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 وانعكاساتيافى مصر  التحوالت السياسيةعمى يور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد اتجاىات الجم
 دراسة ميدانية -عمى األزمات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا 

 مجدي الداغر

 :ةمقدم

تمثػػؿ الئػػت إتد  أػػدت ادحاد الأػػرة الأدتثػػند حالتػػم تيػػدرب  ػػمف مػػت تبػػمم  ػػػ  الجتػػؿ الرا ػػ   مػػف 
اةدحاد  تأػػد الأػػرحةد حالػػُي تفإػػد شتػػة الئػػت إن اأػػد اةبػػتلتة المهمػػن شػػث تيحتػػُ مهتمهػػتد أتػػ  ا ػػأد 

د الئػت إن لـ تإف  كمت دالتث تمجأ  لتهت الدحؿ لت رتر بتتبتهت الداخمتن حالخترجتن شث احقتد اةزمتد حالكحار 
د شهػث تػرت ط  ثفتشػن المجتمإػتدد حايمػتط حا إتدهػت اققتاػتدتن مإيتهت البتتبث  مإػزؿ نػف ظػرحؼ يئػأتهت 

د حهػث  هػُا المإيػم تأخػُ ئػكؿ التػم تفػـح نمتهػتالتحكتر البت دةد ح تلماتلح حاةهداؼ لألشػراد حالمسببػتد 
اكثػػر مػػتتق لتف ػػؿ اةشػػراد  تكػػحف أتػػ فػػؽ مػػف ماػػداقتتهتد تس دحف التأاقػػحاؿ حاأتدتػػ  حرحاتػػتد تتيتقمهػػت اليػػ

ف ك  تيد هُه المإمحمتد ختط ن حمأػؿ ئػؾدالئت إتد التم تتحؽ م  مإمحمتتهـ حمإتفداتهـ حقتمهـ أتم حا 
د  كتشن ائكتلهت حاحرهتاإلنتـ الجدتد  ت ن خا ن قيتئتر الئت إتد حمياتد  الُكتن تط تفتدال إدتف كمت 

حالتحتنػػؿ مإهػػت  ػػتلتإمتؽ اح  تإلنجػػتة تفػػـح نمػػم تلتػػتد شت فػػن البػػرنن شػػث يفػػؿ حت ػػتدؿ المإمحمػػتد  تححبػػتطق 
حاػػػؼ ناػػػر المإمحمػػػتد حالتكيحلحجتػػػت حهػػػح مػػػت دشػػػ  الػػػ إض مػػػف الخ ػػػرا  حالمتخااػػػتف  لػػػم حالػػػرشضد 

أن تتبػػتحت شػػث ُلػػؾ المإمحمػػتد الاػػأتأتػػ   متػػن لمتاػػدتؽ حاإلقتيػػتع  ػػأت ئػػم د الأدتثػػن  أيػػة ناػػر الفت
 (1)حالئت إتد.

كحيهػت ظمػد متزمػن  ؛مػف الظػحاهر الأدتثػن شػث الإػتلـ المإتاػر دإػحنمم الرغـ مػف اف الئػت إن ق تف 
لتطػػػحر المجتمإػػػتد نمػػػم مػػػر الإاػػػحرد شليهػػػت شػػػث الحقػػػد الػػػراهف  تتػػػد مػػػف اخطػػػر اةبػػػمأن التػػػث تهػػػدد 

اأتتيػتق ادحاد الفػحة التػث تبػتخدـ ف هيتؾ مف ترحف اف خطرهت قد تحػحؽ ا ُ  ؛المجتمإتد شث قتمهت حرمحزهت
 ػػؿ  ف  إػػػض الػػػدحؿ تبػػػتخدمهت شػػث الأػػػرحة اليحبػػػتن التػػث تبػػػ ؽ تأػػػرؾ ا لػػػن  دشػػث الاػػػرانتد البتتبػػػتن

يمػت قد ق تتحقؼ خطرهػت نيػد هػُا الأػد  التم ح  دالإبكرتن قػد تاػتأ هت تػدانتتد اقتاػتدتن هت مػن ختاػن د حا 
التػػم تئػػهدهت الإػػتلـ ميػػُ اأػػدا  بػػ تم ر البتتبػػتن قد حالتأػػح حتكيحلحجتػػت اإلنػػتـ  اقتاػػتؿشػػث ظػػؿ ثػػحرة 

 (2).ـ حمت  إدهت1022حأتم ايدقع ثحراد الر ت  الإر م ـ 1002 تلحقتتد المتأدة 

تإد   المإيحتػن الػرح  لتأطػتـ تطمػؽ التػث اليحبػتن حالأػرة الفتػتؿ ابتلتة  تف مف ميُ الفدـ الئت إنحف
ئتنن  ؛لمتيتػتاشػث  اليػتزي شػث ابػتخدامهت اليظػتـ  ػرع مػف اش ػؿ حكػتف هد ثيػتاح  الفتػتؿ ق ػؿ حالفمؽ الخحؼ حا 
ت جهتزاق  احجد أت  د شتمػت  ػد الػدحؿ المإتدتػن الئػت إتد طػتؽا  ح  لخمػؽ اةلمتيتػن الأرة حزارة شث متخااق

                                                           

  جتمإن المياحرة –ابتتُ مبتند الاأتشن حتكيحلحجتت اقتاتؿ مجدي الداغرد. 
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خااػػػد جرتػػػدة  ححؿ ابػػػترتد زاحتن ثت تػػػن لمئػػػت إتد ن ػػػر اػػػحأتتهت تأػػػد نيػػػحاف  اخ ػػػتر بػػػمإيتهت شػػػم 
 الئترع .

 شػث ااػ أد تإمػؿ شػث  طػتر مياػتد اإلنػتـ الجدتػد حتتػداخؿ كحيهػت شػث الئػت إتد حتػأتم اهمتػن
 تيتئػر حهػث حالػدحلثد المأمػثتتف المبػتح  نمػم حالثفتشتػن حاققتاػتدتن حاقجتمتنتػن البتتبػتن الجحايػة كتشػن

 اـ البتتبػث الاػإتد نمػم ازمػتد اكتيػد بػحا  ايحانهػت  مختمػؼ اةزمػتد احقػتد شػث قبػت مت  بػرنن
 الػراي حتحجتػة تئػكتؿ نحامػؿ  أػدت حهػث اليػتسد أتػتة شػث التأثتر أت  تأتم دحرهت المهـ شث اققتاتديد

بتند نمم تفحتن حايتئتر الئت إن  ق د كمت اف هيتؾ متغتراد ثتيحتن تحاةأدا  المختمحنالإتـ  زا  الف تتت 
اف حاػػحؿ ات ميهػػت  لػػم درجػػن الاػػحر شػػم المإتدلػػن ق تػػسدت  لػػم زحاؿ الئػػت إن  ق  ُا ااػػ أد جمتإهػػت 

 دهػتمبتحتن لماحرد أت  تتأدد قحة الئت إن  إػدة متغتػراد ميهػت اةهمتػن حالغمػحض حمجتمػ  الئػت إن حزمي
حقػػت   ة نمػػم غتل ػػتق نمػػم اقيط تنػػتد اكثػػر ميػػالػػرات الإػػتـ ترتكػػز أتػػ  د حأفػػت ؽ ق تفت ػػم اث تتػػتد حهػػم

 (3).حاأات تتد

الئػػػت إن شػػػث محهحمهػػػت الإػػػتـ هػػػث ازمػػػن تأتػػػتب  لػػػم  دارة شإتلػػػن لمأتاػػػرتهت حتطحتفهػػػت لمتفمتػػػؿ مػػػف ح 
ازمػن تهػدد المجتمػ  حتزنػزع اةمػف الفػحمث حتيخػر  هػثمختطرهت نمم الحرد بتتبت تق حاجتمتنتتق حاقتاػتدتتقد ح 
مجػػتؿ  حراػػن اةبػػحاؽ المتلتػػن حارتحػػتع د أتػػ  تئػػهد (4)قتمػػة حبػػمحكة خاحاػػتق شػػث المجػػتؿ اققتاػػتدي

 الإمػػتد تجبػػتداق نممتػػتق لػػدحر الئػػت إتد شػػث نممتػػن خمػػؽ اةزمػػتد حاػػيتنن الاػػحفتد حتمرتػػر المإمحمػػتد
ةهػػداؼ تػػرت ط  إ ػػهت  ماػػتلح المسببػػتد حالئػػركتد التػػم تطمفهػػتد حا خػػر تػػرت ط  ط تإػػن  ؛اققتاػػتدتن

د   تشن  لم ال إػد اإلنتمػث حمػت تثتػره اجهػزة اإلنػتـ مػف  أيحانهت تأرؾ اةبهـ حال حراتد حالم تر تد
أتأن د حتأػػػتحؿ تمرتػػػر المإمحمػػػتد المغمحطػػػن حغتػػػر الاػػػالئػػػحتشتن لػػػم مإمحمػػػتد اقتاػػػتدتن تحتفػػػد  إ ػػػهت 

شهث تسثر  فحة شث ظهحرهت حايتئترهت حتداحلهتد حكُلؾ شػث  مكتيتػن الحقتتػن ميهػتد اح تإفػة د ةهداؼ مأددة
حمف ثـ كتف مف الط تإث اف تزداد دحرهػت شػث تئػكتؿ الػراي الإػتـ ن ػر يفػؿ الأفػت ؽ حالمإمحمػتد  ؛مادرهت

