018،( )17بيكوفا وآخرون  بينما تناولت دراسة

لرئيس األمريكي األسبق  لد ترامبحتليل اخلطاب اإلعالمي الروسي فيما يتعلق  ، دو
حيث تناولت الدراسة تناقضات خطاب اإلعالم السياسي الروسي أثناء املواجهة 

ت املتحدة حول  . يعتمد التحليل على عينة من ترامباإلعالمية بني روسيا والوال
لد ترامب يف املقاالت املنشورة  يف ثالث صحف روسية كربى خالل الفرتة تنصيب دو

. وأشارت نتائج حتليل اخلطاب، إىل وجود نية 2018مايو  31حىت  2017يناير  20
ورة صنت االستثناءات امللحوظة لتقدمي لتشكيل صورة إجيابية لرتامب يف روسيا. بينما كا

الضربة الصاروخية على قاعدة سلبية لرتامب، تزامنت مع بعض األحداث، وهي: 
، والتهديدات األمريكية لكور الشمالية، واالنسحاب 2017عسكرية بسورية يف أبريل 

ريس للمناخ يف سبتمرب  ، وإقرار أمريكا بنقل سفارة إسرائيل 2017األمريكي من اتفاق 
كيد إجيايب 2017يف القدس يف ديسمرب  ، حيث انعكس اخلطاب بشكل حاد من 

  عام لرتامب إىل سليب.بشكل 
) Helmus et al.  )2018،( )18هيلموز وآخرون وقامت دراسة 

للغة الروسية عرب وسائل التواصل االجتماعي، والتهديد  بتحليل احملتوى الدعائي املقدم 
الدعائي األوسع الذي تتعرض له منطقة الدول السوفيتية السابقة اليت تشمل إستونيا 

إلضافة إىل توظيف شبكة والتفيا وليتوانيا وأوك رانيا، وبدرجة أقل مولدوفا وبيالروسيا. 
تليفزيونية متعددة اللغات متوهلا روسيا، وتشغيل العديد من املواقع اإلخبارية الداعمة 
تمع املدين" املدعومة من روسيا،  للكرملني، والعمل من خالل عدة منظمات "ا



 

)171( 
  

تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

االجتماعي تتضمن تغريدات إخبارية  واستخدام روسيا للحمالت عرب وسائل التواصل
ت الرتول  robotوالروبوت  troll وتعليقات غري منسوبة إىل صفحات الويب وحسا

  على وسائل التواصل االجتماعي ومحالت اهلاشتاج والتويرت الومهية.
ت وسائل التواصل   مت االعتماد على منهج التحليل الكمي الدقيق لبيا

ت وسائل التواصل االجتماعي الروسية، جنًبا إىل جنب مع االجتماعي؛ لفهم نطاق محال
ت املتحدة ومنظمة حلف مشال  املقابالت مع اخلرباء اإلقليميني وخرباء األمن يف الوال

وأشارت النتائج الرئيسة، أن  األطلسي لفهم األمور اهلامة، وكيفية مواجهة هذه احلملة.
لدول البعيدة، ففيما خيص  أهداف روسيا يف اخلارج القريب ختتلف عن تلك اخلاصة 

اورة األخرى، يهدف الكرملني إىل الوقيعة بني السكان  دول البلطيق وأوكرانيا والدول ا
لروسية واحلكومات املضيفة هلم، وحلف مشال  ذوي األصول الروسية أو الناطقني 

الشلل السياسي عن األطلسي، واالحتاد األورويب. بينما يف اخلارج، حياول الكرملني حتقيق 
  طريق زرع االرتباك وإذكاء املخاوف وتقويض الثقة يف املؤسسات الغربية والدميقراطية.

كما أشارت النتائج إىل أن اإلعالم املرئي واملسموع الروسي يهيمن على   
املنطقة، لكن أوكرانيا فرضت رقابة على البث احلكومي الروسي ومنصة التواصل 

هرية. كما ينتشر نشطاء وسائل التواصل االجتماعي واملواقع االجتماعي الروسية الش
اإللكرتونية واملصادر اإلخبارية وغريهم بشكل نشط لتقدمي حمتوى مؤيًدا لروسيا دون دعم 
يت الرسائل املناهضة لروسيا بنتائج عكسية يف  مباشر واضح من الدولة الروسية. وقد 

 ل والنظر إليها بعني الشك.املنطقة، وعدم تصديق الداخل الروسي هلا، ب
على أدايت  )Alyukov )2021،( )19أليكوف واعتمدت دراسة 

موعات البؤرية واملقابالت املتعمقة مع  جمموعة من مشاهدي التلفزيون الروسي  8ا
)؛ ملعرفة كيفية فهمهم للنزاع Cross mediaواإلعالم الرقمي (اإلعالم املتقاطع 
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عرض مجيع األخبار يف أوقات الذروة حول الصراع بني األوكراين، من خالل -الروسي
، حيث مت 2014ويونيو  2014ومايو  2013روسيا وأوكرانيا يف نوفمرب وديسمرب 

اختيار ثالث نشرات إخبارية قدمت متثيًال جيًدا للمبادئ األساسية للرواية الرمسية للنظام 
لغرب ، ومتثيل احلرب يف شرق الروسي، مثل تصوير تغيري النظام يف أوكرانيا كما دبره ا

ا صراع بني املتمردين املتعاطفني مع روسيا واملعاقبني من كييف املمولة من  أوكرانيا على أ
طري الصراع على أنه صراع بني روسيا والغرب واستخدام احلكومة األوكرانية   الغرب، و

ّيمون األخبار كوكيل. حيث أشارت النتائج أن بعض املواطنني الروس عينة الدراسة يق
ت  ا أكثر مصداقية عندما يتم تعزيزها بروا التلفزيونية املتحالفة مع الدولة الروسية على أ
مماثلة يف وسائل اإلعالم الرقمية. تعتمد ردود فعل املواطنني على هذا املزامنة على حسب 

لقنوات نوع استخدامهم للوسائط، يف حني أن املشاهدين قليلي املشاهدة لألخبار عرب ا
العتماد على وسائل اإلعالم الرقمية للتحقق من املعلومات املؤيدة  التليفزيونية، يقومون 
للنظام الروسي الواردة يف نشرات األخبار التلفزيونية. وُتظهر هذه النتائج كيف ميكن 
للدول االستفادة من مزا أنظمة اإلعالم اهلجني لتشكيل تصورات املواطنني وحتديد 

ر استخدام النظام املتزامن لوسائل الظروف  اليت ميكن للمواطنني مبوجبها اهلروب من آ
 اإلعالم املختلفة.

 .Tolz et alتولز وآخرون ويف هذا السياق، أظهرت نتائج دراسة 
، 2018يف عام  Skripalواليت تناولت حوادث التسمم يف سكريبال )  20( )،2020(

الشديد على العالقات الربيطانية الروسية، أنه مين اليت أدت بدورها إىل إضفاء الطابع األ
رغم سعى احلكومة الروسية يف السيطرة على املعاجلات اإلعالمية والصحفية يف هذا 
اإلطار، إال أن مع استجابة جمموعة من اجلهات اإلعالمية هلذا احلدث عرب منصات 

كيد السيطرة السردية الكاملة على  حادثة سكريبال، مما رقمية متعددة، مت منع أي دولة 
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أدى يف النهاية إىل تقويض جهود الدولة الروسية لتسخري التغطية اإلخبارية ألهدافها 
السياسية واألمنية. وخيلص البحث إىل أنه يف بيئة االتصاالت العاملية احلالية، فإن وسائل 
اإلعالمي تقيد بشكل كبري قدرة الدول على إدارة معاجلة الصحفيني بشكل دقيق 

ألمن القومي.لأل   حداث الكربى املتعلقة 
املزاج العام جتاه  إدارةاحملور الثاين: دور وسائل اإلعالم التقليدية واإللكرتونية يف 

  الشئون والقضا اخلارجية والداخلية:
) Cho & Hur )2018،( )21تشـو، وهـور  البــاحثنيأجـري كـال مـن 

الستكشاف العالقة بني اخلصائص الشخصـية واملـزاج يف اختيـار  من املستوى الثاين دراسة
احملتــــوى اإلعالمــــي، حيــــث مت حتليــــل الدراســــات الســــابقة املتعلقــــة بكيفيــــة اختيــــار احملتــــوى 
اإلعالمي للربامج التليفزيونية يف كور اجلنوبية، وأظهرت النتائج أن تفضيل حمتوى إعالمي 

ه الشخصية والتفاعل بني خصائص الشخصية معني سيعتمد على مزاج املشاهد وخصائص
  ):1لشكل رقم (واحلالة املزاجية، كما هو موضح 

  
  ) منوذج التفاعل بني املزاج واخلصائص الشخصية للمشاهدين1شكل (

وفًقا للدراسات السابقة اليت تناوهلا الدراسة، يرتبط االنبساط أو التفاؤل ف
حلاالت املزاجية اجليدة. ومع ذلك، جيب األخذ يف االعتبار أنه عندما  ارتباطًا إجيابًيا 
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تتعارض احلالة املزاجية مع الشخصية، فيجب أن يكون األشخاص الذين يعانون من 
ائها. والشخص الذي يعاين من احلالة املزاجية السيئة أكثر  حتفزًا لتقليل هذه احلالة وإ

مزاج جيد جيب أن يكون أقل دافًعا هلذه الشروط. وقد أثبتت بعض الدراسات أن 
ملزاج  ملزاج، وأن خصائص الشخصية هلا عالقة مستقرة  خصائص الشخصية تنبئ 

املتفائلون أو املنفتحون  اإلجيايب العاطفي أو العاطفي السليب، على سبيل املثال، يرتبط
ملزاج اجليد، ولكن جيب أن تكون هناك مسافة حصرية بني احلالة املزاجية  بشكل إجيايب 

  والشخصية ألن احلالة املزاجية هي حاالت مؤقتة، بينما الشخصية متسقة. 
إىل التعرف ) Cauberghe )2021،( )22كاوبرغي وآخرون وهدفت دراسة 

لتواصل االجتماعي مفيدة للمراهقني للتعامل مع مشاعر القلق على ما إذا كانت وسائل ا
يف بلجيكا، بناًء على نظرية إدارة  19- والوحدة أثناء احلجر الصحي خالل أزمة كوفيد

مراهًقا (بلجيكًيا) من سن  2165احلالة املزاجية. حيث مت إجراء دراسة استقصائية لعدد 
م، عاًما)، للتعرف كيف سامهت مشاعر الق 13-19( لق والوحدة على مستوى سعاد

وما إذا كانت اسرتاتيجيات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي املختلفة (التفاعلية 
والعالقات االجتماعية والرتفيه) توسطت يف هذه العالقات. وأشارت نتائج الدراسة أن 

ثري سليب أكرب على سعادة املراهقني من مشاعر ا لوحدة كان له  لقلق. كما الشعور 
لوحدة أكثر ميًال الستخدام وسائل التواصل  أشارت أن املبحوثني الذين شعروا 
االجتماعي للتعامل مع نقص التواصل االجتماعي. ومع ذلك، فإن اسرتاتيجية التأقلم 
ا  هذه مل تكن مرتبطة بشكل كبري مبشاعر السعادة لديهم.  وأشارت النتائج أيضا، أ

لتواصل االجتماعي كإسرتاتيجية تكّيف بناّءة للمراهقني، للتعامل ميكن استخدام وسائل ا
، ولكن يبدو أن استخدام COVID-19مع مشاعر القلق أثناء احلجر الصحي لـ 
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

وسائل التواصل االجتماعي كبديل للعالقات االجتماعية املادية جيعل املراهقني أقل 
  سعادة. 

ثيـر التعـرض لتغطيـة أزمـة فيـروس   )23()،2020عبد احلميد ( دراسة تناولـتبينما 
ملواقع اإلخبارية على تشـكيل احلالة املزاجية للجمهــور املصري، من خالل تطبيق  كورونـا 

،  وانطلقت الدراسة من معطيات  400اســتبيان إلكرتونــي علــى عينــة قوامهــا  مبحوً
ن شـبكات التواصـل االجتماعي نظرية إدارة املزاج العام، حيث توصلـت النتائج إلـى أ

واملواقع اإلخبارية تعــد مصــادر املعلومات الرئيســة عــن األزمة، وجــاءت الدوافــع  املعرفية 
يف مقدمـة دوافـع التغطيـة اإلخبارية، ثـم الدوافـع الشـخصية، وتصـدرت دوافـع اخلوف 

كما أشارت النتائج إىل سـيطرة   والتوتـر مسـتوى الدوافـع الطقوسـية لـدى عينة الدراسة،
زمة كورو يف املواقع اإلخبارية،  احلالة املزاجية السـلبية علـى مسـتوى املوضوعات املتعلقة 

 .والتـي انعكسـت علـى املزاج العـام والشـخصي السـليب لـدى اجلمهور املصري عينة الدراسة
 )24( )،2015ومكاوي (دراسة مؤيد، وهو األمر نفسه الذي توصلت إليه نتائج  

ت  اليت استهدفت بدورها التعرف على طبيعة العالقة بني حجم ودرجة التعرض حلسا
الصحف والقنوات الفضائية املتاحة عرب مواقع التواصل االجتماعي، وانعكاسات ذلك 
على املزاج العام للجمهور املصري والسعودي جتاه قضا وأحداث الوطن العريب متمثلة يف 

، اليمن، فلسطني، تونس، ليبيا، تنظيم داعش)، كما انطلقت هذه الدراسة (مصر،  سور
لعينة بشقه  من فرضيات نظرية إدارة املزاج العام. واعتمدت الدراسة على منهج املسح 

مفرده من اجلمهور املصري والسعودي من مستخدمي  400امليداين ملسح عينة قوامها 
قع التواصل االجتماعي، وجاءت أبرز نتائج الدراسة، الصحف والقنوات الفضائية عرب موا

يف ارتفاع معدالت املزاج الشخصي السليب لدي اجلمهور املصري والسعودي حنو قضا 
لصحف والقنوات الفضائية اإلخبارية املتاحة عرب  الوطن العريب اليت قاموا مبطالعة أخبارها 
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اخنفاض معدالت الرضا العام مواقع التواصل االجتماعي، كما كشفت الدراسة عن 
وكذلك معدالت القلق املستقبلي لدي اجلمهور املصري والسعودي عن قضا الوطن 

 العريب عينة الدراسة.
يف شقها امليداين إىل التعرف على ) 25()، 2018عبد الفضيل ( دراسةكما أشارت 

واالقتصادية واالجتماعية درجة تقبل املزاج العام للخطاب الديين جتاه القضا السياسية 
يف إطار اختبار فرضيات نظرية املزاج العام، واعتمدت الدراسة على أداة حتليل اخلطاب 

اليوم السابع)، ومواقع إلكرتونية (وطين -لتحليل مواد الرأي يف صحف الدراسة (األهرام
ردة مف 450الفتح السلفي)، كذلك استخدام أداة االستبيان على عينة قوامها -القبطي

وجاءت أبرز النتائج، يف أن  .مفردة لكل جامعة 150من الشباب اجلامعي بواقع 
توظيف اخلطاب الديين جتاه القضا الداخلية قد خلق مزاًجا عاًما سلبًيا للشباب اجلامعي 
، وخصوصا طالب جامعيت بين سويف واألزهر، حيث تغلبت املشاعر  حنو هذه القضا

ية ملفردات العينة من خالل سيطرة حاالت اخلوف، مث احلزن، السلبية على احلالة الشعور 
مث اإلحباط، مث الغضب عليهم، فيما تصاعدت املشاعر اإلجيابية لطالب اجلامعة 

لفخر، واألمل، والسعادة، واألمن.  األمريكية واليت تشمل الشعور 
التعـــرف علـــى دور الصـــحف  إيل) 26()، 2014عبـــد العزيـــز (  كمـــا ســـعت دراســـة

وتوصــلت ، املصــرية يف إدارة املــزاج العــام للجمهــور املصــري حنــو تيــارات اإلســالم السياســي
حمصلة املزاج العام لدى عينة اجلمهور حنو تيارات اإلسـالم السياسـي متثلـت النتائج إيل أن 

٪، وأخـــريًا املـــزاج اإلجيـــايب 21٪، مث املـــزاج املعتـــدل بنســـبة 73.2يف املـــزاج الســـليب بنســـبة 
ســـيطرة املكـــون الشـــعوري الســـليب العـــام علـــى بيئـــة املـــزاج العـــام لعينـــة كـــذلك   ،٪9بنســـبة 

اجلمهـــور املصــــري، ســــواء علـــى مســــتوى القضــــا اإلجيابيــــة أو الســـلبية املثــــارة عــــن تيــــارات 
خرى تغري املزاج العام حنو تلك التيارات   .اإلسالم السياسي، مما يوضح بدرجة أو 
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ثــري التعــرض لألخبــار الســلبية  )27(، )2012نــدا (بينمــا استعرضــت دراســة  قيــاس 
الدراسـة  توصـلت نتـائج ،واإلجيابية على طبيعة احلالة املزاجية العامة لدى اجلمهـور املصـري

تمــع مبعــين إذا كــان احلــدث الرئيســي ســلبياً، ازدادت  إىل ألحــداث يف ا ثــر املــزاج العــام 
ثري املتغريات الدميوغرافية للمبحوثني  سلبية املزاج العام والعكس صحيح، كذلك حمدودية 

  على احلالة املزاجية العامة.
أن املضـــامني اإلعالميـــة الـــيت ) 28( )،2019وأشـــارت دراســـة الكنـــاين، والعكيلـــي (

تبث بشكل يومي من وسائل اإلعالم املختلفة التقليدية واإللكرتونية، تقـوم بـدور مـؤثر يف 
ني أمههــا القنــوات التلفزيونيــة الفضــائية، إذ إن بنــاء وإدارة احلالــة املزاجيــة للجمهــور، ومــن بــ

التعرض لنوعيات معينة من املعاجلات واملضـامني الـيت تقـدمها قـد تـؤدي إىل بنـاء وتشـكيل 
تقييمات أو اجتاهات إما إجيابية أو سلبية لدى املشاهدين، وتؤثر بدرجة رئيسة على املزاج 

زاج العــام يعتــرب مزًجيــا معقــًدا مــن العمليــات العــام الســائد فيمــا بيــنهم يف النهايــة. ومبــا أن املــ
تمـــع، فقـــد تـــدفع احلالـــة  الشـــعورية واملعرفيـــة واحلالـــة النفســـية ورد الفعـــل الســـلوكي ألفـــراد ا
ـــؤدي  املزاجيــــة العامــــة اجلمهــــور إىل التعــــرض لقضــــا ومضــــامني إعالميــــة بعينهــــا، أو قــــد يـ