 .نف اةأدا  التم ترت ط  تلف تتت اققتاتدتن

اإلنتـ حأدهت المب حلن نف تزاتد يبة الئت إتد حختان شث مجتؿ اققتاتدد حقد ق تكحف حبت ؿ 
د ثػػـ التطػػحر التكيحلػػحجث شػػث حبػػت ؿ تد اليتمتػػنأتػػ  تػػأتم اقتاػػتؿ الئػػحهث اكثػػر قػػحة حتػػأثتراق شػػث المجتمإػػ

فيػػػػحاد مثػػػؿ ال داقتاػػػتؿ حاإلنػػػتـ لتبػػػتندا نمػػػم ايتئػػػترهت مػػػف خػػػتؿ ابػػػتإمتؿ حبػػػت ؿ اتاػػػتلتن بػػػرتإن
حغترهػػػػػتد  جتيػػػػة الربػػػػػت ؿ اإللكترحيتػػػػػن الفاػػػػػترة  اإلنػػػػػتـ الجدتػػػػػدتط تفػػػػتد حئػػػػػ كن اإليتريػػػػػد ح  نتح ػػػػت ال

ند اكثػػر أ ػػحراق نيػػد يفػػؿ الئػػت إتد داخػػؿ اةبػػحاؽ المتلتػػهػػم اةخػػرت حالمكتلمػػتد الهتتحتػػن التػػم ااػػ أد 
اةمػػػر الػػػُي تإيػػػث اف الئػػػت إن د (5)تد مجتمإػػػالشػػػث  تنلبتتبػػػالتأػػػحقد احتاػػػتأة اةزمػػػتد اققتاػػػتدتن ح 

تكحف اكثر ايتئتراق كممت كتف المح ػحع مهمػتق حتئػغؿ أتػزاق مػف اهتمتمػتد الجمهػحر الػُي تتطمػ   لػم مإرشػن 
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اخ ػػػتر مح ػػػحع مأػػػددد حالإكػػػس تمتمػػػتق تأػػػد   ُا مػػػت شفػػػد المح ػػػحع اهمتتػػػة اح كتيػػػد المإمحمػػػتد أحلػػػة 
 (6)حتا ح مأدحدة اقيتئتر حالتأثتر شث الراي الإتـ. دهت اهتمتمتق لحا أند شلف الئت إن لف تجد مف ت دي 

اإلنػػتـ الجدتػػد  مياػػتدكػػتف مػػف المتحقػػ  اف تتراجػػ  الئػػت إتد مػػ  هػػُا اقيتئػػتر الك تػػر ل تق يظرتػػح 
لػػؾ مػػف خػػتؿ  مكتيتػػن  دحتفيتػػتد اقتاػػتؿ أتػػ  لػػـ ت ػػؽ هيػػتؾ ئػػث  تمكػػف  ؛الػػرد البػػرت  نمتهػػتحبػػهحلن ُح
الئػت إتد تتزاتػد  تبػتمرارد  ػؿ حتبػتحتد ات ػتق مػف حبػت ؿ اقتاػتؿ المسكػد اف أتػ  مػف  خحتسه شث الإتلـد 

ممت تإيث ندـ ادؽ الخ را  شث مجتقد الإمحـ اقجتمتنتن  ؛تأفتؽ مزتد مف الُتحع حاقيتئتر شث فدتمنال
دي  لػم تػس حؼ حالتفدـ شث تكيحلحجتػت المإمحمػتد بػتط تفتد اإلنتـ الجدتد الُتف كتيحا تإتفدحف اف ايتئتر 

د  ػػػؿ  ف التشػػػد لميظػػػر اف الئػػػت إن ابػػػتحتدد مػػػف حبػػػت ؿ حتأثتراتهػػػت تراجػػػ  الئػػػت إتد حتأػػػد مػػػف ايتئػػػترهت
حشث التيتشس  تف الئركتد الك رت  داقتاتؿ مثممت تأد  شث تداحؿ الئت إتد داخؿ ابحاؽ اةحراؽ المتلتن

طػػػػتؽ ال تتيػػػػتد قطػػػػتع شػػػػث  حالمإمحمػػػػػتد المغمحطػػػػن نػػػػف الح ػػػػػ  المػػػػػتؿ حاةنمػػػػتؿ حابػػػػحاؽ ال حراػػػػػند حا 
شػػم ماػر اثيػػت   يتتجتػنب شػػث الكثتػر مػػف المسببػتد اإلحالتػم كتيػػد اأػد ابػػ تة تإطػؿ اإليتػت داققتاػتدي
امػحالهـد ش ػتق نػف أتػتتهـ ح رجػتؿ اةنمػتؿ خحشػتق نمػم الكثتر مف حهرحة د حمت  إدهتـ 1022ثحرة تيتتر 

 لػػػم  تإػػز ميئػػػمتهـ اققتاػػتدتن شػػث ماػػرد حهػػح مػػت تف انمػػتؿ الإيػػؼ حاإلرهػػتة حالتهدتػػداد التػػم تبػػتهدؼ 
ئػػهدتهت الإيػػؼ المجتمإػػث  زا  التأػػحقد البتتبػػتن التػػم  مسئػػرادحايتئػػتر الحح ػػم حارتحػػتع غتػػتة اةمػػف 

 .دحؿ الر ت  الإر ث مسخراق 

ـ حأتم الحقد الراهف ةزمتد اقتاتدتن أتدة جػت د 1022ميُ قتتـ ثحرة تيتتر مار قد تإر د ح 
يفػػػص اقأتتػػػتطث ح زتػػػتدة المدتحيتػػػند ح نجػػػز المحازيػػػند ح تزاتػػػد ال طتلػػند ح مظتهرهػػت شػػػم ارتحػػػتع يبػػػ ن الحفػػػرد 

ايخحػػتض مإػػدقد اقبػػتثمترد ش ػػتق نػػف التفم ػػتد شػػث بػػحؽ اةحراؽ المتلتػػند حايخحػػتض قتمػػن ح اةجي ػػثد 
حالاػراع  ػتف التتػتراد  دؼ الجيتػة امػتـ الػدحقرد حاقيحػتد اةميػم حايتئػتر انمػتؿ الإيػؼ حالمظػتهرادار 

د حارتحػػػتع ابػػػإتر ال يػػػزتف حالبػػػحقر حالغػػػتز الط تإػػػث حالبػػػم  حالمػػػحاد الغُا تػػػند حتػػػأثتراد حالدتيتػػػن البتتبػػػتن
المبػػتأفتد المتػػأخرةد اػػرؼ جػػحر ح اةبػػحاؽ المتلتػػن الإتلمتػػند حاقأتجتجػػتد الإمتلتػػن الدانتػػن لتأبػػتف اة

حاتجػػػته حزارة المتلتػػػن لطػػػر  المزتػػػد مػػػف اُحف الخزايػػػن لبػػػد نجػػػز المحازيػػػن الإتمػػػند حا ػػػطرار الأكحمػػػن  لػػػم 
ممتتر دحقر  مف اقأتتتطث اليفدي لمحاجهن مئكمن اقبتترادد حقػد اػتأة ُلػؾ مإمحمػتد  21بأة يأح 

أتلػن كػتف ا رزهػتأ اف ماػر مف مػن نمػم  دقتاتدي مأمتتق م الح   اقشغتر مسكدة حئت إتد اثرد  تلحإؿ 
ـد حهػػػح مػػػت اكدتػػػة دنػػػحاد حم ػػػتدراد الإدتػػػد مػػػف التتػػػتراد البتتبػػػتن 1021شػػػتس اقتاػػػتدي ق ػػػؿ يهتتػػػن  

حاقبػػػتغيت  نػػػف المإحيػػػن متدتػػػتق مبػػػتندة الدحلػػػن  ػػػرحرة يأػػػح د الئػػػ ت تن حرمػػػحز التتػػػتر الػػػدتيث حاق تتشػػػت
د حشػػتح أبػػت تد مثػػؿ أبػػتف بػػتلـ حغتػػره  رجػػتؿ اةنمػػتؿ الهػػتر تف خػػترب الػػ تداةمرتكتػػند حالتاػػتلح مػػ  

حطمػة مبػتنداد حقػرحض مػف  إػض الػدحؿ  دميهت ايدحؽ تأتت مار  يكتن لمبتندة اققتاتد الماري
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المرأمػػػن اقيتفتلتػػػن ح ماػػػر ميػػػُ قتػػػتـ ثػػػحرة تيػػػتتر هػػت لمخػػػرحب مػػػف اةزمػػػن اققتاػػػتدتن التػػػث تمػػػر   ؛الخمتجتػػن
 (7) ـ حمت  إدهت.1021تحيتن  10ة ـ حثحر 1021

التػم اثػرد نمػم المجتمػ  بتتبػػتتق  لإدتػد مػف اةزمػتداحمػت  إػدهت  رميػُ ثػحرة تيػتت ماػركمػت ئػهدد 
بػػػتيت د حخطػػػؼ الطػػػت رة الماػػػرتن  لػػػم ئػػػ ن جزتػػػرة ميهػػػت أتدثػػػن تحجتػػػر الطػػػت رة الرحبػػػتن شػػػحؽ  دحاقتاػػػتدتتق 

 د حازمػن جزترتػم  تتػراف حاػيتشتر د حاقتأػتـ اةمػف جمهحرتن ق رصد حمفتػؿ الطتلػة اإلتطػتلم  لتػح رتجتيػم
د حتبػػرتة امتأتيػػتد الثتيحتػػن الإتمػػند حغػػرؽ مركػػة ةليفت ػن الاػػأحتتفد حارتحػػتع بػػإر الػػدحقر حتإػػحتـ الجيتػ

قػػػػتيحف تط تػػػػؽ التمحتػػػػؿ اةجي ػػػػث لميظمػػػػتد المجتمػػػػ  المػػػػديثد ح  مأتاػػػػرةح  رئػػػػتدد حيفػػػػص ايت تػػػػة الغػػػػتزد
حازمن الإتقتد  تف مار حكؿ مف تركتػتد حقطػرد د حارتحتع ابإتر ال يزتف حمحاد ال يت د حاقرهتةالتظتهر 

 حاثتح تت حالبحداف حغترهت.

أتػ  ارتحإػد  ؛زتػتدة ابػإتر المػحاد الغُا تػن تد اقتاػتدتن ندتػدة ميهػتالماػرتحف مػف ازمػ منػتيحقد 
 8مػػف  حة الزتػػدبػػإر ن ػػ حػػ ارت%د ح 250ابػػإتر اةرز حالزتػػحد  يبػػة ك تػػرة تاػػؿ شػػث  إػػض البػػم   لػػم 

د حتحتقمػد جيتػة 21جيتة لتبػجؿ يأػح  5.5جيتهتقد كمت ارتح  بإر كتمح اةرز مف  15يأح  لم جيتهتد 
اةمر الُي دش  نػدداق مػف اهػتلث اةطحػتؿ  ؛ازمن يفص ل ف اةطحتؿ المدنـ حاختحت ة مف  إض الاتدلتتد

تل تف  تػػػحشتر كمتػػػن ميتبػػػ ن مػػػف ن ػػػحاد المػػػ ف مطػػػ د لػػػم التظػػػتهر امػػػتـ الئػػػركن الماػػػرتن لتجػػػترة اةدحتػػػن
ابػػإتره  دحارتحإػػ دمػػف جدتػػد تيتهػػث أتػػم  ػػداد ازمػػن البػػكراةطحػػتؿ ال ػػتف لػػـ تكػػد ازمػػن أتػػ   دةطحػػتلهـ
 %.100جيتهتد ق ؿ  د  اةزمن  ترتحتع يب تة يأح  5جيتهتق لمكتمح مفت ؿ يأح  10 يأح لتبجؿ

تمثمػػػد شػػػث اختحػػػت  الكثتػػػر مػػػف  دازمػػػتد اخػػػرتحنػػػدـ حجػػػحده  تةبػػػحاؽ ازمػػػن البػػػكر  دحقػػػد اػػػتأ 
% مػػػػف الماػػػػرتتف حشفػػػػتق 11 إػػػػتيم ميػػػػةالػػػػُي ت إػػػػض ادحتػػػػن مػػػػرض البػػػػكرمثػػػػؿأ اةيبػػػػحلتف ح  داةدحتػػػػن

د   ػػػتشن  لػػػم  إػػػض ادحتػػػن امػػػراض الفمػػػة ـ1022 إلأاػػػت اد مركػػػز المإمحمػػػتد التػػػت   لمجمػػػس الػػػحزرا 
 الكمحي حغترهت.ادحتن مر م الحئؿ لبرطتف حمأتلتؿ غبتؿ الكممد ح حا

% 50%د شفػػد اختحػػم مػػت تفػػرة مػػف 200حنمػم الػػرغـ مػػف ارتحػػتع ابػػإتر اةدحتػػن  يبػػة تاػؿ  لػػم 
الكئػؼ نػف نفػد شتػة تػـ شػم الحقػد الػُت د نمف اايتؼ اةدحتن التث تأتتجهت المر م مف البحؽ المأمتػ

% شػػث 00 يأػػح اتحػػتؽ  ػػتف ئػػركتد اةدحتػػن مػػ  حزارة الاػػأن نمػػم رشػػ  اةبػػإتر  يبػػة جدتػػدة تاػػؿ  لػػم
لػػؾ يظػػراق قرت ػػتط ازمػػن اةبػػإتر  ترتحػػتع بػػإر اػػرؼ الػػدحقر؛  إػػض اةاػػيتؼ انمػػف الجهػػتز  د أتػػ ُح

%د شتمػت تئػتر  تتيػتد ال يػؾ المركػزي 25المركزي لمتإ  ن حاإلأات  نف تزاتد مإدقد الت خـ  لػم يأػح 
ض الػػدنـ رتند حتخحػػتـد مفت ػػؿ ايخحػػتض قتمػػن الإممػػن الماػػ1020% خػػتؿ 12الماػػري  لػػم  محغػػة يأػػح 

ممتػتر دحقر شػث  21حارتحتع اأتتتطث اليفد اةجي ػث مػف د ايدحؽ اليفد الدحلثقرض ئرحط نمم الطتقن ح 
  .ـ1022تيتتر يهتتن شم ممتتر دحقر  15ـ  لم 1020يهتتن اكتح ر 
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نمحمػػتق هػػح  أػػدت بػػمتد  ػػتف ش ػػتد المجتمػػ  فػػد  ػػتد حا ػػأتق اف ايتئػػتر الئػػت إتد  اػػحرة حابػػإن ل
الأدتثند حاف كؿ مت تدحر شث الإتلـ اقشترا ث تتـ التإتمؿ مإػة نمػم  تفيتتد اقتاتؿالمإمحمتد ح  نار

د أكػراق نمػم جهػن مإتيػن لػـ تإفػ تداف  يتتب المإمحمػأت  ابتس اية مإمحمن  غض اليظر نف ماداقتتهتد 
كتلاػػػػأحتتف اح الحكػػػػتقد حالمسببػػػػتد  دحتبػػػػحتفهتالفاػػػػص اإلخ ترتػػػػن اح ئػػػػخص مأػػػػدد تمػػػػتهف  يتػػػػتب 

الميتبػػ ن اقتاػػتلتن تمتمػػؾ الحبػػتمن مبػػتخدـ  مأػػددة بػػمحتقد شفػػد ااػػ ح  لمكػػتف اياإلنتمتػػن حشفػػتق لمإػػتتتر 
حشػث ظػؿ هػُه الػحشرة المإمحمتتتػن  ق ايػة يحبة ميتجتق حيتئراق لممإمحمػند هح ح إض مهتراد التفيتن اف تكحف 
تاػػ ح مػػف ثػـ ح  د(8)تدحالئػت إ فػػت ؽكمػف شػػث اػإح ن التمتتػػز  ػتف الأن تحمأدحدتػن ماػػتدرهتد شػلف المئػػكم

الئػػت إتد اققتاػػتدتن اكثػػر أتػػ  تفإػػد ؛ لألشػػرادأتػػتة المإتئػػتن تلالمإمحمػػتد ئػػدتدة الخطػػحرة نيػػدمت تػػرت ط  
 حالرتت ػػػن يجػػػـح الحػػػفابػػػرار حخحتتػػػت ح  د تمتهػػػت الئػػػت إتد البتتبػػػتنئػػػت إتد رحاجػػػتق شػػػث المجتمػػػ  الماػػػرتال

 (9).حغترهت

اليفتئػػػتد الجػػػتدة أػػػحؿ ال أػػػح  ح اةكتدتمتػػػن الإدتػػػد مػػػف  درابػػػتدئػػػهدد الشفػػػد حمػػػف يتأتػػػن اخػػػرت 
اةمرتكتػن التػم ميهػت  دبػهتمتد مػدارس جدتػدة  حإؿ شم المجتم  شم الأد مف تأثتراد اةزمتد اإلنتـ دحر 

اةزمتدد شتمت جػت د خطحرة تركز اكثر نمم ب ؿ تحظتؼ اإلنتـ الجدتد حئ كتد التحااؿ شم الأد مف 
البتتبػتن حاققتاػتدتن حاةزمػتد الماػتأ ن لمإممتػتد اإلرهت تػن التػم   إتدن الإر تن اكثر اهتمتمتق  تةالمدرب

أبػـ تيظػتـ الدحلػن حج هػن الياػرة حاياػتر الئػرتإن ح الفتنػدة ح  ثػؿم دمتطرشػنحجمتنػتد تفحـ  هػت تيظتمػتد 
 ؿ درابػتد ح أػح   دارة اةزمػتد شػمكثر تط تفػتق شػم مجػتتيظتـ  تد المفدس حغترهتد حهُا التحجة هح اةح 

ثػػحراد الر تػػ  الإر ػػم زخػـ د حهػم الػػدحؿ التػػم ئػػهدد ماػر حتػػحيس حلت تػػت حالػػتمفدحؿ نر تػن ندتػػدة ميهػػتد 
 الخمتج حغترهت.الئرؽ اةحبط حميطفن حتدانتتتة نمم دحؿ 

لهػػػت تكمػػػف شػػػم الحاػػػحؿ  لػػػم حلإػػػؿ الهػػػدؼ مػػػف  دارة اةزمػػػتد اققتاػػػتدتن حراػػػد مإتلجػػػن اإلنػػػتـ 
لػؾ نمػم انت ػتر اف اةزمػن  ؛اش ؿ اليتت ج حاقؿ الخبت ر ح تلتتلث شلف ابتأتلن الخبػت ر امػر غتػر حاردد ُح

حمػف ثػـ شػلف خبػت رهت قػد ظهػرد حتبػتأتؿ  نػتدة اةمػر  لػم ياػت ة مػره اخػرتد حتكػػحف  ؛قػد حقإػد  تلحإػؿ
 س الُت تبإم  لتة  دارة اةزمن ن ر حبت ؿ اإلنػتـتفمتؿ أجـ الخبت ر حتأجتـ ايتئترهت هح الهدؼ الر ت

اإلنػػتـ حمإتلجػػن التػػم تيتحلػػد ط تإػػن تيػػتحؿ البػػت فن د حهػػح مػػت تظهػػره يتػػت ج الدرابػػتد حال أػػح  المختمحػػن
اإلنتمػػث حح ػػ  رستػػن مبػػتف متن لػػيدارة البػػمتمن لألزمػػتد مػػف يتأتػػن   لألزمػػتد مػػف يتأتػػند حتفتػػتـ اةدا

 اخرت.