املـــزاج العـــام. ومت تطبيـــق دراســـة التعـــرض الكثيـــف للمضـــامني الســـلبية إىل التـــأثري ســـلًبا يف 
ميدانية على عينة من اجلمهور العراقي، ترصد كثافة تعرضهم ملضامني إخبارية عرب القنوات 
التليفزيونية واليت تعد األكثـر متابعـة مـن قبـل العـراقيني، حبسـب الدراسـات العراقيـة العديـدة 

حلالـــة املزاجيـــة يف جمـــال اإلعـــالم املرئـــي، وطبيعـــة ومنـــط وأهـــداف هـــذا التعـــرض، وع القتـــه 
ن  لــديهم يف ضــوء نظريــة إدارة احلالــة املزاجيــة. وأشــارت النتــائج إىل أن املبحــوثني يتفقــون 
التعـــرض لألخبـــار الـــيت تبثهـــا القنـــوات التليفزيونيـــة الفضـــائية كانـــت مـــؤثرة بشـــكل كبـــري يف 

  لديهم. اجلانب الوجداين لديهم، وإن كانت معتدلة يف التأثري على اجلانب السلوكي
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ـــد، والعنــــزي ( كــــذلك افرتضــــت أن شــــبكات التواصــــل  )29()، 2018دراســــة أمحـ
االجتمــاعي تعتــرب منصــات للشــائعات ممــا خلــق حالــة مــن القلــق واالضــطراب وعــدم الرضــا 
لدى غالبية اجلمهـور السـعودي واملصـري عينـة الدراسـة، ولكـن علـى صـعيد آخـر ميكـن أن 

ـــن الفــــرح والســــعادة ــــة مـ ــــة مزاجي ــــؤدي إىل حال وأشــــارت النتــــائج إىل ارتفــــاع اســــتخدام   .ت
ـــب متقاربـــــة بـــــني اجلمهـــــورين املصـــــري والســـــعودي،  شـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعي وبنســ
واســتخدامها يف التواصــل االجتمــاعي، واحلصــول علــى املعلومــات، والتعــرف علــى وجهــات 

تتناوهلـا النظر املختلفة، ومشاهدة مقاطع من الربامج التليفزيونية، ووجود أخبار حصـرية ال 
وســــائل اإلعــــالم املختلفــــة األخــــرى، إضــــافة إىل تفجريهــــا بعــــض القضــــا وتناوهلــــا بعمــــق. 
وأشــارت النتــائج إىل صــحة الفرضــية املتعلقــة بوجــود عالقــة بــني التعــرض للشــائعات وبــني 
طبيعــة املــزاج العــام والشخصــي والرضــا الســائدة لــدى الــرأي العــام املصــري والســعودي حنــو 

اال ت املختلفة، وتشري النتائج إىل قدرة وسـائل التواصـل االجتمـاعي يف التـأثري القضا وا
  على احلالة املزاجية للرأي العام.

  التعليق على الدراسات السابقة، وحدود االستفادة منها:
اتضـح مــن اسـتعراض الدراســات السـابقة، عــدم وجـود دراســة واحـدة تــرتبط مبوضــوع  -1

يوجد دراسات مستقلة تناولت دراسة أثر تعرض  الدراسة احلالية بصورة مباشرة، فال
اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف وسائل اإلعـالم التقليديـة واملواقـع اإللكرتونيـة وأثـر 

  هذا التعرض على املزاج العام للمواطن الروسي جتاه مصر.
ثرياتـــه حتمـــل  -2 لدراســـة اإلعـــالم الروســـي و جـــاءت أغلـــب الدراســـات الـــيت تناولـــت 

يت بعــــض وجهــــات نظــــر  لتــــايل  اإلعــــالم األورويب واألمريكــــي املعارضــــة لروســــيا، و
 النتائج متحيزة يف ضوء السياسات اخلارجية للدول املعادية لروسيا.
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قلـــة الدراســـات العربيـــة الـــيت تناولـــت دراســـة إدارة املـــزاج العـــام علـــى مجهـــور أجنـــيب،  -3
ت دراســة اجلمهــور وحتديــدا دولــة روســيا، حيــث نــدرت الدراســات العربيــة الــيت تناولــ

واإلعــالم الروســي، ونظــرا لطبيعــة العالقــات الثنائيــة الفريــدة بــني مصــر وروســيا علــى  
ت، اهتمـت هـذه الدراسـة يف إجـراء املزيـد مـن البحـث والدراسـة حـول  كافة املسـتو

 اجلمهور الروسي وعالقته مبصر من خالل وسائل اإلعالم.
م الروســــي، علــــى دراســــة الــــدول متحـــورت الدراســــات األجنبيــــة الــــيت تناولــــت اإلعـــال -4

ثـريات وكالـة األنبـاء إيتـار  املعادية لروسيا بشـكل عـام، وأوكرانيـا بشـكل خـاص، أو 
 املوجهة على اجلمهور اخلارجي والعريب بشكل عام. RTس وقناة 

اعتمـدت أغلــب الدراسـات األجنبيــة علـى حتليــل احملتـوى اإلعالمــي لوسـائل اإلعــالم  -5
كرتونيــة، وحتليــل اخلطــاب اإلعالمــي، وإجــراء مقــابالت متعمقــة الروســية واملواقــع اإلل

التصـــال واخلـــرباء وصـــناع القـــرار يف جمـــايل اإلعـــالم والسياســـية، بينمـــا  مـــع القـــائمني 
ركـــزت الدراســـات العربيـــة يف دراســـتها للمـــزاج العـــام علـــى الدراســـات امليدانيـــة، مـــن 

ذه الدراسة وفقـا خالل عدة مقاييس مت االستفادة منها يف عمل املقاييس ا خلاصة 
 ملعطيات نظرية إدارة املزاج العام.

ن اجلمهــور الروســي يتــابع يف املقــام األول  -6 أشـارت العديــد مــن الدراســات الروســية، 
القنوات التليفزيونية يليها املواقع اإللكرتونية، وهو األمر الذي استفادت منه الدراسة 

يــة علــى اســتخدام اجلمهــور الروســي يف حتديــد موضــوعها، حيــث تركــز الدراســة احلال
للقنــوات التليفزيونيـــة واملواقـــع اإللكرتونيـــة الروســـية كمصـــدر أساســـي للحصـــول علـــى 

 للمعلومات.
ثري اإلعال -7 م الروسي يف مجهورها الداخلي،  أشارت العديد من الدراسات إىل قوة 

جية. للكرملني يف تنفيذ سياسته اخلار إنه أداه رئيسة ومصدر موثوق من قبل  اكم
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 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

تقنيات دعاية خاصة تعتمد على استهالك العديد من وإن تلك الوسائل تستخدم 
لوعي اجلماهريي الروسي خصوًصا جتاه  الصور النمطية واألساطري، للتالعب 

  األزمة األوكرانية. 
  املشكلة البحثية:

تعد وسائل اإلعالم من العوامل األساسية لبناء احلالة املزاجية لدى اجلمهور 
العتماد  املستهدف، ويف حال حدوث أزمات بني الدول، يقوم اجلمهور يف تلك الدول 
على وسائل اإلعالم التقليدية أو اإللكرتونية أو كالمها، وما قد يرتتب عليه العديد من 
التأثريات، قد تكون إجيابية أو سلبية على املتلقي، بل وتشكل يف كثري من األحيان املزاج 

الروسية من توتر جراء سقوط طائرة  -ونظرًا ملا مرت به العالقات املصرية العام للجمهور.
، ونتج عنه تضرر السياحة يف مصر، وتوقف حال 2015ركاب روسية يف سيناء عام 

، وعودة حركة الطريان مرة أخرى بني 2021الطريان بني البلدين، إال أنه خالل العام 
بعها املواطنني االبلدين، تناولت وسائل اإلعالم الروسية ه لروس عرب ذه األزمة وحلها، و

لشأن املصري،  ،وسائل اإلعالم املختلفة إلضافة إىل العديد من األخبار اخلاصة 
وعليه، تعد دراسة املزاج العام خالل فرتة األزمات وما بعدها هامة للغاية، ال سيما إذا  

ا توضح  كانت بني دولتني؛ ملعرفة رد فعل اجلمهور اخلارجي جتاه الدولة األخرى؛ أل
مدى رضا اجلمهور أو سخطهم ملا هو مقدم هلم من تغطيات ومعاجلات حول تلك 
األخبار واملعاجلات اإلعالمية، اليت ميكن أن تفسر املواقف اجلديدة أو تعيد تفسري املواقف 

  )30(القدمية للحفاظ على االتساق مع ميوهلم احلالية اليت تدعم حالتهم املزاجية. 
من هنا تتحدد املشكلة البحثية للدراسة يف قياس أثر تعرض اجلمهور 
ا  جتاها الروسي ألخبار مصر عرب القنوات الروسية التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية 

حمايدة) على تغيري حالة املزاج العام السائدة لديهم؛ لتوافق املزاج  - إجيابية –(سلبية 
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

م حنو اجلمعي السائد، أو تدعيم موا م الشخصية، وتشكيل اجتاها قفهم وتصورا
  القضا واملضامني املقدمة عن مصر، يف إطار معطيات وفرضيات نظرية املزاج العام.

 أمهية الدراسة:
ملنطقة العربية إىل عقود خلت، حيث كان لالحتاد  يعود اهتمام اإلعالم .1 الروسي 

طبيعي أن تواكب وسائل إعالمه السوفيايت حضور مهم يف هذه املنطقة، وكان من ال
يت أمهية الدراسة يف التعرف على ما وجهة نظر اجلمهور  لتايل  اهتماماته هنا، و
الروسي ملا تثريه القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية من موضوعات 

اه وأخبار عن مصر بشكل حمدد، والتعرف على املزاج العام هلذا اجلمهور اخلارجي جت
 مصر يف الوقت الراهن.

لدراسة اجلمهور الروسي، وأمناط تعرضه  .2 قلة الدراسات العربية واألجنبية اليت تتناول 
خبار مصر؛ نظرا  لوسائل اإلعالم املختلفة، وما املضامني اليت يتعرض هلا اخلاصة 

لنس بة ملصر، ألمهية روسيا االسرتاتيجية والتارخيية والثقافية والسياسية واالقتصادية 
جراء املزيد من الدراسات اإلعالمية جتاه تلك املنطقة ومجهورها.  وضرورة االهتمام 

تتيح نتائج هذه الدراسة صناع القرار املصري، يف التعرف على كيفية خماطبة اجلمهور  .3
الروسي من خالل اسرتاتيجيات إعالمية، بناًء على معرفة املزاج العام الروسي، وكيفية 

حملتوى املقدم عرب وسائل اإلعالم الروسية اليت يتعرض هلا، مع تقدمي ثره 
املقرتحات اخلاصة لتعظيم االستفادة من وسائل اإلعالم الروسية (الدولية) يف خماطبة 

 اجلمهور الروسي (الدويل)، خلدمة مصاحل الدولة املصرية.
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 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  أهداف الدراسة:
  عد اهلدف الرئيس للدراسة هو:ي

رصد العالقة بني معدالت تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر عرب  حماولة"    
م  ثري ذلك على اجتاها القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية، ومدى 

 ويتفرع من هذا اهلدف جمموعة أهداف، وهي:، ومزاجهم العام جتاه مصر"
ومواقع إلكرتونية اليت التعرف على أهم املصادر اإلعالمية من قنوات تليفزيونية  .1

يفضلها اجلمهور الروسي حمل الدراسة يف احلصول على معلومات بشكل عام، وعن 
 أخبار عن مصر بشكل خاص.

رصد أهم أخبار مصر اليت يركز عليها اإلعالم الروسي عرب القنوات التليفزيونية  .2
 واملواقع اإللكرتونية الروسية من وجهة نظر املبحوثني الروس.

التعرف على مدى ثقة املبحوثني الروس يف املعاجلات والتغطيات اإلعالمية ألخبار  .3
 مصر عرب القنوات واملواقع الروسية. 

 معرفة دوافع تعرض املبحوثني ألخبار مصر عرب القنوات واملواقع الروسية.  .4
حتليل كيفية طرح ومعاجلة أخبار مصر يف التغطيات اإلعالمية للقنوات واملواقع  .5

 سية خالل الفرتة احلالية من وجهة نظر املبحوثني.الرو 
لرضا، أو السخط العام، لدى اجلمهور الروسي   .6 التعرف على مدى درجة الشعور 

من تلك املعاجلات. املبحوثني الروس عما تقدمه وسائل اإلعالم الروسية من 
 مضامني ومعاجلات ألخبار مصر.

اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات  حتليل العوامل املؤثرة يف العالقة بني تعرض .7
جتاه املزاج العام للجمهور  واملواقع اإللكرتونية الروسية، وتفسري ذلك، وعالقته 

 الروسي.
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

حلالة املزاجية بشكل عام  .8 التعرف على احلالة املزاجية للمبحوثني الشخصية، وربطها 
 جتاه أخبار مصر.

ملستقبلية ألوضاع مصر من وجهة نظر التعرف على الرؤية احلالية والتوقعات ا .9
 اجلمهور الروسي.

  تساؤالت الدراسة:
  من خالل أهداف الدراسة، ميكن استخالص التساؤالت التالية:

ما مستوى تعرض اجلمهور الروسي عينة الدراسة لوسائل اإلعالم الروسية (القنوات  .1
املتابعة خالل املواقع اإللكرتونية) بشكل عام من حيث (مدى  -التليفزيونية

 وكثافة التعرض يف اليوم)؟ -األسبوع
ما أبرز القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية اليت يفضل املبحوثني  .2

 متابعتها؟
خبار مصر املقدمة عرب وسائل اإلعالم الروسية؟ .3  ما مدى اهتمام املبحوثني الروس 
 خيص أخبار مصر؟ ما نوعية املضامني املفضلة لدى املبحوثني فيما .4
ما أسباب ودوافع تعرض املبحوثني ألخبار مصر املقدمة عرب وسائل اإلعالم  .5

 الروسية؟
كيف يتم طرح أخبار مصر عرب القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية من  .6

 وجهة نظر املبحوثني الروس؟ 
، ما مدى ثقة املبحوثني فيما تقدمه وسائل اإلعالم الروسية عن  .7 مصر من قضا

 وأخبار، وأحداث، وموضوعات؟
ما مدى رضا املبحوثني الروس عن التغطيات واملعاجلات اإلعالمية ألخبار مصر عرب  .8

 وسائل اإلعالم الروسية؟
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ما مسات احلالة املزاجية للمبحوثني املتكونة جراء التعرض ألخبار مصر عرب وسائل  .9
 اإلعالم الروسية؟

عورية للمبحوثني يف الوضع الراهن حبالتهم املزاجية عند ما العالقة بني احلالة الش .10
 متابعة أخبار مصر عرب وسائل اإلعالم الروسية؟

ما اجتاهات املبحوثني الروس حنو القضا واألخبار اليت مت طرحها عن مصر عرب  .11
 القنوات واملواقع اإللكرتونية الروسية؟

 ما مدى اهتمام املبحوثني مبصر كدولة؟  .12
م ما رؤية امل .13 بحوثني ملصر يف الوضع الراهن مقارنة خبمس سنوات سابقة وتوقعا

 خبصوص املستقبل؟
 ما السمات الدميوغرافية للمبحوثني الروس عينة الدراسة؟ .14

  اإلطار النظري:
 Moodإدارة املزاج العام  تعتمد هذه الدراسة يف إطارها النظري على نظرية

Management Theory ملوضوع الدراسة وأهدافها.، واليت تعد مالئمة  
 ريخ وأسس إدارة احلالة املزاجية:

 Festinger Leonميكن تتبع بداية نظرية إدارة املزاج يف مقال ليون فيستنجر 
واليت تشري أن  )Cognitive Dissonance ،)31حول نظرية التنافر املعريف 

اإلنسان حياول إقامة اتصاالت مع اآلخرين الذين لديهم مواقف ومهارات ومعتقدات 
ومعرفة وما إىل ذلك، ولكن إذا مل تتطابق مجيع املصاحل الذاتية واخلصائص الشخصية، 
فيحدث خالف / تنافر. وللتجنب اخلالف الكامل يف عملية االتصال، استخدم اإلنسان 

ئي حيث يتعرض لكل ما يتوافق مع مصلحته الشخصية، ويتجنب أي التعرض االنتقا
 . ً  )32(معلومات تسبب له اضطرا
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 Zillmann and زيلمان وبراينتومن هذا املنطلق، قام كال من     
Bryant )33(   ا بفكرة اختيار الفرد للمحتوى فيستنجرلعمل على فكرة ، وقار

سم نظرية إدارة احلالة  اإلعالمي الذي يعزز احلالة الذهنية لديه. ومت تسميته الحًقا 
املزاجية. ووفًقا هلذه الفكرة فإن احلالة املزاجية تتكيف مع جمموعة متنوعة من احلاالت 

الت، والراديو، والتلفزيون، املزاجية املتاحة عرب وسائل اإلعالم مثل: األخبار، وا
لكثري من املشاعر من الكوميد  واإلنرتنت، واهلواتف احملمولة، واألفالم، والدراما املليئة 

ضة والروحانيات، وما إىل ذلك.   والرومانسية واحلركة واملأساة والر
إىل جمموعة أكرب من املناهج النظرية اليت  إدارة احلالة املزاجيةوتنتمي نظرية     

تتناول التعرض االنتقائي حملتوى وسائل اإلعالم. وتفرتض النظرية أن اختيار وسائل 
اإلعالم يتم بناء على احلالة العاطفية احلالية ملستخدمي تلك الوسائل، من أجل حتسني 

توفر دعًما كبريًا للفكرة العامة احلالة املزاجية لديهم. يف حني أن األدلة التجريبية احلالية 
ختالف احلالة العاطفية  ن التعرض االنتقائي حملتوى وسائل اإلعالم خيتلف  القائلة 
الظرفية، وتشري الدراسات السابقة أيًضا إىل أن اختيار وسائل اإلعالم ال يتبع دائًما 

 4بوضوح إىل  إدارة احلالة املزاجية Zillmannوقد قسم  )34(حتسني املزاج الفوري. 
 )35(فئات: 

 Excitatory Potentialإمكانية االستثارة من احملتوى اإلعالمي:  -1
رة لدى الفرد بناًء على وسائل اإلعالم.    حيث تعتمد الفئة األوىل على مستوى اإل

حيث كل حمتوى إعالمي لديه القدرة على التأثري يف املزاج العام، حيث ميكن للمحتوى 
ئة، مثل موسيقى كالسيكية مقدمة يف فيلم أو حمتوى ويب أن يقلل من ذات الطبيعة اهلاد

رة أثناء مشاهدة األعمال املثرية  لغضب واإل رة، بينما احملتوى اإلعالمي الذي يتسم  اإل
رة ويزيدها.  للعنف، أو تقدم حمتوى به دماء الدم من شأنه أن حيفز اإل
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 Absorption Potentialإمكانية استيعاب احملتوى اإلعالمي:  -2
تعتمد الفئة الثانية على تغيري احلالة املزاجية وفقا للرسائل اإلعالمية والتأثري يف انتباه الفرد. 

 ،مثل هذه الرسائل اإلعالمية لديها القدرة على التدخل يف املنطق والقدرة املعرفية للفرد
على سبيل املثال، إن الشخص الذي يعاين من حالة مزاجية سيئة يكون لديه قدرة أعلى 
من استيعاب حمتوى إعالمي سليب، يف حني أن الشخص الذي يتمتع مبزاج إجيايب 

 سيختار حمتوى لديه قدرة منخفضة على تغيري مزاجه.
 Semantic Affinityالتقارب الداليل:  -3

ناك نفس املستوى من النسبية بني الفرد واحملتوى اإلعالمي، تفرتض الفئة الثالثة، إنه ه
الكتئاب أو احلزن سيذهب إىل احملتوى الداليل  على سبيل املثال، الشخص املصاب 
املنخفض السلبية، من أجل حتسني احلالة املزاجية لديهم، وهو ما يتناسب مع معطيات 

 نظرية التنافر املعريف.
 Hedonic valenceإلعالمي: تكافؤ املتعة من احملتوى ا -4

أما الفئة الرابعة واألخرية، تفرتض أنه ميكن للفرد الذي يتعرض حملتوى وسائل اإلعالم، أن 
ثري إجيايب  يكون له تكافؤ سليب أو إجيايب. بعبارات بسيطة، يكون للشخص السعيد 

م اإلجيايب، على احملتوى املقدم، بينما يستهلك الشخص ذو املشاعر السلبية حمتوى اإلعال
 أي وفقا ملزاج الفرد.

، أن احملتوى اإلعالمي املقدم عرب الوسائل وميكن أن نستخلص مما سبق
التقليدية أو الرقمية، يتم استهالكه من قبل األفراد يف جمموعات معينة من اخلصائص 
لتايل تساعد يف حتقيق هدف التقليل من الشعور السليب. فعندما يكونون  والسمات، و

م يبحثون عن حمفزات إجيابية للتخفي ف من هذه النقاط يف حالة مزاجية "سيئة"، فإ
العاطفية املنخفضة. وسائل اإلعالم هي أداة فعالة تساعد يف إعادة ترتيب بيئة األفراد 
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م  ثري تلك الوسائل عليهم. لذا، ليس األمر أ م بناء  االجتماعية، وهم يبنون اختيارا
ت وسائل اإلعالم بناًء على مواقف ختيارات عاطفية، لكنهم خيتارون حمتو هم يقومون 

ً املتقلبة. وتستند االختيارات املربرة لتلك الوسائل (أي ليست  اجلوهرية الثابتة، وأحيا
ثلى". من املهم 

ٌ
لضرورة عقالنية)، على حاجة هؤالء للحفاظ على احلالة املزاجية "امل

إلدراك. بدًال من  لضرورة مدفوًعا  مالحظة أن فعل اختيار الوسيلة اإلعالمية ليس 
ستخدام التحيزات  ذلك، يعد اختيار الوسائط عملية عاطفية وضمنية نقوم برتشيدها 

جتة عن  )Zillmann & Bryant ،1985،( )36الشخصية ( فاحلالة املزاجية 
 العواطف.
وعلى هذا األساس اقرتح زيلمان وزمالؤه نظرية املزاج العام اليت حتاول التعامل   

الذي يتعرض لرسائل وسائل اإلعالم سواء بشكل موسع مع اختيارات متعددة للمتلقي 
ا تتعامل  ضة، أي أ ئقية، أفالم ودراما، واملوسيقى والر أكانت هذه الرسائل إخبارية، و
مع مجيع احلاالت املزاجية العامة ألفراد اجلمهور بدًال من اقتصارها على احلالة العاطفية 

ويوضح الشكل التايل نظرية إدارة املزاج العام وفقا فقط املوجودة يف نظرية التنافر املعريف. 
  )37(لزيلمان. 

  

  Zillmannنظرية إدارة املزاج العام وفقا لزيلمان  )2شكل رقم (
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  فروض الدراسة:
  :وفقا ملعطيات نظرية إدارة املزاج العام، تطرح الدراسة العديد من الفروض، وهي

إحصائيا بني حجم تعرض املبحوثني الروس توجد عالقة ارتباطية دالة  الفرض األول:
م حنو أخبار مصر.   لكل من القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية واجتاها

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني احلالة املزاجية العامة للمبحوثني  الفرض الثاين:
م حنو معاجلة أخبار مصر عرب القنوات    التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسيةواجتاها

توجد عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيا بـني احلالـة املزاجيـة العامـة للمبحـوثني  الفرض الثالث:
وحــالتهم املزاجيــة عنــد متــابعتهم أخبــار مصــر عــرب القنــوات التليفزيونيــة واملواقــع اإللكرتونيــة 

 الروسية. 
ة دالة إحصائيا بني توقع املستقبل واجتاهات املبحوثني توجد عالقة ارتباطي الفرض الرابع:
  حنو أخبار مصر

توجـد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بـني توقــع املســتقبل وكــل مــن احلالــة  الفــرض اخلــامس:
  املزاجية العامة للمبحوثني.

  اإلجراءات املنهجية:
  نوع الدراسة:  . أ

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات امليدانية، واهلدف منها مسح اجلمهور 
الروسي الذي يتعرض ألخبار مصر واملقدمة عرب وسائل اإلعالم الروسية (قنوات تليفزيونية 

ومعرفة نوعية احلاالت ومواقع اإللكرتونية)، من أجل دراسة املزاج العام للجمهور الروسي، 
  ج الشخصي والعام لعينة اجلمهور الروسي جتاه مصر.الشعورية اُلمشكّلة للمزا 
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  منهج الدراسة:  . ب
لعينة بشقه امليداين كمًيا وكيفًيا، ملسح  تعتمد هذه الدراسة على منهج املسح 

) مبحوً من اجلمهور الروسي املقيم بروسيا االحتادية خالل الفرتة من 130عينة قوامها (
  .2022يناير  1حىت  2021نوفمرب  1

ت:ج.    أدوات مجع البيا
ت من اجلمهور  اعتمدت الدراسة على أداة االستبيان اإللكرتوين جلمع البيا
الروسي، واليت تتناسب مع طبيعة هذه الدراسة، اليت تدرس مجهورًا خارجًيا يصعب 
التواصل معه وجًها لوجه، واحتـوت االسـتمارة علـى العديد من املقاييس، واليت مت بناءها 

وع للدراسات السابقة اليت تناولت نظرية املزاج العام، وكذلك بناء على أهداف بعد الرج
ا وفروضها.   الدراسة وتساؤال

  د. املقاييس العلمية الستمارة االستبيان:
  مقاييس، لقياس ما يلي: 7حتتوي االستمارة على 

(القنوات التليفزيونية واملواقع  مقياس التعرض لوسائل اإلعالم الروسية -1
كرتونية)، من حيث كثافة االستخدام اليومي لتلك الوسائل على النحو التايل: اإلل

ساعات  3ألقل من  - 1"متوسط" من  -ساعات يف اليوم" 3(مرتفع "أكثر من 
"منخفض" أقل من ساعة يف اليوم)، ومدى املتابعة األسبوعية على  -يف اليوم

درا "مرة يف األسبوع"  - رتني لثالث مرات أسبوعيا"أحيا "من م -النحو التايل: (
 نتظام أربع مرات فأكثر").

مقياس دوافع التعرض ألخبار مصر عرب القنوات لتليفزيونية واملواقع اإللكرتونية  -2
 4عبارات تعرب عن دوافع معرفية، و 4عبارات،  8، واليت مت تقسيمها إىل الروسية

 عبارات تعرب عن دوافع شخصية.
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 املبحوثني عن املعاجلة والتغطية اإلعالمية ألخبار مصرمقياس معرفة مدى رضا  -3
عي:  ستخدام مقياس ر عرب القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية، 

ساخط  -درجة 2غري راض=  -درجات 3راض=  -درجات 4(راض جدا= 
 درجة). 1جدا= 

اليت تعرب عن مقياس للحالة املزاجية الشخصية للمبحوثني (املزاج العام)  -4
حاالت شعورية  4، وذلك النحو التايل: وضع حاالت شعورية يف الوضع الراهن

حاالت شعورية إجيابية، تعرب عن املزاج  4سلبية تعرب عن املزاج الشخصي السليب، و
درجات،  3الشخصي اإلجيايب، ومت استخدام مقياس ليكرت الثالثي (موافق =

 درجة). 1درجة، معارض =  2حمايد = 
مقياس للحالة املزاجية الشخصية للمبحوثني (املزاج الشخصي) بعد متابعة  -5

وذلك النحو التايل: أربع عبارات تعرب أخبار مصر عرب وسائل اإلعالم الروسية، 
عن املزاج السليب، وأربع عبارات تعرب عن املزاج اإلجيايب. ومت استخدام مقياس 

 درجة). 1رجة، معارض = د 2درجات، حمايد =  3ليكرت الثالثي (موافق =
مقياس اجتاه املبحوثني الروس حنو أخبار مصر يف التغطيات اإلعالمية لوسائل  -6

ومت استخدام مقياس ليكرت الثالثي عبارة،  12اإلعالم الروسية من خالل 
 درجة). 1درجة، معارض =  2درجات، حمايد =  3(مؤيد=

النظرة التفاؤلية، وثبات  عبارات، تعرب عن 3واملكون من مقياس توقع املستقبل،  -7
 الرؤية، والنظرية التشاؤمية.

  جمتمع وعينة الدراسة: -ه
يتمثل جمتمع الدراسة يف اجلمهور الروسي املستخدم لوسائل اإلعالم الروسية 

عينة كرة الثلج (عينة التقليدية واإللكرتونية (التليفزيون واملواقع اإللكرتونية)، ومت تطبيق 
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لروسي املقيم داخل دولة روسيا االحتادية، حيث مت تصميم على اجلمهور ا عمدية)
، ترمجت إىل اللغة الروسية Google Formsاالستمارة على موقع جوجل فورم 

ومت إرسال رابط االستمارة لعدد من  )38(لسهولة التواصل مع اجلمهور املستهدف، 
ية واملواقع اإللكرتونية املواطنني الروس الذين يتعرضون ألخبار مصر عرب القنوات التليفزيون

الروسية (هؤالء املبحوثني جتمعهم مع الباحثة صلة قرابة وصداقة على املستوى الشخصي، 
لسفارة والقنصلية الروسية، وبعض األصدقاء الروس املقيمني  إلضافة إىل أصدقاء 

، بروسيا االحتادية يف مدن (موسكو، ومسارة، وأسرتاخان، ولينينغراد، وسان بطرسربج
رساهلا ألصدقائهم وزمالئهم الروس وهكذا، وجاءت و  ليايت)، والذين قاموا بدورهم 

نوفمرب  1مبحوً روسًيا، خالل الفرتة من  130االستجابة ملأل االستمارة اإللكرتونية 
  .2021يناير  1إىل  2021

ت:  املعاجلة اإلحصائية للبيا
ت الالزمـة للدراســة، سـيتم إدخاهلــا   -بعـد ترميزهــا-بعـد االنتهـاء مــن مجـع البيــا

ســـتخدام  إىل احلاســب اآليل، مث جـــرت معاجلتهــا وحتليلهـــا واســـتخراج النتــائج اإلحصـــائية 
مج  للجوء إىل املعامالت واالختبارات واملعاجلات اإلحصائية التالية:SPSSبر  ، ذلك 

  ب املئوية.التكرارات البسيطة والنس -1
  املتوسطات احلسابية. -2
حساب الوزن املرجح الذي حيسب بضرب التكرارات بـوزن معـني يقـرره الباحـث بنـاًء  -3

على عدد املراتب يف السؤال، مث جتمع نتائج الضرب لكل بند للحصول على جممـوع 
 األوزان املرجحة وحتسب النسب املئوية لبنود األسئلة كلها.

) لدراسـة Pearson Correlation Coefficientمعامـل ارتبـاط بريسـون ( -4
ــــبة  ــــن مســـــــتوى املســـــــافة أو النســـ ـــــة بـــــــني متغـــــــريين مـــ شـــــــدة واجتـــــــاه العالقـــــــة االرتباطيــ
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)Interval Or Ratio وقـد اعتـربت العالقـة ضـعيفة إذا كانـت قيمـة املعامـل .(
. 0.70، وقويــة إذا زادت عــن 0.70-0.30، ومتوســطة مــا بــني 0.30أقــل مــن 

ــــائج ا ــــد 95الختبــــارات اإلحصــــائية عنــــد درجــــة ثقــــة ومت قبــــول نت % فــــأكثر، أي عن
  فأقل. 0.05مستوى معنوية 

 إجراءات الصدق والثبات:
مت عرض استمارة االستبيان على عدٍد من أساتذة اإلعالم واالتصال الدويل،   

والعلوم السياسية، والسادة الدبلوماسيني؛ للتأكد من قياسها ملتغريات الدراسة وفروضها 
م ا، ومت تعديل االستمارات وفًقا ملقرتحا . ولتحقيق الثبات لالستمارة، مت )39( وتساؤال

 أسئلتها مجيع وضوح من الروس للتأكد املبحوثني من عدد على هلا قبلي اختبار إجراء
 من( مبحًو 13 بواقع الدراسة عينة من% 10 استقصاء مت حيث بدائلها، وكفاية
 أسبوع بعد عليهم االستمارة توزيع أعيد مث ،)مبحوً  130 الدراسةلعينة  األصلي احلجم

ت بني الثبات نسبة وجاءت األول، التطبيق من ، واليت % 94 املرتني يف املبحوثني إجا
ا من خالل قيمـة  تعد نسبة وهي، هولسيت الختبار وفًقـا الثبـات معامـل مت احتسا

  تطبيق.مناسبة، وتؤكد على صالحية االستمارة لل
  )40(الروسية:  - العالقات املصرية

ريخ العالقات املصرية  الروسية، منذ زمن طويل، حيث أقيمت  –يرجع 
. كما تعد 1943أغسطس  26العالقات الدبلوماسية بني االحتاد السوفيايت ومصر يف 

ت االشرتاكية السوفياتية وروسيا يف الشرق األوسط  مصر شريًكا رائًدا الحتاد اجلمهور
إنشاء املصانع والشركات يف مصر، أمهها سد وأفريقيا. وشارك آالف اخلرباء الروس يف 

أسوان والسد العايل، ومصنع حلوان ألعمال الصلب، ومصنع جنع محادي لألملنيوم، واليت 
ال تزال تلعب دورًا مهًما يف االقتصاد املصري. كما أن جيل من املصريني الذين يشكلون 



 

)193( 
  

تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

جلامعات السوفيتية اآلن النخبة السياسية والعلمية والثقافية يف البالد، قد در  سوا 
  والروسية.

يف فرتة حكم الرئيس السادات، تقلصت االتصاالت السياسية السوفيتية املصرية، ولكن 
لتزاماته مبوجب االتفاقات والعقود املربمة  يف الوقت ذاته، واصل االحتاد السوفيايت الوفاء 

نتخاب مبا رك رئيًسا ملصر عام بينه وبني مصر، وانتهت فرتة الركود يف العالقات 
الحتاد الروسي خلًفا قانونيًا 1991. ويف ديسمرب 1982 ، أعلنت مصر االعرتاف 

ت االشرتاكية السوفياتية السابق.  الحتاد اجلمهور
ت بشكل ملحوظ  وزادت ديناميكيات االتصاالت الثنائية على خمتلف املستو

جتماع األول لقادة البلدين يف بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح رئيسا للبالد. عقد اال
، قام الرئيس الروسي فالدميري 2015، ويف فرباير 2014أغسطس  12سوتشي يف 

رة رمسية للعودة إىل مصر، ويف املقابل قام الرئيس السيسي يف   27-25بوتني بز
رة رمسية إىل روسيا االحتادية. ويف عام 2015أغسطس  مت التوقيع على  2018، بز
ئية حول الشراكة الشاملة والتعاون االسرتاتيجي بني البلدين، واليت وصفها معاهدة ثنا

ريخ العالقات الثنائية بني موسكو والقاهرة". ا "فصل جديد يف    السيسي 
األفريقي الذي عقد يف مدينة سوتشي  -كما سلط املنتدى االقتصادي الروسي

سة روسيا، الضوء على العالقا 2019الروسية عام  ت الروسية املصرية املتنامية، بر
ا "ركيزة لألمن واالستقرار يف الشرق األوسط وأفريقيا". وعكس  ووصف بوتني مصر 
خطاب والسيسي خالل تلك القمة، القوة املتزايدة للشراكة الروسية املصرية خالل عام 

2018 .)41( 
احة وفيما خيص جمال السياحة،  أشارت الوكالة الفيدرالية الروسية للسي

)Rostourism رة من قبل ملركز الثاين بني دول العامل األكثر ز )، أن مصر حتتفظ 
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خالل لقاء  زارينا دوجوزوفاأكدت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة الروس، كما 
رته  ر الدكتور خالد العناين مع املسؤولة الروسية على هامش ز وزير السياحة واآل

للمجلس التنفيذي ملنظمة  114نية مدريد للمشاركة يف أعمال الدورة رقم للعاصمة اإلسبا
، أن املقصد السياحي املصري يعترب من املقاصد املفضلة لدى 2021السياحة العاملية 

لنسبة هلم.   )42(السائحني الروس فهو املقصد الرئيسي 
ال األمين والعسكري واالستخبارايت، فقد شهد توسيع  أما فيما خيص ا