ميُ ثػحرة تيػتتر حأتػم الحقػد  لألأدا  اققتاتدتن شث مار اإلنتمتن المإتلجن ترحنمم هُا شفد تث
 المهيتػن  مإػتتتر الممتربػن التزامهػت  مػدت ميهػت تتإمػؽ شتمػت حختاػن اإلئػكتلتتد المهمػند مػف الػراهف نػدداق 
 أتػ  تإػتيم التغطتػن ؛الاػأحث حقػتيحف تيظػتـ اإلنػتـ متثػتؽ الئػرؼ نمتهػت يػص كمػت دحاختقتتتهػت
 الظػرحؼظػؿ  شػث حال إػد نػف المهيتػن خمػؿال جحايػة مػف نػدداق  اإلنػتـ الجدتػدمياػتد ن ػر  اإلنتمتػن
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اةزمتد حالتأحقد البتتبتند حختان مت ترت ط ميهت  تةأحاؿ اققتاػتدتن التػم  احقتد نف ش تق  الإتدتند
لألأػػػدا  حالحقػػػت   تمػػػس  ئػػػكؿ م تئػػػر أتػػػتة اةشػػػراد داخػػػؿ المجتمػػػ د حتزاتػػػد يبػػػة الئػػػت إتد الماػػػتأ ن 

اجحا  ظؿ  محتمثؿ  غحطتق نمم ايتع الفرار ش دالراي الإتـتحجهتد م شحهح مت تسثر  ؛مجهحلن المادر
 .شم المجتم مف التحتر حندـ اقبتفرار البتتبث 

 الدراسات والبحوث السابقة:

نػدـ حجػػحد  أػػح  حدرابػتد بػػت فن تتيػػتحؿ ت ػػتف التػػرا  الإممػػث لمح ػحع الدرابػػن  نمراجإػمػف خػػتؿ 
حايإكتبػػػتتهت نمػػػم  ماػػػرنمػػػم التأػػػحقد البتتبػػػتن شػػػم اإلنػػػتـ الجدتػػػد اتجتهػػػتد الجمهػػػحر يأػػػح تػػػأثتراد 

يتأتن التإرؼ د  تيمت جت د الدرابتد البت فن  ئكؿ م تئر اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتاةزمتد اققتاتدتن 
 دتق مػػف ايمػػتط التحػػتنتد المجتمإتػػنإػػتـ  اػػحن نتمػػن  حاػػحهت يمطػػتػػأثتر الئػػت إتد شػػث الػػرات النمػػم مػػدت 

 نمم اليأح ا تمأهُه الدرابتد حال أح  جت د  حنمم هُا شفد
اقجتمػتنث شػث د حالتم ابتهدشد التإرؼ نمم دحر محاق  التحااػؿ (9)(2117) دراسة يسرا عبدالخالق -

حقػػد ابػػػتخدمد الدرابػػػن مػػػيهج  الماػػػريدحتػػػأثتر ايتئػػتر الئػػػت إتد شػػػم اةمػػف الفػػػحمث يئػػر الئػػػت إتدد 
لػؾ  ػتل ( محػردة مػف ش ػن الئػ تة الجػػتمإثد 100) نمػم نتيػػن قحامهػتتط تؽ المبػح حاػأتحن اقبػت تتف ُح

الإحامػؿ المػسثرة شػم يمػح حايتئػتر الئػت إتد  ػتلمجتم  تزاتػد حتحامد الدرابن  لم ندد مف اليتت جد ميهت 
اليتػػػت ج ات ػػػتق ارتحػػػتع حنػػػث المجتمػػػ   ظهػػػرد(د كمػػػت ا02.1الدقتفػػػن  يبػػػ ن )غتػػػتة المإمحمػػػتد حاهمهػػػت 

دراكػػة لخطػػحرة الئػػت إتد؛ أتػػ  جػػت د المحاشفػػن  ئػػكؿ مرتحػػ  جػػدقا نمػػم الإ ػػتراد المتإمفػػن  تلئػػت إتد  حا 
اتحفػػد نتيػن الدرابػن نمػػم اف الئػت إتد مػف ئػػأيهت التػأثتر نمػم اةمػػف  م اةمػػف الفػحمثد شتمػتحتأثترهػت شػ
 الفحمث.

ابػتهدشد التإػرؼ نمػم ابػتخدامتد الئػ تة البػإحدي شفػد د (11)(2116) عبدالمجيةد مبةاركدراسةة أما  -
لئ كتد التحااؿ اقجتمتنث حنتقتة  مبتحت الػحنم  أيظمػن اليئػر اإللكترحيػث حاختقتتتػة شػث محاجهػة 

ابتخدمد الدرابن ميهج المبح حاداة اقبت تتف  تلتط تؽ نمم نتين نئحا تن مف الئ تة قد الئت إتدد ح 
( محػػردة مػػف الجيبػػتفد حتحاػػمد الدرابػػن  لػػم نػػدد مػػف اليتػػت جد اهمهػػت اف اكثػػر 500الجػػتمإث قحامهػػت )

امتق حاف اقمهت ابتخد ئ كتد التحااؿ اقجتمتنث ابتخدامتق لدت الئ تة الجتمإث هث التحتتحةد حتحتترد
تفػػػػدركحف اف يئػػػػر الح ػػػػت ح حالئػػػػت إتد ت ػػػػر مػػػػيهـ  52.2د كمػػػػت اظهػػػػرد اليتػػػػت ج ات ػػػػتق اف الحتبػػػػ حؾ

مػػف مبػػتخدمث  52.5؛ حاف خطػػحرة الئػػت إتد نمػػم اةمػػف الفػػحمم مػػيهـ تػػدركحف 50.0تلمجتم د حاف  ػػ
 .رتن ن ر ئ كتد التحااؿ  دحف تث دئ كتد التحااؿ اقجتمتنث تتإتممحف م  الفاص اإلخ ت

التإرؼ نمم ط تإن الئت إتد اإللكترحيتن حابتلتة ابتهدشد شفد د (11)(2115) دراسة رائد الكرنافأما  -
انتمػػدد الدرابػػن نمػػم مػػيهج المبػػح حاداة قػػد د ح متنتػػن حاققتاػػتدتن حاليحبػػتن لهػػتمكتشأتهػػت حا ثػػتر اقجت
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الدرابػن  لػم نػدد مػف اليتػت جد د حتحامد ( محردة210 مغد )اليخ ن اقبت تتف  تلتط تؽ نمم نتين مف 
كحيهت اكثر برنن مفترين ُلؾ لاهمهت تادر محق   تحتتر  قت من ئ كتد التحااؿ شث ترحتج الئت إتدد ح 
 ػػتف اشػػراد المجتمػػ د الكراهتػػن  محاقػػ  التحااػػؿ اقجتمػػتنم اةخػػرتد حاف الئػػت إتد قػػد تبػػتند نمػػم يئػػر 

 .لئت إن دحف نيت تطت  محاجهن احاف المجتم  المتمت   تلئحتشتن تب

تػػأثتر ئػػ كتد التحااػػؿ أجػػـ التإػػرؼ نمػػم ابػػتهدشد  شفػػد د(12)(2115دراسةةة عصةةام الممكةةاو  )أمةةا  -
لػػػػؾ قػػػػد د ح البػػػػإحدياقجتمػػػػتنث شػػػػم اةمػػػػف  انتمػػػػدد الدرابػػػػن نمػػػػم مػػػػيهج المبػػػػح حاداة اقبػػػػت تتفد ُح

محردةد حتحامد الدرابن ( 150 تلتط تؽ نمم نتين مف الإتممتف شث هت ن اقتاتقد البإحدتن  مغد )
 لػػم نػػدد مػػػف اليتػػت جد اهمهػػػت حجػػحد نتقػػػن قحتػػن  ػػتف ئػػػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػػتنث حاةمػػف المجتمإػػػث 

تمثمػػد   تلمممكػػن الإر تػػن البػػإحدتند كمػػت كئػػحد اليتػػت ج اف مإحقػػتد  ػػ ط ئػػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث
د حالتطحر لميئر اقلكترحيم حأدشمأ اإح ن تحاشؽ المجتم  الدحلث نمم اتغن الم محف اةختقث الم

رئػػتدشػم أػػدحثهت شػث يػحع حمتهتػػن الجػرا ـ يظػػراق لمتطػحر التفيػث المتبػػترع  ادد حنػدـ حجػحد  ػػرامج تحنتػن حا 
محجهػػػن لألبػػػرة أػػػحؿ بػػػم تتد حتثػػػتر محاقػػػ  التحااػػػؿ اقجتمػػػتنثد حالأحػػػتظ نمػػػم الخاحاػػػتند حبػػػرتن 

دراجهػ ت  ػمف ميػتهج التر تػن التإمػتـ شػث المػدارس حالمإتهػد ال تتيتدد حمراق ن الهحتن الرقمتػن حأمتتتهػتد حا 
 .الإمتت حالجتمإتد

تحظتػػؼ ئػػ كتد التحااػػؿ  التإػػرؼ نمػػم ابػػتلتةابػػتهدشد  حالتػػم د(13)(2115دراسةةة تركةةى السةةدير  ) -
انتمػػدد الدرابػػن نمػػم مػػيهج المبػػح حاداة قػػد د ح شػػث المجتمػػ الئػػت إتد  حرةخطػػ اقجتمػػتنث شػػث التحنتػػن 

لػػػؾ  ػػػتلتط تؽ  فطػػػتع الإتقػػػتد الإتمػػػن  ػػػحزارة الداخمتػػػن ( محػػػردة  211نمػػػم نتيػػػن قحامهػػػت )اقبػػػت تتفد ُح
البػػػإحدتند حتحاػػػمد الدرابػػػن  لػػػم نػػػدد مػػػف اليتػػػت جد اهمهػػػت يجػػػت  ئػػػ كتد التحااػػػؿ شػػػث راػػػد تتػػػتراد 