بني روسيا ومصر منذ تصديق البلدين على اتفاقية شراكة اسرتاتيجية. التعاون األمين 
ومتتد الشراكة األمنية بني البلدين إىل درجة ال مثيل هلا يف العامل العريب، وتسعى روسيا إىل 

ا العسكري مع مصر، حيث يهدف كال البلدين إىل تعزيز قابلية التشغيل ا لبيين لتعاو
أعلنت روسيا يف كثري من املناسبات، عن مكافحة اإلرهاب والتهديدات التقليدية. وقد 

ترحيبها ودعمها لإلجراءات اليت تتخذها احلكومة املصرية الستئصال اإلرهاب من سيناء، 
لتعاون املعلومايت واالستخبارا ا تقوم  يت ملساعدة مصر للتصدي لإلرهاب، كذلك وأ

ة  ا ا مصر مع اجلانب الروسي؛ لتطوير قدرات اجليش املصري  الصفقات اليت تقوم 
ومؤخرًا مت إنشاء منصََّة عمٍل ) 43(. يونيو 30اإلرهاب املنظم والذي ازداد منذ قيام ثورة 

 )44( لتبادل اخلربات يف جمال مكافحة اإلرهاب بني البلدين.
  نيًا: املشهد اإلعالمي الروسي:

، مبســاحة تبلــغ حــوايل  يبلــغ عــدد ســكان روســيا  2مليــون كــم 16تقــع روســيا يف قــارة أورو
وقــــد )45(% مــــن إمجــــايل ســــكان العــــامل، 2مليــــون نســــمة، بنســــبة  146االحتاديــــة حــــوايل 

ة، من حيث فرضت الطبيعة اجلغرافية على روسيا العديد من املزا البشرية واملادية والطبيعي
التنوع الثقايف، واالجتماعي، والعرقي، والديين، والفـين، والسياسـي، واالقتصـادي... أسـفر 
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ريخ اإلمرباطورية الروسية الذي امتد عرب عصور حىت يومنـا هـذا، وتلعـب روسـيا دورًا  عنه 
ت املتحدة األمريكي عتبارها قوة عظمي مكافئة بشكل كبري للوال   ة.حمورً يف العامل، 

فاإلعالم الروسي يعد فريد من نوعه يف العديد من اجلوانب، حيث إن الدولة 
الروسية تعد األكرب يف العامل من حيث املساحة، يعيش فيها سكان متعددة األعراق، 

لغة إىل جانب اللغة الروسية الرمسية. وقد أثر هذا بشكل كبري  100ويتحدثون أكثر من 
فزيونية الفيدرالية يحيث مت حتديد هيمنة القنوات التل على بنية نظام اإلعالم الروسي،

املنقولة عرب الشبكات األرضية واألقمار الصناعية بشكل أساسي، من خالل العوامل 
اجلغرافية. ويؤثر اهليكل العرقي للسكان أيًضا على عمل وسائل اإلعالم نظرًا لوجود حاجة 

تلك الوسائل. وتعترب حرية  واضحة للحفاظ على عدد كبري من لغات األقليات عرب
اإلعالم من أكثر املوضوعات اليت تثري جدًال بني فئات اجلمهور الروسي، وصناع القرار، 
واملؤسسات اإلعالمية الروسية، ففي حني يرى البعض أن الرئيس الروسي يقوم بتقييد 

على  حرية اإلعالم، من خالل ترهيب الصحفيني قد يصل إىل القتل وفًقا لرواية البعض،
الرغم من عدم توافر أدلة إلدانة النظام الروسي، يؤكد البعض على نفوذ وحرية اإلعالم من 

  )46( حيث التعدد والتنوع.

  
  )47() خريطة روسيا االحتادية 3شكل (
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ونتيجة ملا شهدته روسيا يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة من تغيريات علـى كافـة 
يـار األصعدة السياسية واالقتصادية  واالجتماعية، وعودة روسيا للصعود مـرة أخـرى بعـد ا

، علــى يــد الــرئيس الروســي احلــايل فالدميــري بــوتني، الــذي قــام 1991االحتــاد الســوفييت يف 
ا بقـوة إىل السـاحة الدوليـة، يارها، وعود فقـد كـان لإلعـالم ) 48( عادة بناء الدولة بعد ا

الداخلي واخلارجي، وهو كـان أمـرًا ملًحـا مـن قبـل  الروسي أمهية كبرية يف توجيه الرأي العام
اء حالة السيطرة اإلعالميـة لقلـة مـن  ا، وا القيادة السياسية الروسية أن تعاد األمور لنصا

. ت املتحدة األمريكية وأورو م للوال  رجال األعمال املعروفني بتحيزا
ريخ اإلعالم بداية فرتة جديدة يف 1991كان سقوط االحتاد السوفيايت عام   

الروسي. مت دعم بناء الدولة القومية اجلديدة يف فرتة ما بعد االحتاد السوفييت مبؤسسات 
اية احلزب الواحد واالحتكار اإليديولوجي  ، و وعمليات اجتماعية خمتلفة جذرً
(الشيوعي)، واخنفاض سيطرة الدولة على االقتصاد والثقافة الوطنيني. وظهرت يف وسائل 

الم الروسية عدد من املمارسات اجلديدة، مبا يف ذلك إلغاء الرقابة، وحرية مفاهيم اإلع
الصحافة والتشريعات ذات الصلة، وخصخصة وسائل اإلعالم، والتحول إىل معايري أكثر 
دة الرقابة على جمالس التحرير على إنتاج األخبار. وأصبح  عاملية لالحرتاف الصحفي، وز

حتول وسائل اإلعالم الروسية منذ أن فتحت التحول  نقطة حتول يف 1991عام 
من التناظري  - من السوفيايت إىل الروسي، والتكنولوجي  -السياسي املزدوج-االجتماعي 

يار نظام اإلعالم  - إىل نظام وسائل اإلعالم الرقمية. كان التغيري املهم أيًضا هو ا
املهيكلة أفقًيا وإقليمًيا على أساس  السوفييت شديد املركزية، وصعود أسواق وسائل اإلعالم

  النموذج التجاري (اإلعالن).
هو إن املشهد اإلعالمي الروسي احلايل متنوع للغاية، ويتميز مبركزية التلفزيون، ف

للمواطنني الروس، يليه اإلنرتنت، مث  واألحداث اجلارية املصدر األكثر شيوًعا للمعلومات
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فخالل العقدين املاضيني، حتول اجلمهور  )50()، 49( ة.الراديو، مث وسائل اإلعالم املطبوع
الروسي من مجهور القارئ للصحف إىل مجهور مستهلك لوسائل اإلعالم املرئية والقنوات 
دة النزعة التجارية لوسائل اإلعالم  التليفزيونية واملضمون الرتفيهي بشكل كبري، مع ز

كما أن اإلنرتنت واإلعالم اإللكرتوين قد احتال  )51(الروسية على غرار النموذج الغريب. 
تمع الروسي مزامحًا الصحف  مكانًة كبريًة بني صفوف الشباب والنخبة الثقافية داخل ا

وقد ساعدت الفجوة بني سكان املدن الغنية والريف الفقرية، يف اعتماد ) 52(الورقية. 
لداخل احمللي، األخري على التليفزيون يف احلصول على املعلومات واألخب ار اخلاصة 

لعامل اخلارجي.    )53(وكذلك 
أن الثقة فيما يقدمه  )55)، (54( وأشارت العديد من الدراسات الروسية،

التلفزيون الروسي من موضوعات اقتصادية وسياسة خارجية منت بنسبة كبرية، خالل العام 
ألعوام السابقة، حيث لوحظ اخنفاض يف التقديرات يف عام  2020  2018مقارنة 

ت املعيشة واألخبار حول إصالح نظام التقاعد. كما أن عدد  على خلفية اخنفاض مستو
د، وتعد الشبكات مستخدمي  الشبكات االجتماعية من الروس قد آخذ يف االزد

 VKontakteاالجتماعية األكثر شهرة وتفضيال بني اجلمهور الروسي هي: 
إلضافة، يعد أكثر Instagramو YouTubeو Odnoklassnikiو   .

ت اإللكرتونية شيوًعا هو تطبيق الواتساب   WhatsAppتطبيقات املراسالت واحملاد
٪). 18( VKontakte٪) و31( Viber٪ من الروس) و59(يستخدمه 

  .2020٪ من الروس، خالل العام 12من قبل  Telegramويستخدم 
ويعد الدور األساسي الذي يقوم به التيلفزيون الروسي داخل البالد، احلفاظ 

ألخبار احمل لية على اهلوية الوطنية؛ وقناة ميكن الوصول إليها عاملًيا إلعالم الروس 
والدولية؛ وأداة لتنظيم أوقات الفراغ، يف ظل اخنفاض عدد قراء "املطبوعات الورقية" بني 
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لصحف كمصدر ألجندة  الشباب الروسي. وقد عكس ذلك اهتمامهم املتناقص 
األخبار والشعبية املتزايدة لصاحل وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت. تعكس حالة الصحف 

 يناميكيات االجتماعية والتكنولوجية للبالد.الروسية واسعة االنتشار الد
تقوم وسائل اإلعالم الروسية أما على صعيد السياسة اخلارجية الروسية، 

بثالث وظائف أساسية يف املسامهة يف السياسة اخلارجية الروسية: تعبئة الدعم السياسي 
ا اخلارجية واألمنية، وعرض وجهات النظر والسي اسات الرمسية احمللي واستدامته لسياسا

للجمهور األجنيب؛ والتأثري على اجلماهري األجنبية من خالل الدعاية للسياسة 
 )56(الروسية.

حيث تعد وسائل اإلعالم أداة رئيسة يف القيام بدور مهم يف السياسة اخلارجية 
الروسية، من خالل وسائل اإلعالم احلكومية واملستقلة، ويلعب بوتني دورًا مركزً يف 

سالة الكرملني وتشكيل إسرتاتيجيته اإلعالمية احمللية والعاملية. كما تؤدي اإلدارة إيصال ر 
سية والدائرة الداخلية لبوتني دورًا تنسيقًيا يف مواءمة السياسة اخلارجية الروسية  الر

  والرسائل وأيًضا تنفيذ قرارات التأثري اإلعالمي الرئيسية نيابة عن بوتني. 
سة يف عام  فمنذ عودة بوتني إىل    ، شددت احلكومة الروسية 2012الر

ا بشكل كبري على الرسائل اخلارجية. وتسعى القيادة الروسية إىل مواءمة أوثق بني  سيطر
الرسائل اإلعالمية والسياسات، حبيث تدعم وسائل اإلعالم اخلارجية احلكومية بشكل 

  )57(مباشر من أجل حتقيق أهداف السياسة الوطنية الروسية. 
وعلى الرغم من أن وسائل اإلعالم الروسية هي عنصر حاسم يف التأثري على اجلماهري 
االت الثقافية  لسلطة يف ا داخليا وخارجيا، إال أن بوتني وإدارته يتمتعان أيًضا 
لتايل، فإن وسائل اإلعالم هي يف  تمعية والتجارية والسياسية يف البلدان املستهدفة. و وا
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اة واحدة فقط، وإن كانت مهمة جًدا، من ضمن جمموعة من أدوات أكرب النهاية هي أد
  )58( بكثري، صممت ملمارسة التأثري خارجًيا.

  العامل الغريب واإلعالم الروسي:
لشـأن الروسـي بشـكل عـام، وحالـة اإلعـالم  انقسمت الدراسات واألحباث الغربية املهتمة 

  الروسي بشكل خاص إىل قسمني:
 مناوئة لإلعالم الروسي والقيادة السياسية الروسية.حتليالت وقراءات   . أ

 حتليالت وقراءات مؤيد لإلعالم الروسي والقيادة السياسية الروسية.  . ب
ــادة الروســي يت فيمــا خيــص التحلــيالت والقــراءات املناوئــة لإلعــالم والقي  ،

معظمها من الدراسات اليت تصدر غالبا عن جهات حبثية أو إعالميـة أو سياسـية أمريكيـة 
ن مــــن األدوات الروســــية اإلعالميــــة لتوجيــــه الــــرأي العــــام يف دولــــة  وأوروبيــــة، والــــيت تســــري 

"سبوتنيك" و"روسيا اليوم"، اللتني تعدان ضمن وسائط احلرب اهلجينة اليت بعينها، وكاليت 
روســـيا مـــن الناحيـــة اإلعالميـــة. فلروســـيا مراكـــز إعالميـــة يف عشـــرات البلـــدان يف  تعتمـــدها

أمريكــــا وأورو والشــــرق األوســــط، تبــــث عــــرب هــــذه الوســــائط املختلفــــة بعشــــرات اللغــــات. 
سـم  وتعتمد تلك القنوات اإلعالمية على سياسة تشويش احلقائق وااللتبـاس، ومـا يعـرف 

"whataboutism")59( لــرغم مــن ؛ حــىت تــنجح يف هــدفها يف تضــليل الــرأي العــام. و
لنسبة  أّن هناك ِشبه إمجاع لدى النخب على أن أهداف تلك القنوات ووسائلها معروفة 

لنسبة للعامة. ا ليست كذلك    للمتخصصني، إال أ
لــيس كــل شــيء حقيقيــة وإن كــل يف كتابــه الشــهري " بيــرت بومريانتســيفويقــول 

ك وحتــريض النــاس ضــد ن الكــرملني يطلــق  إ" شــيء ممكــن ــدف إر كثــرياً مــن املعلومــات 
ت يف الدولـة، وهـو  بعضهم البعض، وأن هذه االسرتاتيجية تدار مباشـرة مـن أعلـى املسـتو
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

، بنــاء علــى مــا تــروج هلــا  ت املــؤامرة بشــكل واســع يف دول أورو مــا أدى إىل انتشــار نظــر
  )60( الدعاية الروسية.

ن منط السيطرة على وسائل وأشارت العديد من الدراسات الغ ربية، 
االنتقائية وعدم اليقني  )61( :اإلعالم يف روسيا يتميز بثالث مسات أساسية، وهي

االسرتاتيجي يف نظام الرقابة، واستخدام أدوات الدعاية إلعادة تشكيل السرد (الرواية) 
واالقتصادية، واليت  اإلعالمي بدًال من السيطرة الكاملة عليه، والرتكيز على األمور القانونية

 مت توضيحها على النحو التايل:
  :االنتقاء وعدم اليقني االسرتاتيجي يف نظام الرقابة على وسائل اإلعالم - أ

ن االحتاد السوفييت واليت  ملمارسات اليت كانت إ ال ميكن مقارنة الرقابة يف روسيا اليوم 
لشمولية، حيث مييل نظام بوتني إىل تطبيق  القمع على أساس انتقائي، وصفت 

ويستهدف بعض وسائل اإلعالم أو األفراد من أجل حتفيز الرقابة الذاتية بني البقية، حيث 
يهدف النظام الروسي احلايل إىل توظيف إسرتاتيجية "السيطرة الفعالة على وسائل 

ت املدنية املتعددة، على الرغم من وجود قيود. فال  )62( اإلعالم"، واليت تؤمن بوجود احلر
دة  يزال اإلنرتنت جمانًيا نسبًيا، حىت بعد أن اختذ الكرملني سلسلة من اخلطوات لز

، قبل دورة األلعاب األوملبية يف سوتشي يف 2012السيطرة على جمال اإلنرتنت يف عام 
مثل  -تواصل وسائل اإلعالم  )63( ، وطوال األزمة املستمرة يف أوكرانيا.2014فرباير 

 Ekho Moskvyوحمطة الراديو  Dozhd (TV Rain)زيونية القناة التلف
نقل وجهات نظر ختتلف عن وجهات  - اليومية لألعمال  Vedomostiوصحيفة 

  نظر الكرملني.
يف املاضي، جاءت فرتات ضغط الدولة على وسائل اإلعالم البديلة بعد 

رات احمللية غري النزاعات العسكرية، مثل تلك اليت حدثت مع جورجيا وأوكرانيا، أو التطو 
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

املواتية للنظام، مثل االحتجاجات املناهضة للحكومة أو تدهور األوضاع االقتصادية. 
تستمر وسائل اإلعالم الباقية يف العمل، وتظهر بعض املؤسسات اجلديدة لتحل حمل تلك 

 )64( اليت مت إحالهلا إغالقها.
ت اإلعالمية،  اعتمدها جملس كما ظهرت العديد من القوانني املقيدة للحر

الدوما الروسي يف السنوات األخرية، تتميز بصياغة غامضة، مما يسمح بتفسريات متعددة 
ومينح السلطات حرية إنزال العقوبة حسب تقديرها، حيث وسعت تعريف "اخليانة 
العظمى" لتشمل "تقدمي املساعدة املالية واملادية واالستشارية وغريها" لدولة أجنبية أو 

ظمة أجنبية، لكن يف ظل هذا التعريف، قد تشكل مقابلة صحفية عادية دولية أو من
لتطرف، والتحريض على الكراهية،  "خيانة عظمى". وكذلك التشريعات اخلاصة 
ريخ احلرب العاملية الثانية، وتسجيل "العمالء  واإلساءة للمشاعر الدينية، وتشويه 

نني أمر غري مرجح، فإن تطبيقها األجانب". يف حني أن التطبيق املنهجي هلذه القوا
ت صارمة وتقديرية على معارضي النظام، على  االنتقائي ميّكن السلطات من تطبيق عقو
فالين، بينما أصدر  سبيل املثال، جتنب الكرملني سجن زعيم املعارضة املعروف ألكسي 

لسجن على شقيقه وغريه من املعارضني األقل شهرة للنظام.  أحكاًما قاسية 
  ب. التعديل بدًال من التحكم يف السرد (الرواية اإلعالمية):

خيتلف النظام الروسي اليوم أيًضا عن النظام السوفييت من حيث إنه ال حياول قمع 
املعلومات غري املواتية عن طريق القضاء التام على املصدر، مفضًال بدًال من ذلك إعادة 

لظروف العاملية اجلديدة اليت مرة أخرى، يرتب )65(تشكيل السرد أو الرواية.  ط التغيري 
. أدرك األوتوقراطيون Democratizationأعقبت املوجة الثالثة من الدمقرطة 

احلاجة إىل تعزيز دعمهم احمللي والدويل، من خالل بيع أنظمتهم السياسية يف الداخل 
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ن من تكسب قصته أو روايته قد تكون أكثر أمهية من  واخلارج، مسرتشدين بـ "االعتقاد 
  )66(انتصار جيش من". 