ت تأتط  هـ مف مختطر حتهدتدادد حالرد نمم الئت إتد اإلشبتد الدتيث حالحكريد حرش  مبتحت اةشراد حم
غتؽ المحاق  المئ حهن حالف ض نمم الفت متف نمتهت.  حا 

 يئر شث تأثترهت حمدت ابتهدشد التإرؼ نمم متهتن الئت إتد شفد ،(14)(2115دراسة رضا عيد )أما  -
اداة مػيهج المبػح ح  الدرابػن نمػم انتمػددقػد ح  داةرديتػتف الاػأحتتف لػدت اإلخ ترتػن المحاقػ  شث اةخ تر

حتحاػمد الدرابػن  لػم نػدد مػف اليتػت جد د ( اػأحتتق 125) قحامهػت ُلػؾ  ػتلتط تؽ نمػم نتيػناقبت تتفد ح 
 ات ػتق حجػحد يتػت جال نمػم الئػت إتد شػث يئػر اةخ ػترد كمػت  تيػدالاػأحتتف  درجػن انتمػتدتزاتػد اهمهػت 

دراكهـ د اةرديتتف الاأحتتفلدت يئر اةخ تر شث المحاق  اإلخ ترتن نتقن  تف  مػف  الئػت إتد محهػحـلحا 
 ر.تطخمحال اةهداؼ أت 

الإحامػؿ التػث تػسثر شػث بػمحؾ يئػر  التم ابتهدشد التإرؼ نمػم د(15)م(2114دراسة كميل . أ .ج )و   -
انتمػدد الدرابػن نمػم المػيهج التجرت ػم قػد د ح نمم ندد مف الئركتد اةمرتكتنالئت إتد ن ر اإليتريد 

( محػردةد محزنػن نمػم ثمػتيم ئػركتد  يتتجتػند حتحاػمد الدرابػن  لػم 100 تلتط تؽ نمػم نتيػن قحامهػت )
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هػػػث التػػػث تأػػػدد بػػػمحؾ الحػػػرد تجػػػته الئػػػت إن نػػػف الأػػػد  نػػػدد مػػػف اليتػػػت جد اهمهػػػت اف الخمحتػػػن المإرشتػػػن 
  تلرشض اح التادتؽ. 

ابػتهدشد التإػرؼ نمػم الئػت إتد حالكئػؼ نػف اكثػر ش ػتد شفػد د (16)(2113) دراسة فيةد المعية رأما  -
لػػؾ  ػػتلتط تؽ  المجتمػ  تفػػ تق  نمػػم نتيػػن نئػػحا تن لهػػتد حاةزميػن حاةحقػػتد التػػث تكثػػر شتهػػت الئػت إتدد ُح

د خداـ مػػػػػيهج المبػػػػػح حاداة اقبػػػػػت تتف تبػػػػػت مػػػػػف الإبػػػػػكرتتف حابػػػػػتتُة الجتمإػػػػػتد ( محػػػػػردة125قحامهػػػػػت )
الئػػػػت إتد ُاد الطػػػػػت   البتتبػػػػث حاققتاػػػػػتدي  الدرابػػػػن  لػػػػػم نػػػػدد مػػػػػف اليتػػػػت جد اهمهػػػػػت افحتحاػػػػمد 

اقجتمتنتن مف ال تدد  تيمت تكحف ميئأ الئت إتد الدتيتن ح  حالإبكري غتل تق مت تكحف ماتدرهت مف خترب
 تيتػػػػػنايتئػػػػػتراق شػػػػػث المجتمػػػػػ  هػػػػػث الئػػػػػت إتد اققتاػػػػػتدتن ثػػػػػـ البتتبػػػػػتن حالد الػػػػػداخؿد حاف اكثرالئػػػػػت إتد

 .حاقجتمتنتن
التػػم ابػػتهدشد الكئػػؼ نػػف اة إػػتد اقجتمتنتػػن حاليحبػػتن حرا   د(17)(2111دراسةةة طةةالل النا)ةةر  )و  -

لػؾ  ػتلتط تؽ قد ايتئتر الئت إتد شث المجتم د ح  انتمدد الدرابن نمم مػيهج المبػح حاداة اقبػت تتفد ُح
د حتحاػمد الدرابػن  لػم نػدد مػف  جػدةشػث ميطفػن مػف اليخ ػن ( محػردة 200نمم نتين نئحا تن قحامهػت )

د ثػػػـ 18.0يبػػػ ن  تػػػداحقق لػػػدت الجمهػػػحر هػػػم الئػػػت إن اققتاػػػتدتن  اهمهػػػت اف اكثػػػر الئػػػت إتد اليتػػػت جد
د ثػػػـ الئػػػت إتد اةختقتػػػن 28.0د تمتهػػػت الئػػػت إتد اقجتمتنتػػػن  يبػػػ ن 11.0 الئػػػت إتد البتتبػػػتن  يبػػػ ن

 . 25.0د حاختراق الئت إتد الدتيتن  يب ن 22.0 يب ن 
ابػػتهدشد التإػػرؼ نمػػم مإتلجػػن الاػػأتشن الماػػرتن لظػػتهرة شفػػد  د(18)(2113دراسةةة )ةةيماء فةةرج )أمةةا  -

اداة مػػيهج المبػػح ح رت التػػحـد حقػػد ابػػتخدمد الدرابػػن الئػػت إتد  ػػتلتط تؽ نمػػم اػػأتحتم اةهػػراـ حالماػػ
حتحاػمد الدرابػن  لػم د تيتحؿ الاأتحتتف لمئػت إتد زا  ت منمم اتجته كؿ ميه تأمتؿ الم محف لمتإرؼ
ندـ حجحد شرحؽ ُاد دقلن  أاػت تن  ػتف نػدد الئػت إتد التػم يئػرتهت اةهػراـد  ندد مف اليتت جد اهمهت
دجرتدة حالئت إتد التم يئرتهت  شػم كثتػر الماػدر نمػم اخ ػتر مجهمػن كؿ ميهمت انتمتد ح  المارت التـح

 .شم الاأتحتتف ميئحرةالمإمحمتد ال إض لبتتبتن حهح مت تئكؾ شم اأن مف اةخ تر ا
التػػػم ابػػػتهدشد راػػػد اتجتهػػػتد الػػػرات الإػػػتـ يأػػػح حبػػػت ؿ  د(19)(2112دراسةةةة خالةةةد صةةةالح الةةةدين )و  -

انتمػدد قد اإلنتـ شم    حيئر الئت إتد البم تن شم المجتم  شم  طتر مأدداد الحنم اإلنتمثد ح 
( محردة مػف بػكتف مأتشظػن 500الدرابن نمم ميهج المبح حاداة اقبت تتف  تلتط تؽ نمم نتين قحامهت )

الفتهرةد حتحامد الدرابن  لم ندد مف اليتت جد اهمهت اف الرات الإتـ المارت تإتفػد اف حبػت ؿ اإلنػتـ 
لكػػػؿ مػػػف حبػػػت ؿ اإلنػػػتـ  اف مإػػػدؿ التإػػػرضح  شػػػم نممتػػػن يفػػػؿ الئػػػت إتددبػػػرنن التفمتدتػػػن هػػػم اةكثػػػر 

التفمتدتػن حالأدتثػن حمبػتحتتد اقنتمػػتد نمتهػت حماػداقتتهت لػػدت الػرات الإػتـ تفإػػد مػف المتغتػراد الحبػػتطن 
 التم تتحقؼ نمتهت تفتتـ الرات الإتـ لمطر  الختص  تلر ط  تف اإلنتـ حالئت إتد.
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ر محاقػػ  التحااػػؿ تػػأثتشفػػد ابػػتهدشد التإػػرؼ نمػػم مػػدت د (21)م (2112دراسةةة بنجةةامين ونخةةرين )أمةةا  -
ايدقع الثحراد شػث  إػض الػدحؿ الإر تػن حانمػتؿ الئػغة  هػتد حدحرهت شم ئر الئت إتد اقجتمتنث شث ي

إتد حتت إهػػػت  ػػػتف المجمحنػػػتد  حقػػد ابػػػتخدمد الدرابػػػن المػػػيهج التجرت ػػػث؛ أتػػػ  قػػػتـ ال تأػػػ   يئػػػر ئػػػت
ف ئػػ كن اقيتريػػد اػػمد الدرابػػن  لػػم نػػدد مػػف اليتػػت جد اهمهػػت احتح  ( محػػردةد210)مجمحنهػػت الم أحثػن 

تيفؿ المإمحمتد  طرتفن برتإن  تف مجمحنتد قد تكػحف شػث ظتهرهػت غتػر متجتيبػند  ق اف  تػيهـ قحابػـ 
مئتركن مف اقهتمتمتدد حاف هيتؾ محاق  تبري شتهت الئت إن اكثػر مػف غترهػتد كمػت ائػترد اليتػت ج  لػم 

م شػث يفػؿ الئػت إتد حتػداحؿ المإمحمػتد المغمحطػن حقػد اةزمػتدد ثػـ تػأتم ئػػ كن اهمتػن اقتاػتؿ الئػحه
 اإليتريد لتحب  مف ايتئترهت حتحتح لهت مجتقد حا إتدقا متإددة.

ابػػتهدشد الكئػػؼ نػػف اة إػػتد اليحبػػتن التػػم د (21)(2111دراسةةة عبةةدال تاح اليمةةص وفةةايز )ةةمدان )و  -
انتمدد الدرابن نمم ميهج المبح قد حبت ؿ اإلنتـ المختمحند ح حاقجتمتنتن شث ترحتج الئت إتد ن ر 

لػػؾ حاداة اقبػػت تتف  ( محػػردةد حتحاػػمد الدرابػػن  لػػم نػػدد 500 ػػتلتط تؽ نمػػم نتيػػن نئػػحا تن قحامهػػت )ُح
مف اليتت جد اهمهت اف الئت إن  تبتهدؼ نفؿ اإليبتفد حايهت تتجة  لم مإيحتتتةد حاف الحػرد الػُي تإػتش 

ػػػت لكثتػػػر مػػػف اةمػػػراض اليحبػػػتن حاقجتمتنتػػػند حاف شػػػث المجتمػػػ  ال مبػػػتهدؼ مػػػف الئػػػت إتد تكػػػحف مإر ق
 .حبت ؿ اإلنتـ يئراق لمئت إتد  ب ة برنن ايتئترهت حبهحلن شهـ م محيهت برعاإلُانن ا

  ػتف الئػت إن شػث الإتقن ئكؿ نف الكئؼ ابتهدشدالتم د ح (22)(2119) أحمد خمف دراسة خمفأما  -
مػيهج المبػح حاداة اقبػت تتف  ػتلتط تؽ نمػم  نمػم ؛ أت  انتمدد الدرابن الحمبطتيتن الأز تن الاأتشن

 اهمهػت اف الاػأتشن اليتػت جد مػف حتحاػمد الدرابػن  لػم مجمحنػن ( محػردةد500نتين نئػحا تن قحامهػت )
 نمم يئر اشكتره  ئحتشتند حايهت نممد نمم قتدرة مديث أتحتن لمجتم   ت ن لـ تحشر الحمبطتيتن الأز تن
 الحطيتػن الفحابػـ أمتس  أػحؿح  شتح   تف كراهتنال حربخد محهحـ الداخمتن شم الفدسد اةح تع تأجتج

ميتػؿ ُلػؾ لغتػر المسكػدة ح  الئت إتد حالمإمحمػتد يئر حانتمدد غتل تن الاأؼ الأز تن نمم المئتركند
 .مف كؿ طرؼ مف الخاـح البتتبتتف

 اإليتريػد مبػتخدمث اهتمتمػتد نمػم ابػتهدشد التإػرؼالتػم د (23)(2117دراسةة حسةام مصةط ى )و  -
اقبػت تتف  ػتلتط تؽ حاداة الدرابػن مػيهج المبػح  ابتخدمدقد ح  دحاتؼ الُكتناله  تلئت إتد المتداحلن ن ر

 يبػ تة مػت ( محػردةد حتحاػمد الدرابػن  لػم نػدد مػف اليتػت جد اهمهػت اف200نمػم نتيػن نمدتػن قحامهػت )
 ايتئتر  لم ادت التكيحلحجث التطحر حاف غتر محثفند خ ترلئت إتد حاتتإر حف  الم أحثتف مف 28.0

 الئػت إتد اكثػر حاف   الئػت إتدد مػف لمأػد اإلجرا  الاػأتحهػح  الأفت ؽيئػر  حاف الئػت إتد  اػحرة ك تػرةد
 .اققتاتدتند تمتهت البتتبتن حالرتت تن الئت إتد شم المجتمإتد الإر تن هم ايتئتراق 

حبت ؿ اإلنتـ الئت إتد التم تيتحلتهت اد رابتهدشد التم د ح (24)(2116المرا)ي )دراسة إبراىيم أما  -
مإػػراؽ  إػػد أػػتد  تحجتػػر مرقػػدت  مػػتمث الئػػتإن مأمػػد الهػػتدت حالأبػػف لإراقتػػن نفػػة الغػػزح اةمرتكػػث لا
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تة تأمتػػػؿ الخطػػػ اداةانتمػػػدد الدرابػػػن نمػػػم مػػػيهج المبػػػح ح قػػػد د ح 1000الإبػػػكرت شػػػم بػػػتمرا  ش راتػػػر 
راقتػػػن التحمتػػػند حقػػػد تحاػػػمد الدرابػػػن  لػػػم نػػػدد مػػػف اليتػػػت جد اهمهػػػت اف حبػػػت ؿ اإلنػػػتـ قػػػد ماػػػأؼ الإل

ايتهجد خطت قت بتتبػتقت تإتمػد  ئػكؿ ابتبػث نمػم تػرحتج الئػت إتد حتإ ػتد يظرتػن المػسامرة لمتػأثتر شػم 
 ػػؼ الػػرات الإػػتـ المبػػتهدؼ؛ ممػػت ادت  لػػم تػػأجتج الاػػراع الطػػت حم حتكػػرتس الإػػدا  حالكراهتػػن  ػػتف طحا

 الئإة الإراقم الدتيتن حاإلثيتن حالمُه تن حالإرقتن.
 حيئر المفتحمن أمتتن دحر اإلنتـ شث نمم التإرؼ ابتهدشدالتم د ح (25)(2115) دراسة مى العبدهللو  -

 لألندا  مف اإلنتمتن ا لن مفت ؿ شث حالإبكرتتف المديتتف مإيحتتد مف ترش  التث المح حنتن اةخ تر
حانتمػدد  الإبػكرتند الأػرة مػف اخطػر  حاػحهت اليػتس لتحجتػة كحبػتمن اليحبػتن الأػرة انتمػتد خػتؿ

محردةد  (250الدرابن نمم ميهج المبح حاداة اقبت تتف  تلتط تؽ نمم نتين مف اليخ ن الم يتيتن قحامهت )
ػػػت الئػػػت إتد اكثػػػر هػػػث حتحاػػػمد الدرابػػػن الػػػم يتتجػػػن مسداهػػػت اف الئػػػت إتد الإبػػػكرتن المجتمػػػ  شػػػث  دحامق

 د حاف مت نداهت تمكف مإتلجتة  مرحر الحقد.مإتق  حالبمـ الأرة احقتد شث تبتخدـ الم يتيم؛ لكحيهت
ابػتهدشد التإػرؼ نمػم مػدت  دراؾ ممتربػث الإتقػتد الإتمػن شفػد د (26)(2113) دراسة ليمنج )نأما  -

انتمدد الدرابػن نمػم قد لتبتراتتجتتد التم تحظحهت مرحجح الئت إتد  د مسببتتهـ ن ر اإليتريدد ح 
( مػف ممتربػث الإتقػتد 200ميهج المبح حاداة اقبت تتف  تلتط تؽ نمم نتين نئحا تن متتأػن قحامهػت )

 لػم نػدد مػف اليتػت جد اهمهػت اف ممتربػث الإتقػتد الإتمػن  الدرابن تحامدالإتمن شم حقتن كتلتححريتتد ح 
 لػػػػم جتيػػػػة اإلمكتيتػػػػتد الحت فػػػػن لمحبػػػػت ط  تإتفػػػػدحف اف مرحجػػػػم الئػػػػت إتد تبػػػػتخدمحف ابػػػػتلتة م تكػػػػرة

ايػػػػة  تإلمكػػػػتف تحظتػػػػؼ ح المتإػػػػددةد حاف هػػػػُه الئػػػػت إتد تػػػػسثر بػػػػم تق شػػػػم الاػػػػحرة الُهيتػػػػن لمسببػػػػتتهـد 
ابػػػتراتتجتتد الراػػػد الم كػػػر حالئػػػحتشتن حتحظتػػػؼ الأجػػػج الميطفتػػػن لمحاجهػػػن تمػػػؾ الئػػػت إتد حالأػػػد مػػػف 

 تجتن المختمحن.ايتئترهت حتأثتراتهت البم تن شم المسببتد اإليت
تػػػػأثتراد حبػػػػت ؿ اإلنػػػػتـ  الكئػػػػؼ نػػػػف ابػػػػتهدشد حالتػػػػم ،(27)(2112) دراسةةةةة روبةةةةرت ستي نسةةةةونو  -

اةمرتكتػن شػػم الػرات الإػػتـ اةمرتكػث  زا  اةنػػراض المر ػتن التػػم ااػت د الجيػػحد المئػتركتف شػػم أػػرة 
مفاػػػػص لم ػػػػمحف التأمتػػػػؿ بػػػػن نمػػػػم مػػػػيهج المبػػػػح حاداة د حقػػػػد انتمػػػػدد الدرا2112الخمػػػػتج الثتيتػػػػن 

المػػرض  تلاػػأؼ اةمرتكتػػن التحمتػػند حتحاػػمد ا لػػم نػػدد مػػف اليتػػت جد انػػراض رتػػن التػػم تيتحلػػد تخ اإل
 دالخمػتج كتيػ تف الفحاد اةمرتكتن شػم ظهحر انراض مرض غتمض اف الئت إتد التم  تيتحلد اهمهت 

أتػػػ   ؛حالكػػػحيجرس اةمرتكػػػم ػػػتف الػػػر تس  ػػػحش حبػػػت ؿ اإلنػػػتـ نيػػػد ايتفتلهػػػت ل بػػػ  تق شػػػم أػػػدح  ازمػػػن
 . حشجحرب الخاـح البتتبتتف لمر تس ئت إتد اطمفهت ندد مف ايهت كتيد اظهرد اليتت ج 
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 :السابقة والبحوث الدراسات عمى التعميق

 إػػد ابػػتإراض يتػػت ج الدرابػػتد حال أػػح  البػػت فن ت ػػتف ايهػػت جػػت د متيحنػػن شػػث  جرا اتهػػت الميهجتػػند 
ف كتيػد  مف أت  اةهمتند حاةهداؼد حاةدحاد المبتخدمن لجم  المإمحمػتدد حاختتػتر مجتمػ  الدرابػند حا 