عمليات من دليل روسي بعنوان " Pomerantsev بومريانتسيفيقتبس 
ليؤكد على أمهية ) 67("، احلرب املعلوماتية النفسية: موسوعة قصرية ودليل مرجعي

ت حرب املعلومات ويلخص مبادئها األساسية. وتشمل هذه الفكرة أن أسلحة املعلوما
جيب أن تعمل "مثل اإلشعاع غري املرئي" على أهدافها، حبيث ال يكون السكان على 
لتأثري و "ال تقوم الدولة بتشغيل آليات الدفاع عن النفس". عالوة على ذلك،  دراية 
على عكس "احلرب العادية"، ميكن أن يكون االنتصار يف حرب املعلومات جزئًيا، حيث 

وعلى  القتال حول موضوعات معينة داخل وعي الشخص". "ميكن للعديد من املنافسني
ا جمرد  املستوى الدويل، غالًبا ما تصور وسائل اإلعالم احلكومية الروسية نفسها على أ
وجهة نظر "بديلة" حول األحداث العاملية. ونُقل عن مارجريتا سيمونيان، رئيسة حترير كل 

هلا إنه "ال يوجد شيء اإلعالمية، قو  Rossiya Segodnyaوجمموعة  RTمن 
  )68(امسه تغطية موضوعية".  

حيث تعتمد االسرتاتيجية على رواية أخبار أو قصص تشمل جزء غري حقيقي، حىت لو 
مت فضح مثل هذه القصص بشكل منهجي، فإن مستهلكي األخبار ال تدرك دائًما 

ثري تراكمي على التصورات العامة. لكن األهم من ذلك  التصحيحات، واألكاذيب هلا 
ت" موجه يف املقام األول حنو اجلماهري األجنبية.  ج "تشكيل الروا  هو أن 

وخلصت الدراسات، أن االختالف الرئيسي بني اسرتاتيجيات التضليل 
السوفيايت واملعاصرة هو ظهور اإلنرتنت، الذي وفر وصوًال أوسع وأسرع جلماهري خمتلفة 

ليل. وأشارت الدراسات املناوئة، أن ومسحت للدولة مبضاعفة تنوع مناهج التض
ال. يشري  ت" املدفوعة على اإلنرتنت تقوم بدور فريد يف هذا ا "املتصيدون" و "الروبو
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ت املناقشة عرب اإلنرتنت الذين حياولون عرقلة  املصطلح األول إىل األشخاص يف منتد
ت بتعليقات غري الئقة، وينشرون معلومات مضللة، ويوجهون اخلطاب عرب  احملاد

ت" هي أشخاص  اإلنرتنت خبطاب مؤيد للكرملني. على النقيض من ذلك، فإن "الروبو
  )69(أو برامج تشارك يف التوزيع اجلماعي للرسائل القصرية واملتطابقة يف بعض األحيان. 

  أساليب الرقابة القانونية واالقتصادية: -3
للرقابة على وسائل اإلعالم من السمات املميزة األخرى السرتاتيجية الكرملني 

أمهية األساليب القانونية واالقتصادية يف اختيار أو إضعاف وسائل اإلعالم املستقلة.  
حيث حتاول القيادة كلما أمكن شراء وترويض وسائل اإلعالم املستقلة بدًال من االخنراط 

 .يف محلة قمع مباشرة من خالل استخدام مزيج من الضغط القانوين واالقتصادي
فيما خيـص الدعايـة وتوجيـه الـرأي العـام، فـإن تشـويه املعلومـات  ،خالصة القول

ونشــرها علــى نطـــاق واســع يف وســـائل اإلعــالم التقليديــة وشـــبكات التواصــل االجتمـــاعي، 
  العقيدة العسكرية الروسية.من أضحت جزءاً 

التحليالت والقراءات اليت تدعم موقف النظام من اإلعالم أما فيما خيص 
ن وسائل اإلعالم الروسية تقوم بثالث وظائف أساسية يف  سيالرو  أشارت الدراسات، 

ا  املسامهة يف السياسة اخلارجية الروسية: تعبئة الدعم السياسي احمللي واستدامته لسياسا
اخلارجية واألمنية، وعرض وجهات النظر والسياسات الرمسية للجمهور األجنيب؛ والتأثري 

حيث تعد وسائل ) 70(ية من خالل الدعاية للسياسية الروسية.على اجلماهري األجنب
اإلعالم أداة رئيسية يف لعب دور مهم يف السياسة اخلارجية الروسية، من خالل وسائل 
اإلعالم احلكومية واملستقلة، ويلعب بوتني دورًا مركزً يف إيصال رسالة الكرملني وتشكيل 

سية والدائرة الد اخلية لبوتني إسرتاتيجيته اإلعالمية احمللية والعاملية. كما تؤدي اإلدارة الر
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

دورًا تنسيقًيا يف مواءمة السياسة اخلارجية الروسية والرسائل وأيًضا تنفيذ قرارات التأثري 
  اإلعالمي الرئيسية نيابة عن بوتني. 

وقد حرص الباحثون الروس املتخصصون يف جمال اإلعالم، إىل حماولة نشر 
ت العاملية للغة اإلجن 2008الدراسات اإلعالمية الروسية بدء من العام  ليزية يف الدور

املعنية بدراسات اإلعالم؛ يف حماولة للتعريف بقضا اإلعالم الروسي للدول األوروبية 
   )71(وأمريكا. 

سة يف عام  ، شددت احلكومة الروسية 2012فمنذ عودة بوتني إىل الر
ا بشكل كبري على الرسائل اخلارجية، وتسعى القيادة الروسية إىل مواءم ة أوثق بني سيطر

الرسائل والسياسات حبيث تدعم وسائل اإلعالم اخلارجية احلكومية بشكل مباشر أهداف 
السياسة الوطنية، من خالل االستفادة من تكنولوجيا االتصال وتدفق املعلومات، حيث 
للغة اإلجنليزية والعربية، مثل  نشاء العديد من احملطات والوكاالت املوجهة  قامت روسيا 

س، وقناة روسيا اليوم.  وكالة كما ميارس بوتني دورًا مركزً يف صنع القرار   )72(إيتار 
وإرسال الرسائل يف وسائل اإلعالم. حيث إن بوتني رجل دولة ذو خربة عالية وزعيم 
يتمتع بشخصية قيادية قوية، قادرة على صنع وتوصيل الرسائل اإلعالمية، واليت تعد من 

سية األمهية للسياسة اخلارجي ة والداخلية لروسيا. يف حني أن دائرته املقربة واإلدارة الر
ينفذان إسرتاتيجيات إعالمية رئيسية وينفذان الرسالة يف كثري من األحيان، فقد مت تصميم 
ر  ائي يف روسيا ميكن أن يكون له آ النظام حول جعل بوتني يف مركزه، وأي انتقال 

  روسيا والرسائل اإلعالمية املواجهة. مهمة على صنع القرار اإلعالمي يف 
وتسيطر احلكومة الروسية بشكل مباشر على وسائل اإلعالم احلكومية وتؤثر 
سية هي املؤسسة  بشكل مباشر وغري مباشر على وسائل اإلعالم اخلاصة. اإلدارة الر

اإلعالم  الرمسية األكثر أمهية يف إدارة وسائل اإلعالم والرسائل الروسية، يف حني أن وسائل
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

االت الثقافية  لسلطة يف ا هي عنصر حاسم يف التأثري، فإن بوتني وإدارته يتمتعان أيًضا 
لتايل، فإن وسائل اإلعالم هي يف  تمعية والتجارية والسياسية يف البلدان املستهدفة. و وا

ة النهاية أداة واحدة فقط، وإن كانت مهمة جًدا يف جمموعة أدوات أكرب بكثري مصمم
  ملمارسة التأثري خارجًيا.

 نتائج الدراسة
 مت تقسيم نتائج الدراسة على النحو التايل:

 أوًال: نتائج الدراسة امليدانية. - 
 نًيا: نتائج اختبارات الفروض. - 
  لثًا: املناقشة العامة للنتائج واخلامتة والتوصيات. - 

  أوال: نتائج الدراسة امليدانية:
 الدراسة:السمات الدميوغرافية لعينة   . أ

مت تصميم استمارة حبثية لسؤال عينة عمدية من اجلمهور الروسي املقيمني بروسيا االحتادية 
لعام فيما يتعلق مبعاجلة أخبار مصر  ثر مزاجهم  خالل فرتة إجراء الدراسة، عن مدى 
املقدمة عرب وسائل اإلعالم الروسية التقليدية واإللكرتونية، وجاءت نسبة االستجابة 

، يف الفئة العمرية من 130(  1عاًما فأكثر، يف الفرتة من  50عاًما حىت  18) مبحوً
  وجاءت خصائص العينة على النحو التايل:. 2022يناير  1حىت  2021نوفمرب 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  ) مسات عينة الدراسة1جدول (
  النسبة املئوية %  التكرار  الفئات املتغري

  النوع
  30.8  40  ذكر
  69.2  90  أنثى

موع   100  130  ا

  السن

  7.7  10  25ألقل من  18
  23.1  30  40ألقل من  25
  61.5  80  50ألقل من  40

  7.7  10  50أكثر من 
موع   100  130  ا

  الوظيفة
  
  
  
  
  

  30.8  40  ربة منزل
  6.9  9  مهندس/ مهندسة

  4.6  6  حمامي/حمامية
  7.7  10  طالب/ طالبة
  2.3  3  مدير/ة شركة

  11.5  15  رجال /سيدة أعمال
  3.8  5  طبيب/ طبيبة

  13.1 17  معلم/ة
  5.4  7  خبري/ة

ضي ال الر   2.3  3  ا
  11.5  15  خرجيون بدون عمل

موع   100  130  ا

لدراسة، حيث توفق نسبة  يوضح اجلدول السابق خصائص العينة اخلاصة 
ث على الذكور، بنسبة بلغت  لذكور بنسبة 69.2اإل % أي ما 30.8% مقارنة 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

يعادل ثلثني لثلث، وقد يرجع هذا لطبيعة عينة كرة الثلج، وإن كانت نسبة الذكور إىل 
ث يف روسيا أقل بنسب بسيطة حسب الفئات الع   )73(مرية. اإل

ت، أن الفئة العمرية من بني  عاًما هي األكثر  50ألقل من  40كما تشري البيا
ألقل من  25%، يليها مباشرة الفئة العمرية من 61.5استجابة يف ملئ االستبانة بنسبة 

% من إمجايل عينة الدراسة. أما فيما خيص مهنة املبحوثني، فقد 23.1عاًما بنسبة  40
ت  % من إمجايل العينة، ويرجع 30.8البيوت" يف املرتبة األوىل بنسبة بلغت جاءت "ر

ث بشكل كبري، بينما  ت يف تلك الدراسة كانت لصاحل اإل ذلك أن نسب االستجا
%. 13.1جاء يف املرتبة الثانية من حيث املهن املمثلة يف تلك الدراسة "املعلمون" بنسبة 

دراسة متعلمني، يعمل بعضهم يف مهن قيادية كمدراء ومن الالفت للنظر أن إمجايل عينة ال
ضة، والطب،  أو خرباء أو رجال أعمال، والبعض األخر يف جمال ميتهن مهن التعليم، والر
لتايل ميكن  ت بيوت أو مازالوا طالب، و واهلندسة، واحملاماة، ونسبة منهم ال تعمل أو ر

ن غالبية العينة من الطبقة املثقفة امل ت األحداث؛ حبكم القول  توسطة املتطلعة على جمر
تمع الروسي.   وظائفهم ومكانتهم يف ا

 تعرض اجلمهور الروسي للقنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية:  . ب
 مدى متابعة املبحوثني للقنوات الروسية واملواقع اإللكرتونية: .1

  اإلعالم الروسية) مدى متابعة اجلمهور الروسي لوسائل 4شكل (

0
10
20
30
40
50

 نادرا أحيانا بانتظام المواقع اإللكترونية الروسية قنوات التليفزيون الروسية
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

أوضحت النتائج ارتفاع نسبة مشاهدة القنوات الروسية من قبل املبحوثني الروس       
ملواقع اإللكرتونية الروسية، حيث بلغت نسب مشاهدة القنوات الروسية   نتظاممقارنة 

ً مفردة،  50%) بتكرار 38.5( مث مفردة،  50%) بتكرار 38.5بنفس النسبة ( وأحيا
درًانسبة ا مفردة. بينما جاءت نسب التعرض  30%) بتكرار 23.1واقع ( ملشاهدة 

يف املرتبة األوىل، للمواقع اإللكرتونية الروسية من قبل املبحوثني الروس على النحو التايل، 
%) بتكرار 38.5بنسبة ( نتظام مفردة، مث يليها 50%) بتكرار 38.5( درا بنسبة

مفردة. وهي نتائج تتفق مع ما  30%) بتكرار 23.1سبة (بنفس النوأحيا مفردة،  50
 Zakem et زاكم وآخرونأشارت إليه العديد من الدراسات الروسية واألجنبية، 

al. )2018،( )74( ولكوف وجونتشاروفوف  Степан, Волков Денис

Гончаров )2020( )75(  هو املصدر األول املفضل للجمهور ن التلفزيون
   على األخبار واملعلومات، يليه يف التفضيل اإلنرتنت.الروسي للحصول 

 كثافة التعرض للقنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية: .2

  
  ) معدل تعرض املبحوثني الروس للقنوات واملواقع اإللكرتونية الروسية5شكل رقم (
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

مشاهدة القنوات أشارت النتائج إىل مدة تعرض املبحوثني الروس حمل الدراسة أثناء        
%) بتكرار 63.8" بنسبة (أقل من ساعة" األوىل املرتبة، قد بلغت يف يف اليوم الروسية

%) 20.8بنسبة (ساعات"  3املرتبة الثانية "من ساعة ألقل من  مفردة، ويف 83
%) بتكرار بلغ 15.4(ساعات" بنسبة  5-  3مث يف املرتبة الثالثة "مفردة،  27بتكرار 

  " صفر.ساعات 5أكثر من مفردة، بينما جاء اختار البديل " 20
يف من قبل املبحوثني الروس  التعرض للمواقع اإللكرتونية الروسيةبينما جاءت مدة         

%) بتكرار 67.7( " بنسبةيف املرتبة األوىل، "أقل من ساعة، على النحو التايل، اليوم
%) بتكرار 24.6ساعات" بنسبة ( 3"أكثر من  املرتبة الثانيةمفردة، مث يليها يف  88

%) 7.7بنسبة ( ساعات" 5-3املرتبة الثالثة "منمفردة، بينما جاء يف  32يبلغ 
  " صفر تكرار.ساعات 5أكثر من مفردة، بينما جاء اختار البديل " 10بتكرار 

ة، إنه على الرغم من أن اجلمهور الروسي يفضل متابعة وتوضح هذه النتيج
وسائل اإلعالم الروسية بشكل أساسي، إال أنه ال يعترب كثيف املشاهدة أو التعرض لتلك 

؛ نظرًا لسمات العينة حمل الدراسة اليت أي منخفض التعرض واالستخدامالوسائل، 
م يف العمل أغلبها من املوظفني وأصحاب املهن احلرة والطالب الذين ي ستثمرون أوقا

 Deloitte أعدها مركز والدراسة بشكل كبري يومًيا. وقد أشارت نتائج الدراسة اليت
م  145ن الروس يقضون يف املتوسط  )76( )،2021مبوسكو ( دقيقة/ اليوم يف أ

األسبوع العادية يف مشاهدة التليفزيون أي ما يعدل ساعتني ونصف تقريبا يف اليوم، أما 
ا، إىل ارتفاع استهالك  ما خيص استهالك املواقع اإللكرتونية، أشارت نتائج الدراسة ذا

ساعة تقريبا يف اليوم يف  3.7، أي ما يعاد دقيقة/ اليوم 223اإلنرتنت يف روسيا ليبلغ 
  املتوسط.
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

أهم القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية اليت حيرص املبحوثني  .3
 الروس على متابعتها بشكل عام:

) أهم القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية اليت 2جدول رقم (
 تتابعها عينة الدراسة

  %  ك  أمساء املواقع اإللكرتونية املفضلة  %  ك  احملطات التليفزيونية املفضلةأمساء 
First Channel  42  25.1 Yandex News  29  24.0  

Russia 1  30  18.0 Mail.ru News  15  12.4  
NTV  11  6.6 Lenta.ru  12  7.2  

Russia 24  13  7.8 Rbc.ru  12  7.2  
REN-TV  1  0.6 Sports.ru  10  6.0  

Fifth Channel  11  6.6 Meduza.io  5  3.0  
TV Centre  1  0.6 Life.ru  5  3.0  

Star  9  5.4 tvrain.ru  1  0.6  
Culture  13  7.8 RT.com  5  3.0  

Regional/local TV 
channels (including cable)  

9  5.4 Newsru.com  5  3.0  

RBK TV  1  0.6 Utro.ru  4  2.4  

Other federal channels  4  2.4 
Radio Svoboda 

website  
4  2.4  

Public Television of 
Russia (OTR)  

4 2.4 Echo.msk.ru  2  1.2  

Russia Today  6  3.6 Fontanka.ru  1  0.6  
Moscow 24 4  2.4 Gazeta.ru 6  3.6  

  0.6  1  أخرى  2.4  4  أخرى
  100  121  اإلمجايل  100  167  اإلمجايل



 

)211( 
  

تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

يوضح اجلدول السابق، نسب تفضيالت عينة الدراسة من املبحوثني الروس 
ملشاهدة قنوات تليفزيونية معينة ومواقع إلكرتونية روسية للحصول على األخبار 

جاءت قناة  وفيما خيص القنوات التليفزيونية الروسية،واملعلومات والرتفيه بشكل عام. 
بنسبة  املرتبة األوىليف  Первый каналلروسية  ،First Channelاألوىل 
%، وهي قناة ذات ملكية مشرتكة ما بني الرمسي واخلاص، وتعد شبكة 25.1بلغت 

% من متوسط 19البث التلفزيونية الروسية الرائدة من حيث الوصول والشعبية، مع 
مليون مشاهد يف مجيع أحناء  250احلصة اليومية من املشاهدة يف روسيا، وأكثر من 

لروسية   Russia 1قناة  املرتبة الثانيةيليها يف  )77(العامل. Россия-الرمسية أو 

وهي قناة رمسية تقدم األخبار % من عينة الدراسة، 18بنسبة مشاهدة بلغت ، 1
 Russia 24 and قنايت املرتبة الثالثةوجاء يف  )78( والربامج الرتفيهية.

Culture  لروسية % 7.8، بنسبة بلغت Россия ،К-Россия 24أو 
ما، تُعىن األوىل بتقدمي األخبار على مدار الساعة، بينما تُعىن الثانية بتقدمي  لكال
ن رمسيتان. بينما جاءت نسب  ئقية، مها قنا املوضوعات والقضا الثقافية واألفالم الو

 TNT، وقناة CPAC"، لقناة دينية روسية تسمى "أخرى تذكرتفضيل يف 
  للمنوعات.

 Yandex، احتل حمرك البحث الروسي خيص املواقع اإللكرتونية الروسيةا فيما أم
News من إمجايل عينة الدراسة، 24عند املبحوثني الروس بنسبة ، املرتبة األوىل %

وهو موقع يقوم بتجمع املنشورات والقصص اإلخبارية من خمتلف الوسائط اليت تتعاون مع 
Yandex  أصبح لديها مجهور 2019(يف روسيا ودول أخرى)، اعتبارًا من عام ،

  )79(مليون مستخدم.  30شهري يزيد عن 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

، وهو موقع إعالمي لألخبار Mail.ru Newsبينما جاء يف املرتبة الثانية موقع 
% من إمجايل العينة، بينما جاء يف املرتبة 12.4واملراسالت، ملكيته خاصة، بنسبة بلغت 

وقد أشارت  % لكل منهما.7.2بنسبة  Rbc.ru، وLenta.ruموقعي  الثالثة
ا لصاحل مؤسسة Vartanova,Elenaفارتنوفا  الباحثة الروسية ، يف دراستها اليت أجر

Media landscapes حول اإلعالم يف روسيا ،Media in Russia، )80(  أن
تلك املواقع تعد من أشهر املواقع اإلخبارية الروسية، وبلغ عدد الزائرين الروس يف الشهر 

مليون  9.4، وLenta.ruمليون زائرًا ملوقع  6.6، حوايل 2017هلذين املوقعني عام 
  .Rbc.ruزائرًا ملوقع 

مية وأشارت فارتنوفا، أن وسائل اإلعالم الروسية عرب اإلنرتنت تتحدى وسائل اإلعال
الروسية التقليدية من حيث ما تقدمه من حمتوى، وتقدمي أجندات إخبارية بديلة، وتنوع 
اآلراء السياسية، واملسامهة يف التعددية الثقافية؛ جلذب مزيد من املستخدمني الروس، 
وسحب البساط من اإلعالم التقليدي وحتديدا التليفزيون، حيث حيصل سكان املدينة من 

ل أعماهلم اإلخبارية من اإلنرتنت، بينما يعتمد الروس يف منتصف الشباب على جداو 
لسياسة على التليفزيون.   )81( العمر واملهتمون 

  

  

  

  

  



 

)213( 
  

تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

مدى معرفة ومتابعة املبحوثني ألخبار مصر عرب القنوات التليفزيونية واملواقع   . ت
 اإللكرتونية الروسية:

اإللكرتونية الروسية مدى االهتمام مبتابعة أخبار مصر عرب القنوات واملواقع  .4
 املفضلة لدى املبحوثني:

 
) مدى اهتمام املبحوثني الروس مبتابعة أخبار مصر عرب القنوات 6شكل رقم (

 واملواقع اإللكرتونية الروسية
تم"مفردة من عينة الدراسة " 60% بتكرار 46يشري الشكل السابق، أن   درا ما 

نية واملواقع اإللكرتونية الروسية، بينما أكثر من مبتابعة أخبار مصر عرب القنوات التليفزيو 
مفردة،  40% بواقع 31بنسبة  "مهتمون"نصف عينة الدراسة من املبحوثني الروس 

  مفردة. 30% بواقع 23" بنسبة "مهتمون إىل حد ماو
وهو األمر الذي يشري إىل غالبية عينة الدراسة لديها اهتمام مبا تقدمه وسائل اإلعالم 

أخبار عن مصر، وهو األمر الذي يفيد بشكل كبري يف حتقيق أهداف هذه  الروسية من
 الدراسة.

31% 

23% 

46% 

 نادًرا ما  اهتم مهتم إلى حد ما مهتم
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

نوعية املضامني اليت يفضل املبحوثني معرفتها عن مصر عرب القنوات  .5
 التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية:

  
) املضامني اليت يفضل املبحوثني الروس معرفتها عن مصر عرب 7شكل رقم (

  واملواقع الروسيةالقنوات 
املرتبة " احتلت االجتماعية" و"الرتفيهيةيشري الشكل السابق، أن املضامني "  
من ضمن املضامني اليت بفضل املبحوثني الروس معرفتها عن مصر عرب وسائل  األوىل

اإلعالم الروسية سواء أكانت القنوات التليفزيونية أم املواقع اإللكرتونية، بنسبة 
 املرتبة الثانيةمفردة لكل منهما، بينما جاءت يف  30%، بتكرار بلغ 23.1

مجايل تكرار بلغ 15.4بنسبة  "الثقافية"، و"السياسية"،املوضوعات  مفردة  %20 
% من إمجايل 8.5بنسبة  الدينية"املوضوعات " املرتبة الثالثةلكل منهما، بينما جاء يف 

ضية"، مفردة، بينما جاءت املوضوعات  11العينة، بتكرار بلغ  "االقتصادية"، و"الر
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

دين يف ، يف مراتب أمبوضوعات ختص األطفال كاملسابقاتواليت مت ذكرها  و"أخرى"
ملوضوعات واملضامني اليت ختص مصر يف وسائل اإلعالم.    اهتمامات املبحوثني 

وقد يرجع ذلك طبيعة وخصائص العينة حمل الدراسة، كما أن الشعب الروسي   
تمع  شعب مثقف بطبعه، ومطلع على الثقافات األخرى حبكم التعددية داخل ا

لدراسةكما مت اإلشارة إليه يف اجلزء النظر -الروسي ، فهو شعب حيب القراءة -ي 
لشعوب األخرى، كما أن الرتفيه يشكل جزءًا أصيال  ومعرفة العادات والتقاليد اخلاصة 
ألخبار الرتفيهية كالذهاب للمسارح أو السينما أو  يف ثقافة الشعب الروسي، فيهتم 

  )82(يتابعون الربامج الرتفيهية يف التليفزيون كالغناء والرقص. 

ملوضوعات اليت يتابعها املبحوثني الروس عن مصر عرب اإلعالم أهم ا .6
 الروسي:

  
) أهم املوضوعات والقضا اليت يتابعها املبحوثني الروس عن مصر عرب اإلعالم 8شكل رقم (

  الروسي
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

كما هو مبني يف الشكل السابق، جاءت املوضوعات والقضا املتعلقة 
% بواقع 22.2وفقا للمبحوثني الروس بنسبة  املرتبة األوىل" يف لسياحة املصرية"

الصحة وإجراءات بفارق طفيف موضوع " املرتبة الثانيةمفردة، بينما جاء يف  100
املرتبة مفردة، ويف  91% بواقع 20.2بنسبة  "19-احلكومة املصرية حنو أزمة كوفيد

ما خيص ضمن قائمة الصدارة في الروسية" –العالقات املصرية احتل موضوع " الثالثة
املوضوعات اليت يتابعها املبحوثني الروس عن مصر يف وسائل اإلعالم الروسية، بواقع 

" بنسبة األسعارموضوع " املرتبة الرابعةمفردة، وجاء يف  73% بتكرار بلغ 16.2
أخبار الطريان بني مصر " املرتبة اخلامسةمفردة، بينما جاء يف  70%، بواقع 15.5

األطفال مفردة. واحتل موضوعات ختص " 34ار بلغ % بتكر 7.5بواقع  وروسيا"
 2% بواقع تكرار 0.4، بنسبة أخرى تذكر" املرتبة األخرية" يف "والطفولة يف مصر

  مفردة.
وتوضح هذه النتيجة اهتمام املبحوثني الروس مبصر كواجهة ومقصد سياحي،   
 )83(لنسبة هلم. من املقاصد املفضلة لدى السائحني الروس واملقصد الرئيسيحيث يعترب 

خبار السياحة، واإلجراءات الصحية  وهو ما ظهر جلًيا يف النتائج من حيث االهتمام 
، يف املطارات، واملدن، والفنادق، 19-املرتبطة بتعامل احلكومة املصرية مع أزمة كوفيد

إلضافة إىل أمهية معرفة املبحوثني بطبيعة العالقات املصرية الروسية  -واملناطق السياحية، 
نت العالقات طيبة أم متوترة، خصوصا بعد أزمة الطائرة الروسية األخرية اليت ما إذا كا

إلضافة إىل أمهية التعرف على األسعار داخل مصر، حيت  سقطت يف صحراء سيناء، 
رة مصر أن يكون صورة كاملة عن طبيعة األوضاع  يسهل على املبحوثني من يريد منهم ز

  ة والثقافية، والسياسية، بل واألمنية أيًضا.يف مصر من الناحية املادية، والصحي
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

. مدى ثقة املبحوثني يف املعاجلات والتغطيات اإلعالمية ألخبار مصر عرب ج
  قنوات اإلعالم الروسي واإللكرتوين:

. مدى الثقة فيما تقدمه القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية عن أخبار 7
  مصر:

 

  
  قة فيما تقدمه وسائل اإلعالم الروسية عن أخبار مصر) مدى الث9شكل رقم (

لشكل السابق، أن املبحوثني عينة الدراسة ميكنهم  أشارت النتائج كما هي موضحة 
" بنسبة متوسطةالوثوق مبا تقدمه القنوات واملواقع اإللكرتونية الروسية عن أخبار مصر "

يت يف  جاء  املرتبة الثانية، بينما يف 80% بتكرار بلغ 62بنسبة  املرتبة األوىلواليت 
مجايل تكرار 23" بنسبة كبريةنسبة الثقة " املرتبة الثالثة ، بينما جاء يف %30، 

%، 15فيما يقدم عرب تلك الوسائل عن أخبار مصر، بنسبة  عدم الثقة"، "واألخرية
  .20بتكرار بلغ 

23% 

62% 

15% 

 يمكن الوثوق بها بنسبة متوسطة يمكن الوثوق بها بنسبة كبيرة
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

فاجلمهور الروسي عادة ما يثق فيما تقدمه له وسائل اإلعالم الروسية مقارنة بوسائل 
ومركز ليفادا  )84( )،2020فولكوف (اإلعالم األجنبية، حيث أشارت نتائج دارسة 

أن الثقة فيما يقدمه التلفزيون الروسي من موضوعات اقتصادية وسياسة  )85( )2020(
ألعوام السابقة، كما أشارت  2020عام خارجية منت بنسبة كبرية، خالل ال مقارنة 

أن اجلمهور الروسي يفضل متابعة املصادر  )Deloitte )2021،( )86 مركزدراسة 
% 54الروسية، ويثق فيها للحصول على األخبار، سواء أكانت قنوت تليفزيونية بنسبة 

  % أيًضا.54أو مواقع إلكرتونية بنسبة 
مصر عرب قنوات اإلعالم الروسي  . دوافع تعرض املبحوثني ألخبارج

  واإللكرتوين:
أسباب متابعة املبحوثني الروس ألخبار مصر عرب القنوات واملواقع اإللكرتونية   .8

 الروسية:

 
) أسباب متابعة املبحوثني الروس ألخبار مصر عرب وسائل اإلعالم 10شكل (

  الروسية
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

يوضح الشكل السابق، أسباب متابعة املبحوثني الروس ألخبار مصر عرب   
السبب األول، "ملعرفة القنوات التليفزيونية الروسية أو املواقع اإللكرتونية، حث جاء 

ب الطريان بني مصر وروسيا " بنسبة تطورات األحدث يف مصر عقب فتح 
احلصول على معلومات حول يف " السبب الثاين، بينما جاء 66%، بتكرار بلغ 26.1

 السبب الثالث، وجاء 50%، بتكرار بلغ 19.8" بنسبة الوجهات السياحية يف مصر
متابعة يف " السبب الرابع، بينما 44% بتكرار 17.4" بنسبة حبهم يف مصريف "

، أما 30%، بتكرار 11.9بنسبة  اجلديد من األحداث حول العامل بشكل عام"
التخطيط "، و"تعرف على العادات والتقاليد املصريةالفكان يف، " السبب اخلامس
 السبب السادسلكل منهما، أما  20%، بتكرار بلغ 7.9" بنسبة  للسفر إىل مصر

، وجاء 18%، بتكرار 7.1"، بنسبة معرفة مستوى األمن واألمان يف مصرفكان يف "
صمة اإلدارية التعرف على املشروعات القومية مثل العا، "املرتبة السابعة واألخريةيف 

" التخطيط لعدم السفر ملصر، بينما يسجل سبب "5%، بتكرار 2بنسبة اجلديدة" 
 استجابة من قبل املبحوثني.  صفر

وتوضح النتائج أيضا حلب املبحوثني ملصر، واعتبارها واجهة سياحية مهمة، وأن من 
ج على ما كما كشفت النتائاألسباب الرئيسة ملتابعة أخبار مصر بغرض السفر إليها.  

  يلي:
من إمجايل أسباب التعرض ألخبار مصر  املرتبة األوىل، الدوافع املعرفية"تصدرت "

  % واليت متثلت يف: 54.9عرب وسائل اإلعالم الروسية، بنسبة إمجالية بلغت 
 معرفة تطورات األحدث يف مصر عقب فتح الطريان بني البلدين. -
  مصر. احلصول على معلومات حول الوجهات السياحية يف -
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  التعرف على املشروعات القومية املصرية، مثل العاصمة اإلدارية اجلديدة. -
 معرفة مستوى األمن واألمان يف مصر. -

من إمجايل أسباب التعرض،  املرتبة الثانية،يف  الدوافع الشخصية"بينما جاءت "
 %، واليت متثلت يف:45.1بنسبة بلغت 

  التخطيط للسفر ملصر. -
دة اخلربات حول  -   العادات والتقاليد املصرية.ز
 تكوين رؤية ووجهة نظر عن كل جديد حيدث يف دول العامل بشكل عام. -
  حًبا يف مصر. -

خبار مصر من وجهة  .9 مدى اهتمام القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية املصرية 
 نظر املبحوثني:

 
خبار مصر من11شكل ( وجهة  ) مدى اهتمام القنوات واملواقع الروسية 

  نظر املبحوثني الروس
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

، أشار القنوات التليفزيونية الروسيةيشري الشكل السابق، أنه فيما خيص 
خبار مصر يف حال " املناسبات املبحوثني إىل أن تلك القنوات اهتمت يف املقام األول 

مفردة  20% بتكرار 15.3، يف حني رأى 100%، بتكرار بلغ 76.9بنسبة  فقط"
خبار مصر، يف حني رأى اهتمت بشكل كبريالقنوات " من العينة أن تلك  "7.7 %

جتاهلت أخبار مصر ومل تفرد هلا اهتماما  مفردة، أن القنوات الروسية " 10بتكرار 
  ".كافيا

أشار املبحوثني إىل أن تلك املواقع اهتمت يف ، أما املواقع اإللكرتونية الروسية
خبار مصر يف حال " ، 60%، بتكرار بلغ 46.2" بنسبة فقطاملناسبات املقام األول 

جتاهلت أخبار مفردة من العينة، أن تلك املواقع " 30%، بتكرار 23.1يف حني رأى 
خبار اهتمت بشكل كبري" املرتبة األخرية"، بينما يف مصر ومل تفرد هلا اهتماما كافيا  "

  مفردة. 10% بتكرار 7.7مصر، بنسبة 
تم بشكل ومن خالل تلك النتيجة، ميكن القول  ن القنوات التليفزيونية الروسية 

خبار مصر عن املواقع اإللكرتونية الروسية، وإن كانت غري كافية من وجهة نظر  أكرب 
املبحوثني الروس. ومن خالل اطالع الباحثة على أغلب القنوات الروسية واملواقع 

ة املوضوعات اليت ختص اإللكرتونية اليت يفضلها اجلمهور الروسي عينة الدراسة، وجدت قل
أخبار مصر، وإن كان الرتكيز ينصب بشكل أساسي على السياحة يف مصر، من حيث 
الوجهات السياحية، واملقاصد األثرية، ويتم الرتكيز على مصر خالل املناسبات السياسية 
رات متبادلة أو مشروعات متبادلة بني البلدين مصر وروسيا بشكل  أو الدينية، مثل ز

  عام.
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

كيفية طرح أخبار مصر يف التغطيات اإلعالمية للقنوات واملواقع الروسية خالل  .10
 الفرتة احلالية:
) كيفية طرح أخبار مصر يف التغطيات اإلعالمية لوسائل اإلعالم 3جدول (

  الروسية من وجهة نظر املبحوثني الروس

  
ت اجلدول السابق، فيما خيص  ، أن عدد  القنوات التليفزيونية الروسيةتشري بيا

أن القنوات الروسية يف تغطيتها اإلعالمية  بشكل كبري أيدواكبري من املبحوثني الروس قد 
" بوزن بتقليل خطورة األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية يف مصرقد قامت "
ن تلك 71.6، بنسبة 2.15مرجح بلغ  ييدهم  %، يليه مباشرة بفارق طفيف للغاية 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ست األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية يف مصر بشكل عكالقنوات قد "
، بينما يف املرتبة األخرية، أيد 71.3، بنسبة مئوية بلغت 2.14بوزن مرجح بلغ  متوازن"

ن التغطية التليفزيونية الروسية قد  "ضخمت من بدرجة متوسطة املبحوثني الروس 
، بنسبة 2.03زن مرجح بلغ بو  املشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية"،

67.7 .% 
ت اجلدول السابق، املواقع اإللكرتونية الروسيةأما فيما خيص  ، فمن خالل بيا

فيما ن تلك املواقع  مؤيدة بقوةجند أن النسبة الغالبة من املبحوثني الروس وجهة نظرهم 
تصادية عكست األوضاع االقخيص كيفية طرح أخبار مصر يف التغطيات اإلعالمية قد "

، بنسبة مئوية 2.27" بوزن مرجح بلغ واالجتماعية والسياسية يف مصر بشكل متوازن
ا "75.7بلغت  ضخمت من املشاكل %، يليه مباشرة بنسبة طفيفة للغاية "، 

ييد االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف مصر" ، بينما جاء يف املرتبة األخرية 
قللت من خطورة الوضع السياسي ن تلك املواقع قد " بدرجة متوسطةاملبحوثني 