 ت حيتت جهت. شث غتل تتهت قد اختترد ش ن الجمهحر الإتـ ثـ الئ تةد كمت تيحند كُلؾ شث نتيتته

حقد انتمدد الدرابتد حال أح  البت فن شث م محيهت نمم الئت إن حدحرهت شث امف المجتمإػتد شػث 
جرا تػػػتق انتمػػػدد نمػػػم مػػػيهج المبػػػح حالمػػػيهج التجرت ػػػث حدرابػػػن الأتلػػػند حجػػػت د اداة  جتي هػػػت البتتبػػػثد حا 

تخدمن شتهت؛ أت  اجمإد غتل تن اقبت تتف حتأمتؿ الم محف حادحاد الخطتة حالمفت من اكثر اةدحاد المب
ال أح  حالدرابتد البت فن نمم دحر حبت ؿ اإلنتـ حاقتاتقد الأدتثن شث يئر الئت إتدد كمػت اظهػرد 
الدرابػػػتد البػػػت فن خطػػػحرة الئػػػت إتد نمػػػم اةمػػػف الفػػػحممد حابػػػتلتة التاػػػدت لهػػػتد حقػػػد ابػػػتحتدد الدرابػػػن 

مئػػكمن الدرابػن حمتغتراتهػػتد حتأدتػد شرح ػػهت حابػػ متهت  شػػث  مػحرة البػت فن الدرابػػتد حال أػح  الأتلتػن مػػف
 مػت بػتند شػث الحاػحؿ  لػم اش ػؿ اليتػت جد حمػف ثػـ تتمتػز الدرابػنحهػح حاختتػتر ميهجهػت حاداتهػت ال أثتػن؛ 

تط تفػتد  ت ثهػت التػث الجمهػحر  تلئػت إتد تػأثر مػدت تظهػر ايهت شث البت فن ال أح  حالدرابتد نف الأتلتن
 حايإكتس ُلؾ نمم اةزمتد اققتاتدتن شث مار اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهت.اإلنتـ الجدتد 

 :النظريات الم سرة لمدراسة

 نظرية المجال العام:

(د حهػػػػث تئػػػػر  2101اػػػتغ الحتمبػػػػحؼ اةلمػػػتيث  جػػػػحرجف هت رمػػػتس  يظرتػػػػن المجػػػتؿ الإػػػػتـ نػػػتـ )
ايػػػة ت رمػػػتس  المجػػػتؿ الإػػتـ نمػػػم قػػػد نػػر ؼ  هحتاػػؼ يئػػػأة تكػػػحتف الػػراي الإػػػتـ حأتلػػػن الػػراي حالميتقئػػػند ح 

مجتم  اشترا ث لتس مػف ال ػرحري التحاجػد شػث مكػتف مإػرحؼد شهػح مكػحف مػف مجمحنػن مػف اةشػراد لهػـ 
بػػمتد مئػػتركن مجتمإػػتف مػػ   إ ػػهـ كجمهػػحرد حتفحمػػحف  ح ػػ  حتأدتػػد اأتتتجػػتد المجتمػػ  مػػ  الدحلػػند 

ئػػػترؾد حمػػػف مظػػػتهره اف المئػػػتركن شتػػػة شهػػػح ت ػػػرز ا را  حاقتجتهػػػتد مػػػف خػػػتؿ البػػػمحكتتد حالأػػػحار الم
، (28) دمحتحأند حاية تبتحي  تف محاق  حادحار اةطراؼ المئتركن شتةد حاف اتن ق تن شتة تكحف قت من لميفتش

حنمم هُاد تسكد يظرتن المجتؿ الإتـ اف حبت ؿ اإلنتـ تخمؽ أتلن مف الجدؿ  تف الجمهػحرد حتمػيح تػأثتراق 
حتسثر شث نممتن ايتنن الفرارد حمف اهـ البمتد التػث أػددهت  هت رمػتس  مػت حا أتق شث الف تتت الإتمند 

 (29) أتأتث

 اية أتز مف أتتتيت اقجتمتنتن تمكف مف ختلة اف تتـ تئكتؿ مت تفترة مف الراي الإتـ. -

 تيئأ مف يتس خاحاتتف تجتمإحف مإتق كجمهحر تتيتحؿ اأتتتجتد المجتم  مف الدحلن. -

 مف نفحلهـ حتحكترهـ شث ميتقئن المبت ؿ الإتمن. مجمحنن ائختص تبتحتدحف -
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حتبػػتحتد الدرابػػن الأتلتػػن مػػف يظرتػػن المجػػتؿ الإػػتـ شػػث التإػػرؼ نمػػم دحر حبػػت ؿ حتط تفػػتد اإلنػػتـ 
لػؾ  حاػحهت همػتق  الجدتد كمجتؿ لمأحار أحؿ اةزمتد اققتاتدتن شث مار اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتد ُح

تتأػػن  الحراػػن لمجمهػػحر لمتإ تػػر نػػف ترا هػػـ  أرتػػن  زا  دحر الئػػت إتد شػػث تحػػتقـ مئػػتركتق لػػدت الجمتػػ  د حا 
تمكػف اقبػتحتدة إمحمتد حاةشكتر شث هػُه الف ػتند كمػت اةزمتد نمحمتق حاققتاتدتن خاحاتقد حت تدؿ الم

لػؾ يظػراق لمػدحر الػُي تمكػف اف تسدتػة حبػت ؿ اإلنػتـ التفمتات تق مف هُه اليظرتن  دتػن شث تحبتر اليتت ج؛ ُح
ئػ كتد محاق  اإليتريد ح حالتط تفتد اقتاتلتن الأدتثن شث خمؽ مجتؿ نتـ  تف مجمحنتد اةادقت  نمم 

التحااؿ اقجتمتنثد تمكيهـ مف   دا  ترا هـ  أرتن شث المح حنتد اققتاتدتن حالبتتبتن حاةزمتد التث 
 .شم المجتم  البتتبتن شث مراأؿ التغتتر حالتأحقداح تبتهـ شتهت قد تخمفهت حبت ؿ اإلنتـ 
 أنظرية فجوة المعرفة

تػرت ط هػُه اليظرتػػن  مإػدقد اليمػح المإرشػػث التػث تمتػػز المجتمػ  اإليبػتيث المإتاػػرد حتفػـح حبػػت ؿ 
لػػؾ اإلنػػتـ  تلػػدحر الػػر تس شتػػةد  مػػف خػػتؿ تفػػدتـ المإمحمػػتد المتإمفػػن  تلمئػػكتد حالأفػػت ؽ نػػف كتشػػن ُح

الف تتت المثترةد اةمر الُي تمكف اف تسدي  لم أدح  شجحاد مإرشتن شث كـ حيحع المإترؼ المكتب ن  تف 
حقد ظهرد هُه الحر تن اةشراد حالجمتنتد أحؿ  إض المإمحمتد حاةشكترد حختان شم احقتد اةزمتدد 

( حزمػتسه  P.J .Tichenor et al( نمػم تػد ثتثػن مػف ال ػتأثتفد حقػدـ )تتئػيحر2120تـ )ةحؿ مػرة نػ
يظرتن الحجحة التث تفحؿ  ية  زتتدة المإمحمتد المفدمن مف حبت ؿ اإلنػتـ شػث المجتمػ  شػلف اةشػراد شرحض 

المبػػػػػتحي ُحي المبػػػػػتحت اقجتمػػػػػتنث المرتحػػػػػ  تكتبػػػػػ حف المإمحمػػػػػتد  اػػػػػحرة ابػػػػػرع مفتريػػػػػن  ػػػػػتةشراد ُحي 
؛ حمػػف ثػػـ تػػأتم التيػػتشر مػػ  (31)اقجتمػػتنث اةقػػؿ؛ ممػػت تػػسدي قتبػػتع الحجػػحة المإرشتػػن  ػػتف ش ػػتد المجتمػػ 

 إػػض المإمحمػػتد التػػم ق تيبػػجـ مإهػػت  إػػض اةشػػرادد حهػػح مػػت تػػدشإهـ يأػػح التفمتػػؿ مػػف هػػُا التيػػتشرد مػػف 
ن اح غتر مكتممند حتـ  طتقهت  تف ختؿ تت   المإمحمتد حاحقق  لم ااؿ المإمحمند حالتم قد تكحف ئت إ

 الجمهحر لمحاحؿ لرد شإؿ مإتفد حهح مت تزتد مف قحة الئت إن حتأثتراتهت  تف ئرا ح الرات الإتـ.
 النظرية الوظي ية:

حتحتػػرض اليظرتػػن اف الئػػت إن ظػػتهرة اجتمتنتػػند حترجػػ   لػػم نحامػػؿ اجتمتنتػػن؛ شتلئػػت إن لتبػػد مػػف 
يمػػت تئػػترؾ شػػث اػػ تتغتهت حيئػػرهت مجمحنػػن مػػف اةشػػرادد حاف دحرة نمػػر الئػػت إن تػػرت ط اػػي  شػػرد حاأػػدد حا 

 مػدت اهمتتهػػت لألشػػرادد كمػػت اف الظػرحؼ الطتر ػػن حاةأػػدا  ال ػػتغطن نػػتدة مػت تجمػػ  اشػػراد المجتمػػ  مإػػتقد 
مثؿ ح ت  تيتئر شث ال تد تدش  اليتس  لم  نػت  الأػد  نمػم ايئػطتهـ التحمتػند حتسكػد اليظرتػن الحظتحتػن 