، بنسبة مئوية بلغت 2.06"، بوزن مرجج بلغ واالقتصادي واالجتماعي للبالد
68.7.%  

ت السابقة أكرب من  )، 0.2(> 2.0ومن املالحظ أن الوزن املرجح يف البيا
لتايل يؤيد املبحوثني 66.7% (>66.7وأكرب من الدرجة املئوية  الروس %)، و

العبارات السابقة بدرجات متفاوتة وإن كانت قريبة وتصب أكثر يف صاحل التغطية املتوازنة 
ألخبار مصر يف القنوات الروسية من وجهة نظر املبحوثني يف املواقع اإللكرتونية الروسية، 

  بينما قللت من حجم وخطورة األوضاع يف مصر يف القنوات التليفزيونية الروسية.
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ا اجلمهور الروسي على التغطية اإلعالمية ألخبار مصر عرب القنوات ج. مدى رض
  واملواقع الروسية:

لرضا عما تقدمه وسائل اإلعالم الروسية من مضامني 11 . درجة شعور املبحوثني 
  ومعاجلات ألخبار مصر:

لرضا عما تقدمه وسائل اإلعالم الروسية من تغطيات 4جدول ( ) شعور املبحوثني 
  ن مصرإعالمية ع

ت اجلدول السابق، أن  املبحوثني عن  متوسط درجات رضاتوضح بيا
القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية التغطيات اإلعالمية واإلخبارية عن مصر عرب 

لرتتيب األول :قد متثلـت يف الروسية مبتوسط حسايب بلغ  عدم الرضا (غري راض) 
يف  (ساخط جدا)%، مث 39.2مبتوسط بلغ  املرتبة الثانية (راض)%، يليه يف 41.5

الرضـا ، املرتبة الرابعة واألخرية%، ثـم يف 10.8بنسبة متوسطة بلغت  املرتبة الثالثة
  %.8.5بنسـبة متوسطة بلغت  التـام (راض جدا)

ت التفصيلية، جند  أن درجة رضا املبحوثني الروس عن أما على مستوى البيا
ة رضاهم عن التغطيات اإلعالمية يف القنوات الروسية ألخبار مصر أكرب من درج

  درجة الرضا
  املواقع اإللكرتونية القنوات التليفزيونية  

متوسط درجات 
  الرضا

  %  ك  %  ك  %  ك
  8.5  11  9.2  12  7.7  10  راض جدا 

  39.2  51  30.8  40  47.7  62  راض 
  41.5  54  46.2  60  62.4  48  غري راض 

  10.8  14  13.8 18  7.7  10  ساخط جدا 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

وقد يرجع ذلك إىل ثقة اجلمهور الروسي  تلك التغطيات يف املواقع اإللكرتونية الروسية.
بشكل أكرب فيما تقدمه القنوات التليفزيونية من تغطيات عن املواقع اإللكرتونية املليئة 

لرتند    على حساب املضمون املقدم. Trendلشائعات أو ما يسمى 
  الشخصية للمبحوثني الروس بشكل عام وجتاه مصر بشكل خاص:د. احلالة املزاجية 

  املزاج العام للمبحوثني: - 12
) احلالة املزاجية للمبحوثني اليت تعرب عنها بعض الصفات واحلاالت 5جدول (

  الشعورية يف الوضع الراهن (املزاج العام)
  

  
الذين  الروسمكونـات املـزاج العـام للمبحوثني وفًقا للجدول السابق، جـاءت 

متيل إىل املزاج السليب، مقارنة يتعرضون للقنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية، 
ت املزاج السليب أكرب من ( حيث جاء بـاملزاج اإلجيايب، بنسبة  )،2الوزن املرجح ملكو
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ت 68.5مئوية مرجحة بلغت  لغ أقل املزاج اإلجيايب لتب%، بينما قل الوزن املرجح ملكو
  %.60.4بنسبة مئوية مرجحة بلغت  )،2من (

 يف اآليت: يف املرتبة األوىل، الشـعور فئـات املـزاج اإلجيـايبوبصفة عامـة متثلـت 
، لسعادةالشعور  املرتبة الثانية%، يليها يف  70.7بنسبة مئوية مرجحة بلغت  ألمن

بنسبة مئوية  ألملجاء الشعور  املرتبة الثالثة%، أما يف 62بنسبة مئوية مرجحة بلغت 
بنسـبة مرجحة  لفخرجاء الشـعور  الرابعة واألخرية املرتبة%، مث يف 56.6مرجحة 

  %. 52.6بلغت 
على النحو التايل: يف  بفئات املزاج السليببينما متثلـت اإلجابـات اخلاصـة 

 تبة الثانيةاملر %، مث يف 81.2بنسبة مرجحة بلغت إلحباط الشعور  املرتبة األوىل
 لغضبالشعور  املرتبة الثالثة%، ويف 77.9بنسبة مرجحة بلغت  حلزنالشعور 

بنسبة مرجحة  خلوفجاء الشعور  املرتبة الرابعة واألخرية%، يف 63.1بنسبة مرجحة 
  %. 51.5بلغت 

ارث واألحداث ويبدو أن هذه مست العصر احلايل، حيث تكثر األزمات والكو 
ر على حائجالسلبية، من ضمنها  ة كورو اليت أثرت على العامل أمجع، وما تبعه من آ

دة األزمات السياسية  طبيعة عالقات السفر والتنقل بني بلدان العامل، وكذلك ز
إلحباط لدى اجلماهري، وخصوًصا  واالقتصادية على صعيد عاملي، مما يولد الشعور 

وهو األمر ه األخبار السلبية، واليت تؤثر على مزاجهم العام بشكل كبري، املتابعة لكم هذ
راسة كل من مؤيد، ومكاوي من د الذي اتفقت فيه هذه النتيجة من نتائج دراسة كال

حيث   )89()،2020وعبد احلميد () 88()، 2018وعبد الفضيل ( )87( )،2015(
أكدت تلك الدراسات غلبة املشاعر السلبية على احلالة الشعورية ملفردات عينة الدراسة 

 .املدروسةوضوعات املجتاه 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

اجتاهات املبحوثني الروس إزاء القضا واألطروحات السياسية واألمنية  .12
 واالقتصادية اليت طرحتها القنوات الروسية واملواقع اإللكرتونية عن مصر:

املبحوثني حنو مصر من خالل بعض األخبار اليت تتضمن  ) اجتاهات6جدول (
القضا واألطروحات السياسية واألمنية واالقتصادية اليت طرحتها القنوات الروسية 

 واملواقع اإللكرتونية عن مصر

  العبارة  م
  موافق (إجيايب)

  حمايد
  

  معارض
  (سليب)

الوسط 
  املرجح

الوزن 
  املئوي
  %  ك  %  ك  %  ك  %

1  
املصرية تليب مطالب احلكومة 

احلكومة الروسية يف إجراءات 
  األمن واألمان

50  38.5  75  57.7  5  3.8  2.35  78.2  

2  

اإلجراءات والتدابري االحرتازية 
اليت تتخذها مصر ملواجهة أزمة  
كورو يف املطارات واملدن 

  املصرية فوق املمتازة.

80  61.5  43  33.1  7  5.4  2.56  85.4  

3  
واإلرهاب عاملية ظاهرة التطرف 

  وليست مبصر فقط
80  61.5  50  38.5  0  0  2.62  87.2  

4  
جنحت الدولة املصرية يف 

القضاء على اإلرهاب يف سيناء 
  بشكل كبري

60  46.2  60  46.2  10  7.6  2.38  79.5  

5  
شهدت مصر طفرة كبرية يف 

ت   جمال احلقوق واحلر
62  47.7  60  46.2  8  6.1  2.42  80.5  

6  
دة األمن  واألمان يف مصر يف ز

  عهد الرئيس السيسي
  

38  29.2  90  69.2  2  1.6  2.27  75.9  
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  العبارة  م
  موافق (إجيايب)

  حمايد
  

  معارض
  (سليب)

الوسط 
  املرجح

الوزن 
  املئوي
  %  ك  %  ك  %  ك  %

7  
الدولة املصرية جنحت يف جذب 
مزيد من االستثمارات للبلد مع 
  وجود العاصمة اإلدارية اجلديدة

40  30.7  88  67.7  2  1.6  2.30  76.4  

8  
تضررت السياحة يف مصر 

ا بعد حادثة  واخنفضت مستو
  الروسية وحىت اآلن.الطائرة 

80  61.6  40  30.8  10  7.6  2.54  84.6  

9  
انتشار فريوس كورو يف مصر 
وعدم قدرة الدولة املصرية يف 

  السيطرة عليه
20  15.4  80  61.5  30  23.1  1.92  64.1  

1
0  

انتشار األمراض يف مصر بسبب  
كثرة الفضالت وانتشار 

ت الضالة   احليوا
30  23.1  90  69.3  10  7.6  2.15  71.8  

1
1  

البد من إعادة غلق جمال 
الطريان بني مصر وروسيا لعدم 

حتسن األوضاع األمنية والصحية 
  يف مصر

18  13.8  70  53.8  42  32.4  1.82  60.5  

1
2  

الغالء وارتفاع األسعار بشكل 
  مبالغ فيه يف مصر

30  23.1  80  61.5  20  15.4  2.08  69.2  

  66.7  2  إمجايل الوسط املرجح والوزن النسيب

ت السابق عرضها، جند  اتفاق غالبة املبحوثني الروس على وفقا لبيا
م اإلجيابية واملؤيدة بقوة ملصر يف كثري من املوضوعات واألطروحات والقضا اليت  اجتاها

عرضتها القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية، حيث إن الوسط احلسايب املرجح 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ييد املبحوثني لتلك 66.7)، و2عبارات إجيابية ملصر تزيد عن ( 10يف  % مما يعين 
االجتاه اإلجيايب  القوي للمبحوثني إزاء عبارة  املرتبة األوىلالعبارات، حيث جاءت يف 

، 2.62"، بوزن مرجح نسيب بلغ ظاهرة التطرف واإلرهاب عاملية وليست مبصر فقط"
من التأييد  املرتبة الثانية%، أما العبارة اليت جاءت يف 87.2بنسبة مئوية مرجحة بلغت 
اإلجراءات والتدابري االحرتازية اليت تتخذها مصر ملواجهة اإلجيايب القوي فكانت "

، بنسبة 2.56"، بوزن مرجح بلغ أزمة كورو يف املطارات واملدن املصرية فوق املمتازة
تضررت السياحة يف جاءت عبارة " املرتبة الثالثة%، ويف 85.4مئوية مرجحة بلغت 

ا بعد حادثة الطائرة الروسية وحىت اآلن "، بوزن نسيب مرجح مصر واخنفضت مستو
، أيد املبحوثني املرتبة الرابعة%، ويف 84.6، بنسبة مئوية مرجحة بلغت 2.54بلغ 

تالعبارة التالية بقوة أيضا وهي "  ، "شهدت مصر طفرة كبرية يف جمال احلقوق واحلر
  %.80.5، بنسبة مئوية مرجحة بلغت 2.42بوزن نسيب بلغ 

وتدل هذه النتيجة على أن املواطنني الروس يف حمل ثقة من إجراءات الدولة 
إلضافة إىل التعامل الفعال والناجح مع  املصرية يف جمال مكافحة اإلرهاب والتطرف، 

ملصرية بشكل خاص، ملف جائحة كورو يف أحناء اجلمهورية بشكل عام واملطارات ا
وكذلك تطور ملف حقوق اإلنسان يف مصر يف عهد الرئيس احلايل عبد الفتاح السيسي، 
االت  وهي أمور تدل على االجتاه اإلجيايب للمبحوثني الروس جتاه الدولة املصرية يف ا

  األمنية، والصحية، واحلقوقية، واالقتصادية، والسياسية.
البد من إعادة غلق جمال الطريان بني " عبارة رفض املبحوثني الروسكما 

، بوزن نسيب مرجح بلغ مصر وروسيا لعدم حتسن األوضاع األمنية والصحية يف مصر"
%، وهو ما يدلل أيضا على تضرر املواطنني 60.5، بنسبة مئوية مرجحة بلغا 1.82
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 ةيرئيسا، وأن مصر وجهة سياحية مفضلة و الروس من غلق جمال الطريان بني مصر وروسي
  )90( لنسبة هلم.

املزاج الشخصي للمبحوثني الروس عقب متابعتهم للقنوات التليفزيونية واملواقع   .13
 اإللكرتونية الروسية:

) مدي قدرة املبحوثني الروس على حتديد حالتهم املزاجية وشعورهم 7جدول (
  الغالب بعد متابعتهم أخبار مصر عرب القنوات واملواقع الروسية

  م
  اآلراء
 

  احلالة املزاجية

الوسط   معارض  حمايد  موافق
  املرجح

الوزن 
  املئوي

  %  ك  %  ك  ك  %  ك
1  

ليب
س

  

لقلق من املستقبل   69.2 2.07    20    80    30  جتعلين أشعر 

2  
جتعلين ال اهتم بتلك القضا لعدم وجود حلول 

  هلا
2    80    48    1.64  54.8  

  65.6  1.96    12    110    8  جتعلين غري راضي عن األوضاع الراهنة يف مصر  3

4  
قشه يف  أخشى أال أجد يف املستقبل من أ

  خمتلف األمور الشخصية والعامة
23    77    30    1.94  64.8  

موع   63.6  1.91    110    347    63  ا
1  

ايب
إجي

  
لتفاؤل جتاه أخبار مصر   71.7  2.15    30    50    50  أشعر 

  71  2.13    27    59    44  جتعلين أفهم طبيعة وحجم هذه القضا بعمق  2

3  
أقوم بتكوين وجه نظر معينة عن القضا اليت 

بعها عن مصر   أ
31    70    29    2.01  67.2  

4  
يصبح لدي خلفية ثقافية سياسية واسعة عن 

  مصر
20    100    10    2.07  69.2  

موع   69.8  2.09    96    279    145  ا
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

من خالل طرح جمموعة من العبارات اليت تعرب عن حاالت مزاجية سلبية وإجيابية   
على املبحوثني الروس، الستكشاف أبعاد احلالة املزاجية لديهم بعد متابعهم ألخبار مصر 

ت جدول ( )، أن 7عرب القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية، تبني من بيا
ارتفع الوزن النسيب ، حيث زاجية اإلجيابية لدى املبحوثني الروسغلبة للحالة املهناك 

، بنسبة مئوية مرجحة 2.09، ويقدر بـ املرجح على عبارات احلالة املزاجية اإلجيابية
اخنفض الوزن النسيب املرجح للحالة املزاجية السلبية %، يف حني 69.8بلغت 

  %.63.6بلغت  ، أي نسبة مئوية مرجحة1.91، والذي يقدر بـللمبحوثني
وعلى الرغم من أن املزاج العام للمبحوثني الروسي غلب عليه الطباع السليب يف   

)، إال أن حال تعرض عينة الدراسة ألخبار مصر عرب وسائل اإلعالم 5اجلدول رقم (
الروسية سواء أكانت قنوات تليفزيونية أم مواقع إلكرتونية، فإن احلالة املزاجية متيل 

و ما يتفق مع االجتاه اإلجيايب للمبحوثني الروس جتاه مصر كما ورد يف لإلجيابية، وه
  ).6جدول (

لضرورة أن يكون املزاج العام    نه ليس  وهو ما أشارت إليه العديد من الدراسات، 
انعكاسا للمزاج الشخصي، فاملزاج العام حالة وجدانية مؤثرة بني قطاعات من املواطنني 

شاركها هؤالء حبكم تواجدهم يف كيان واحد وجمتمع واحد خبربات نتيجة اخلربات اليت يت
  )91(وخلفيات ثقافية واجتماعية وسياسية معينة. 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 د. مدى اهتمام عينة الدارسة مبصر:
رة مصر: .14  ز

  
  ) عدد املبحوثني الروس الذين زاروا مصر12شكل رقم (

يوضح الشكل أعداد املبحوثني الروس الذين زاروا مصر سابقا، حيث جاءت 
م ملصر" النسبة األكرب لصاحل ر  83%، بتكرار بلغ 64" بنسبة بلغت عدم ز

%، بتكرار 36" من عينة الدراسة كانت زاروا مصرمفردة، يف حني نسبة الذين "
،  130ة البالغة ، وهي أيًضا تظل نسبة كبرية من إمجايل عدد العين47بلغ  مبحوً

ا فعًال وجهة مفضلة لديهم؛  لنسبة للشعب الروسي، وإ وتدل على أمهية مصر 
ر  جلو الدافئ، وسحر ومجال الشواطئ يف البحر األمحر، وكذلك األ لالستمتاع 
لنسبة للمواطنني الروس  ا العريقة حمل اهتمام وإعجاب شديدين  املصرية وحضار

  .بشكل خاص
  
  

[PERCENTAGE] 

64% 

 ال نعم 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

رة مصر: .15  الرغبة يف ز

  
رة مرة مستقبال أو مرة 13شكل ( ) عدد املبحوثني الروس الذين يودون ز

  أخرى
مفردة  100% من إمجايل عينة الدراسة بتكرار بلغ 76أشارت النتائج، أن 

رة مصر مستقبًال أو مرة أخرى"،" % من 24نسبة  القلةبينما أشارت  يودون ز
رة مصر مستقبًال أو مفردة " 30ر بلغ إمجايل عينة الدراسة، بتكرا م ال يودون ز إ

لنسبة للشعب  مرة أخرى". وهي نتيجة تؤكد مع سابقتها على أمهية مصر 
ا مفضلة لديهم.   الروسي، بل إ

  
  
  
  
  

[PERCENTAGE] 

24% 

 ال نعم 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

حواهلا وظروفها منذ عدة سنوات: .16 م ومقارنتها   أحوال مصر يف هذه األ

  
م ومقارنتها ) رؤية املبحوثني الروس 14شكل رقم ( ألحوال مصر يف هذه األ

  حواهلا منذ عدة سنوات
للجمهور الروسي عينة الدراسة لوضع مصر  النظرة اإلجيابيةأشارت النتائج، إىل 

% تكرار 38رؤية املبحوثني بنسبة  املرتبة األوىلوأحواهلا احلالية، حيث جاء يف 
ن " 50 بينما  عليه"، أحوال وظروف مصر أصبحت أفضل مما كانتمفردة، 

مجايل 31، حيث أشار بت الرؤية املرتبة الثانيةجاء يف  % من عينة الدراسة 
ن " 40 النظرة "، وكذلك يف نفس املرتبة أحواهلا وظروفها ظلت كما هي مفردة، 

"، بنسبة أحوال وظروف مصر ازدادت صعوبة مما كانت عليهن " السلبية
  مفردة.   40% بتكرار بلغ 31

ا هذه النتيجة تعرب على أن املبحوثني الروس يف قلق من األوضاع احلالية ورمب    
لشلل وأثرت يف إنتاجية الدول  نتيجة ألزمة كورو اليت أصابت العامل كله 

تحسنت األحوال 
وأصبحت أفضل مما 

 كانت عليه
38% 

ظلت األحوال 
 واألوضاع كما هي

31% 

ازدادت األحوال 
صعوبة مما كانت 

 عليه
31% 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ا، وبل وشلل حركت الطريان من بعض الدول وإليها. كما أن حركة  واقتصادا
ل لتايل فإن األوضاع الطريان بني مصر وروسيا استأنفت منذ فرتة ليست  طويلة، و

ألفضل، وإن كانت النظرة اإلجيابية هي املسيطرة على  والظروف احلالية ليست 
ت املبحوثني الروس عينة الدراسة   .إجا

 التوقع املستقبل ألحوال مصر وظروفها خالل اخلمس سنوات القادمة: .17

  
خالل  ) مدى رؤية املبحوثني الروس ألحوال مصر وظروفها15شكل رقم (

  اخلمس سنوات القادمة
دة  للجمهور الروسي عينة الدراسة  الرؤية التفاؤليةأشارت النتائج، إىل ز

 املرتبة األوىلملستقبل مصر وأحواهلا خالل اخلمس سنوات القادمة، حيث جاء يف 
ن " 90% تكرار 69رؤية املبحوثني بنسبة  أحوال وظروف مصر مفردة، 

بت  املرتبة الثانيةبينما جاء يف  نت عليه"،ستتحسن وستصبح أفضل مما كا
مجايل 16، حيث أشار الرؤية ن " 21% من عينة الدراسة  ستظل مفردة، 

ستتحسن األحوال 
والظروف وستصبح 
 أفضل مما كانت عليه

69% 

ستظل األحوال  
 والظروف كما هي

16% 

ستصبح األمور 
والظروف أكثر 

 صعوبة
15% 
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ن  الرؤية التشاؤمية املرتبة األخرية"، يف حني جاء يف أحواهلا وظروفها كما هي
  .  19% بتكرار بلغ 15"، بنسبة أحوال وظروف مصر ستصبح أكثر صعوبة"

يناريو التفاؤيل هو سيد املوقف، ويدل على إميان املبحوثني الروس ويعد الس
بقدرات الدولة واحلكومة املصرية على إحداث نقلة حقيقية يف البالد خالل اخلمس 
رة  ت السابقة، ورغبة املبحوثني يف ز أعوام املقبلة، وهو ما كان واضحا يف االستجا

ضة يف مصر على  مصر مرارًا وتكرارًا؛ حًبا يف مصر، ورؤيته م ملا حيدث من تطوير و
كافة األصعدة، السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والسياحية، والثقافية، 

  واألمنية، والصحية.
 نًيا: نتائج اختبارات الفروض:

يف إطار اختبار فروض الدراسة، قامت الباحثة بدراسة طبيعة العالقة اإلحصائية 
والتابعة، وكذلك اجتاه وشدة تلك العالقة، من خالل االعتماد على بني املتغريات املستقلة 

عتباره Pearson’s Correlation Coefficient-"معامل االرتباط بريسون "؛ 
  املعاجلة اإلحصائية األكثر مالئمة لطبيعة الدراسة وفروضها، وذلك استناداً إىل املعادلة:

  
-Significance Level (2ومت االعتمـــاد علـــى الداللـــة اإلحصـــائية 

Tailed) ) 0.05عند مستوى معنوية يبلغ.(  
الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني حجم تعـرض املبحـوثني الـروس 
م حنو أخبار مصر.  لكل من القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية واجتاها
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ـــــاس  ـــوات المت عمــــــل مقيـ ـــرض للقنـــ ـــم التعـــ ــــري حجـــ ــــع ملتغــ تليفزيونيــــــة واملواقــ
درجـة، يف اســتمارة االسـتبانة، حبيـث حيصـل مـن خيتــار  6مكـون مـن  اإللكرتونيـة الروسـية

درا" درجـــة واحـــدة، ويوضـــح اجلـــدول  3"دائمـــا" علـــى  " درجتـــني، و" درجـــات، و"أحيـــا
  التايل توزيع العينة وفقاً للتعرض للقنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية:

وزيع مفردات العينة وفقاً للتعرض للقنوات التليفزيونية واملواقع ) ت8جدول (
  اإللكرتونية 

  املستوى
القنوات 
  التليفزيونية

  املواقع اإللكرتونية

  %  ك  %  ك
  )2-1ضعيف (
  )4- 3متوسط (
  )6-5مرتفع (

62  
38  
30  

47.7  
29.2  
23.1  

70  
25  
35  

53.8  
19.2  
27  

  100  130  100  130  اإلمجايل
ملتغري التابع، قامت الباحثة بقياس متغري  اجتاهات املبحوثني حنو وفيما يتعلق 

درجة، موزعة على  30، حيث قامت الباحثة بتصميم مقياس مكون من أخبار مصر
  النحو التايل:
  ) توزيع مفردات العينة وفقًا ملتغري اجتاهات املبحوثني حنو أخبار مصر9جدول (

  %  ك  املستوى
  )23-20ضعيف (
  )27- 24متوسط (
  )30-28مرتفع (

19  
77  
34  

14.6  
59.2  
26.2  

  100  130  اإلمجايل
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ــــني التعــــرض لكــــل مــــن  ــــوات وقــــد أظهــــرت النتيجــــة أن معامــــل االرتبــــاط ب القن
واملواقــع  ؛)0.7(بقيمــة بلغــت  التليفزيونيــة الروســية واجتــاه املبحــوثني حنــو أخبــار مصــر

ممــا يعــين  )،0.5(بقيمــة بلغــت اإللكرتونيــة الروســية واجتــاه املبحــوثني حنــو أخبــار مصــر 
لتـايل تقبـل الدراسـة صـحة بني هذين املتغـريين، عالقة ارتباطية طردية متوسطة وجود  و

  الفرض األول.
لمبحوثني الفرض الثاين: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني احلالة املزاجية العامة ل

م حنو معاجلة أخبار مصر عرب وسائل اإلعالم الروسية.    واجتاها
درجـة،  20مكـون مـن احلالة املزاجية العامة للمبحـوثني مت عمل مقياس ملتغري 

درجــات، و"حمايــد" درجتــني، و"معــارض" درجــة  3حبيــث حيصــل مــن خيتــار "موافــق" علــى 
  للحالة املزاجية العامة للمبحوثني:واحدة، ويوضح اجلدول التايل توزيع العينة وفقاً 

  ) توزيع مفردات العينة وفقاً للحالة املزاجية العامة10جدول رقم (
  %  ك  املستوى

  )10-6ضعيف (
  )15- 11متوسط (
  )20-16مرتفع (

37  
64  
29  

28.5  
49.2  
22.3  

  100  130  اإلمجايل
ملتغري التابع، قامت الباحثة بقياس متغري  املبحوثني حنو اجتاهات وفيما يتعلق 

درجة، واليت مت  30، حيث قامت الباحثة بتصميم مقياس مكون من أخبار مصر
  ).9رقم (توضيحها يف جدول 

ت اجلدولني ( عن وجود عالقـة ارتباطيـة ) 10)، و(9حيث تكشف بيا
م حنو أخبار مصربـني  قوية بقيمة بلغت  املزاج العام لدى املبحوثني الروس واجتاها
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تعرض اجلمهور الروسي ألخبار مصر يف القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية الروسية وأثره 
 على مزاجه العام جتاه مصر

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ثري للمزاج العام على اجتاهات اجلمهور، وهو األمـر الـذي يشـري  )؛ أي0.91( أن هناك 
إلـى صـحة فرضـيات نظريـة إدارة املـزاج العام، واليت تشري إىل أن املضـامني التـي تقـدمها 
وسـائل اإلعـالم تسـهم يف إجياد مناخ عام يسهم يف تشكيل تصورات األفراد للتكيف مع 

لتايل تقبل الدراسة صحة الفرض الثاين. البيئـة احمليطـة    ـم. و
: توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة إحصـــائيا بـــني احلالـــة املزاجيـــة العامـــة 3الفـــرض الثالـــث 

  للمبحوثني وحالتهم املزاجية عند متابعتهم أخبار مصر عرب وسائل اإلعالم الروسية. 
درجـة،   20مكـون مـن احلالة املزاجية العامة للمبحـوثني مت عمل مقياس ملتغري 

ملتغري التابع، قامـت الباحثـة بقيـاس متغـري )10جلدول (كما هو موضح  ، وفيما يتعلق 
، حيــث قامــت احلالــة الشــعورية الشخصــية الراهنــة للمبحــوثني عنــد متابعــة أخبــار مصــر

  درجة، موزعة على النحو التايل: 22الباحثة بتصميم مقياس مكون من 
  ات العينة وفقًا ملتغري احلالة الشعورية الشخصية الراهنة) توزيع مفرد11جدول رقم (

  %  ك  املستوى
  )15-12ضعيف (
  )19- 16متوسط (
  )22-20مرتفع (

20  
71  
39  

15.4  
54.6  
30  

  100  130  اإلمجايل
بني املزاج العام واحلالة  عدم وجود عالقة ارتباطيةوكشفت نتائج الدراسة على 

ــل )، -0.94الشــــعورية الشخصــــية، حيــــث بلــــغ قيمــــة معامــــل االرتبــــاط ( لتــــايل ال تقبــ و
  الدراسة صحة الفرض الثالث.

الفرض الرابع: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني توقع املستقبل واجتاهات 
  املبحوثني حنو أخبار مصر. 
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  ويوضح اجلدول التايل توزيع العينة وفقاً هلذا املتغري:قبل، توقع املستمت عمل مقياس ملتغري 
  ) توزيع مفردات العينة وفقاً لتوقع املستقبل12جدول رقم (

  %  ك  املستوى
  ضعيف
  متوسط
  مرتفع

19  
21  
90  

14.6  
16.2  
69.2  

  100  130  اإلمجايل
ملتغري التابع، قامت الباحثة بقياس متغري  املبحوثني حنو اجتاهات وفيما يتعلق 

درجة، كما هو موضح  30، حيث قامت الباحثة بتصميم مقياس مكون من أخبار مصر
ت  )،9جلدول ( بني توقع املستقبل  إىل وجود عالقة طردية ضعيفةوتشري البيا

ألحوال مصر وظروفها من ِقبل املبحوثني واجتاههم حنو أخبار مصر، بقيمة ارتباط تبلغ 
لتايل 0.24(   تقبل الدراسة صحة الفرض الرابع بشكل جزئي.). و

الفرض اخلامس: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني توقع املستقبل وكل من احلالة 
  املزاجية العامة للمبحوثني (املزاج العام). 

)، 12جلــــدول (كمــــا هـــو موضــــح توقــــع املســــتقبل، مت عمـــل مقيــــاس ملتغــــري 
 )،10جلـدول (درجة،  20مكون من العامة للمبحوثني احلالة املزاجية مقياس ملتغري و

بـني توقـع املسـتقبل واملـزاج العـام  عـدم وجـود عالقـة ارتباطيـةوكشفت نتائج الدراسة على 
لتــايل ال تقبـــل )، -0.65لــدى املبحــوثني الــروس، حيــث بلــغ قيمـــة معامــل االرتبــاط ( و

  الدراسة صحة الفرض اخلامس.
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  لنتائج واخلامتة والتوصيات:لثًا: املناقشة العامة ل
توصـلت الدراسـة إلـى عديـد مـن النتائج التـي ميكـن البنـاء عليهـا يف دراسات 
احلالة املزاجية للجمهور الروسي جتاه مصر، من خالل رصد أثر تغطيـة القنوات التليفزيونية 

املـزاج العـام للجمهـور واملواقـع اإللكرتونية الروسية ألخبار مصر، وانعكاسـها علـى بيئـة 
  ، وأهم هذه الدالالت واملؤشرات هي:الروسي

من حيث مدى املتابعة وكثافة استخدامها  التليفزيون الروسي املرتبة األوىلاحتل  -1
جمهور الروسي؛ للحصول على األخبار واملعلومات، يليه يف التفضيل لنسبة لل

 الجتماعي.اإلنرتنت واملواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل ا
اهتم غالبية املبحوثني الروس مبا تقدمه القنوات التليفزيونية واملواقع اإللكرتونية من  -2

تغطيات إخبارية وبراجمية عن أخبار مصر؛ مما يشري ملكانة مصر عند اجلمهور 
من  املرتبة األوىل" يف االجتماعية" و"الرتفيهيةالروسي، حيث جاءت املضامني "

ضلها املبحوثني الروس معرفتها عن مصر تلك الوسائل، يليها حيث املضامني اليت يف
املوضوعات والقضا  أما"الثقافية"، و"السياسية" يف املرتبة الثانية، املوضوعات 

وفقا الهتمام للمبحوثني  املرتبة األوىل" فقد جاءت يف لسياحة املصريةاملتعلقة "
جراءات احلكومة املصرية حنو الصحة وإموضوع " املرتبة الثانيةالروس، وجاء يف 

لنسبة لكل شعوب العامل، ويف "19-أزمة كوفيد ، والذي يعد موضوع الساعة 
 .الروسية" –العالقات املصرية جاء موضوع " املرتبة الثالثة

" فيما تقدمه القنوات التليفزيونية واملواقع متوسطةيثق املبحوثني الروس بنسبة " -3
مصر، كما أشارت غالبية العينة، أن تلك القنوات اإللكرتونية الروسية عن أخبار 

خبار مصر يف " رات واملواقع اهتمت يف املقام األول  املناسبات فقط"، كالز
ضية، واملناسبات الدينية، وغريها،  وإن كانت الرمسية بني البلدين، واألحداث الر
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خبار مصر عن املو  تم بشكل أكرب  اقع اإللكرتونية القنوات التليفزيونية الروسية 
الروسية.  واليت ينصب الرتكيز فيها بشكل أساسي على السياحة يف مصر، من 

 حيث الوجهات السياحية، واملقاصد األثرية.
حلاجة إىل معرفة اجلمهور الروسي لتطورات األحدث  الدوافع املعرفيةتعد   -4 اخلاصة 

حول الوجهات  يف مصر عقب فتح الطريان بني البلدين، واحلصول على معلومات
السياحية يف مصر، أحـد أهـم حمـددات دوافـع تعرض املبحوثني ألخبار مصر عرب 
 قنوات اإلعالم الروسي واإللكرتوين، بينما جاءت الدوافع الشخصية يف مرتبة الحقة.

م " -5 رة مصر مستقبًال أو أفادت الغالبية العظمي من املبحوثني الروس  يودون ز
للجمهور  النظرة اإلجيابية والتفاؤليةرت النتائج أيًضا إىل كما أشا  مرة أخرى"،

الروسي حمل الدراسة لوضع مصر وأحواهلا احلالية واملستقبلية، وهي نتيجة تؤكد على 
حية  م من  حية، وإميا لنسبة للشعب الروسي كواجهة سياحية من  أمهية مصر 

تطورات وتغيريات ملموسة  أخرى بقدرات الدولة املصرية قيادة وشعًبا على إحداث
 خالل اخلمس أعوام املقبلة.

ارتباطية بني احلالة املزاجية العامة  أشارت اختبارات الفروض إىل وجود عالقة -6
م حنو معاجلة أخبار مصر عرب وسائل اإلعالم الروسية ، حيث للمبحوثني واجتاها

يف  املصرية وبقوة، اتفاق غالبية عينة الدراسة على االجتاه اإلجيايب املؤيد للدولة
كثري من املوضوعات اليت مت عرضها ومعاجلتها عرب القنوات التليفزيونية واملواقع 
إلجراءات الفعالة والالزمة اليت  مة  اإللكرتونية الروسية. فاملبحوثني الروس على ثقة 
تتخذها احلكومة املصرية يف جمال مكافحة اإلرهاب والتطرف، وملف جائحة كورو 

حناء اجلمهورية بشكل عام واملطارات املصرية بشكل خاص، وامللف احلقوقي يف يف أ
 مصر يف عهد الرئيس احلايل عبد الفتاح السيسي.
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غلبة احلالة املزاجية اإلجيابية عن احلالة املزاجية السلبية لدى أوضحت النتائج إىل  -7
سية املرئية املبحوثني الروس عقب متابعتهم ألخبار مصر عرب وسائل اإلعالم الرو 

 واإللكرتونية.
  والبحوث املستقبلية: توصيات الدراسة

جراء املزيد من  -1 من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة، تبني أمهية الدفع 
  الدراسات حول:

 (دراسات اجلمهور) فهم طبيعة اجلمهور الروسي 
 (دراسات املضمون) .صورة مصر يف وسائل اإلعالم الروسي 
 التصال)اجتاهات اإلعالميني   الروس حنو مصر. (دراسات القائمني 

سرتاتيجيات اتصالية وتسويقية ميكن تطبيقها واقعًيا على اجلمهور  وذلك، للخروج 
ا اإلعالمية.    اخلارجي، ووسائل اإلعالم الدولية؛ للرتويج ملصر وصور

احلاجة إىل إجراء دراسات مشرتكة عابرة للحدود بني علماء اإلعالم الروس  -2
، مما يسهل بشكل أكرب يف الوصول لعدد أكرب من اجلمهور الروسي (عينة واملصريني

عشوائية)، وميكن من خالهلا دراسة اجلمهور الروسي ووسائل اإلعالم والقائمني 
ت يف هذه الدراسة صعوبة الوصول  عليها عن قرب، ألن من أوجهه الصعو

أسلوب العينات العمدية، ملبحوثني روس بشكل عشوائي، واللجوء إىل استخدام 
 واليت يصعب يف كثري من األحيان تعميم نتائجها على جمتمع الدراسة. 

لرأي العام، مثل:  -3 ت اإلعالمية املهتمة  لنظر هناك حاجة ملحة، لالهتمام 
ت املفسرة لعالقة واجتاه اجلمهور بوسائل  نظرية املزاج العام وغريها من النظر

 .ل فيه الدراسات اإلعالمية العربيةاإلعالم، كمجال حبثي تق
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