أت   ؛أدا  التث تئح هت الغمحض تدش  اشراد المجتم   لم ال أ  نف  جت تد ئتشتن لكؿ مت تأد اف اة
تفػػـح الئػػت إن  ػػدحر أتػػحي شػػث ال يػػت  اقجتمػػتنث  تػػحشتر المإمحمػػتد غتػػر الأفتفتػػن؛ لتأحتػػؿ المحقػػؼ غتػػر 

تفػـح قيػحاد ؛ أت  (31)المحهحـ  لم محقؼ حا حد حكممت كتف الأد  جدلتتقد زادد أتجن اةشراد لممإمحمتد
اقتاػػػتؿ الربػػػمتن  ػػػدحر أتػػػحي شػػػث يئػػػر المإمحمػػػتدد لكيهػػػت شػػػث  إػػػض اةأػػػدا  قػػػد ق تفػػػدـ المإمحمػػػتد 
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حشػث هػُه الأتلػن تحفػد اليظػتـ الإػتـ قدرتػة نمػػم  دلػدحاع  اميتػناح  إ ػهت الكتشتػند حر مػت تأجػة المإمحمػتد 
اقجتمػتنث؛ ح تلتػتلث شػلف الئػت إن تػسدي  الفتتـ  دحره نمم الحجة المطمحةد حتأد  خمؿ حظتحث شث ال يت 

اةبػ من  الحظتحن التث شئؿ اليظتـ الإتـ شث تأدتتهتد حهث تحشتر المإمحمن التث تحبػر الأػد د حتجتػة نمػم
تفدـ أمػحقق لمئػكمن نمػث  حكأف الئت إن د حتبتند نمم اتختُ الفرارادد حتخحؼ ال غط شث المجتم دالمثترة

 (32).شفطالاإتد الجمإث حلتس الحردي 

 م)كمة الدراسة:

تفػػػـح حبػػػت ؿ اإلنػػػتـ حاقتاػػػتؿ  ػػػدحر مهػػػـ شػػػث احقػػػتد الاػػػرانتد حاةزمػػػتد ميػػػُ ثمتيتيػػػتد الفػػػرف 
المت ث حأتم الحقد الراهفد ُلؾ الدحر المهـ حالمسثر الُي حاحة ال إض مف ابتتُة اإلنػتـ حاقتاػتؿ 

إر تػػن حتغطتػػن  تإلتجػت ث حتخػػرحف  تلبػػم ثد ختاػػن نيػػد تيػػتحؿ حمإتلجػن التأػػحقد البتتبػػتن شػػث الميطفػػن ال
حقت إهتد حكتيد حبت ؿ اإلنتـ اثيت  تمؾ اةأػدا  ماػدراق م تئػراق حمهمػتق لألخ ػتر حالمإمحمػتد دحف اليظػر 
 لػػم مػػدت ماػػداقتتهتد أتػػ  كػػتف مبػػتر المإمحمػػتد تأخػػُ ئػػكتق تفمتػػدتتق مإرحشػػتقد كتلئػػت إتد حالمإمحمػػتد 

تحجهتد التيظتمتد البتتبتن المختمحند  ق مجهحلن المادرد شث ظؿ خ حع هُه الحبت ؿ لميظتـ الأتكـ ح 
اية  ظهحر اإلنتـ الجدتد  تط تفتتة المتإددة نمم ئ كن اإليتريد تأثر انتمتد الجمهحر نمم هُه الحبت ؿ 
شػػػث تفػػػدتـ المإمحمػػػتد حئػػػرأهت حتحبػػػترهت حالتإمتػػػؽ نمتهػػػت  أبػػػمحة تبػػػتهدؼ التػػػأثتر  درجػػػن اح  ػػػأخرت شػػػث 

  تحتػػرض الدرابػػن اف ابػػتخداـ تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد تػػسدت  لػػم حجػػحد المإرشػػن حالحجػػداف حالبػػمحؾ؛ أتػػ
يحنتن جدتدة مف الجمهحر تغمة نمتة احتد اإلتجت تن حالمئتركن حالتحتنمتن شم نتلـ اشترا م تتمتػ   فػحة 
اد  التأثتر حبرنن يفؿ المإمحمتدد حالئت إن كمإمحمن غتر مإرحشن المادر تهـ قطتنتق ك تراق مػف اليػتس ُح

اإلنػػػػتـ الجدتػػػػد حتط تفتتػػػػة مياػػػػتد شػػػػث أتػػػػتتهـد حااػػػ أد تئػػػػكؿ رحاجػػػػتق متزاتػػػػداق  تبػػػتخداـ مهػػػػـ تػػػأثتر 
المختمحند شث يفؿ الئت إتد حالتم ابهمد شث بػرنن ايتئػترهت حاتبػتع يطتقهػت حجتُ تتهػت ححاػحلهت لمطػرؼ 

ثد حنمػم هػُا تت مػحر ا خر  أئكتؿ حايمتط مختمحن؛ ممت تجإؿ ال إض ميهت تمثػؿ خطػراق نمػم اةمػف الفػحم
شم التإرؼ نمم ط تإن تػأثتراد اإلنػتـ الجدتػد حتط تفتتػة المختمحػن شػم الجمهػحر الماػري مئكمن الدرابن 

يأح الحنم  خطحرة الئت إتد حايإكتبتتهت نمم اةزمتد اققتاتدتن شم مار اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتد 
اػػػدي لهػػػُه الظػػػتهرة التػػػم تزاتػػػدد مػػػ  تيػػػتمم ئػػػ كن الػػػدحر المبػػػتف مث لتط تفػػػتد اإلنػػػتـ الجدتػػػد شػػػث التح 

لؾ شػث  طػتر  اإليتريدد نمم نكس مت كتف تتحقإة خ را  حابتتُة اإلنتـ مف ايأبترهت حالف ت  نمتهتد ُح
اةزمػتدد  تن لينػتـ الجدتػد نيػد نممث تبتهدؼ الحاحؿ  لم تاحر جدتد تبهـ شػث مإتلجػن ا ثػتر البػم

مػػف حمػػت  إػػدهت ثػػحرة تيػػتتر اثيػػت  لإػػتـ  زا  الح ػػ  اققتاػػتدي شػػث ماػػر حتػػأثتر ُلػػؾ شػػم تحجهػػتد الػػرات ا
يتأتػػند حاقنتمػػتد نمػػم اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة كماػػدر مهػػـ لممإمحمػػتد حالتحتنػػؿ اقتجػػت ث مإهػػت  زا  

 تيتمث أرتن يئر حت تدؿ المإمحمتد حظهحر مت تإرؼ  اأتشن المحاطف مف يتأتن اخرت.
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 أىمية الدراسة:

همتػػن هػُه الدرابػػن شػػث كحيهػت مػػف الدرابػتد الجدتػػدة التػػم تتيػتحؿ تػػأثتراد اإلنػتـ الجدتػػد شػػم تكمػف ا
الجمهػػػحر الماػػػري يأػػػح الػػػحنم  خطػػػحرة الئػػػت إتد حايإكتبػػػتتهت نمػػػم اةزمػػػتد اققتاػػػتدتن شػػػم اتجتهػػػتد 

تئػكتؿ الػرات مار اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إػدهتد   ػتشن  لػم اهمتػن اإلنػتـ الجدتػد حتط تفتتػة المختمحػن شػم 
الإتـ حتكحتية؛  ُ تفإد اإلنتـ الجدتد  أدت مبتجداد تكيحلحجتت الرات الإتـ شم الأاحؿ نمم المإمحمػتد 

نمػم الئػت إتد ن ػر  ال ػح  ش ػتق نػف تبػمتط التػم تخػدـ الف ػتتت الجمتهترتػن المثػترة شػم احقػتد مأػددةد
 اةكثػر الحبػتمن حالمإمحمػتدد  حاػحهت خ تر تة الجمهحر شث تزحتد الك تر اإلنتـ الجدتد حدحرهت مياتد
 الئت إتدد ليئر  تيهت شتمت تتيتشس حالتث الراهف الحقد شث الخ ر يفؿ شث حاةبرع  تف ش ن الئ تة متت إن
ػت نممتػن ُلػؾ شػم اثػر حقتػتس ئػهدتهت دحؿ الر تػ   التػث التأػحقد مػ  أتلػن اليمػح اققتاػتديد حخاحاق
الئ كتد اقجتمتنتن  البتتبث حاققتاتديد أت  تبتغمهت الاإتد نمم -حالتم مف  تيهت مار -الإر ث 

 اإلطػتر المإرشػث شػث الدرابػن ات ػتق  اهمتػن تػأتم الئػت إتد حاإل ػرار  ػتةمف الفػحمثد كمػت مياػتد ليئػر
 حاإلنتمتتف  زا  الف تتت حاةزمػتد اققتاػتدتن المإتاػرةد حختاػن البتتبتتف بحؼ تحشره لم تأثتف الُي
قمتمن جداقد كمت ايهت ق تأظم  تقهتمتـ مف جتية  الئت كن الف تن هُه تيتحلد حال أح  التث ابتدالدر  اف

 ال تأ  شث مرأمن اإلنداد حأتم  يجتز ال أ   تلكتمؿ. حشفتق لفرا اد ال تأثتف
 أىداف الدراسة:

شػم احقػتد  ظػتهرة الئػت إتد ن ػر تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد راػد  لػم اةبػتس شػث الدرابػن تهػدؼ
شػػػػم  حدحرهػػػػت شػػػػم  ثػػػػترة اةزمػػػػتد اققتاػػػػتدتن دالػػػػراي الإػػػػتـتحجهػػػػتد  حتأثتراتهػػػػت نمػػػػم دالتأػػػػحقد البتتبػػػػتن

حدحر اإلنتـ الجدتد شػث يئػرهت  دحابتلت هت حاهداشهت حايحانهت متهتن الئت إن  أ   لم تهدؼ د كمتالمجتم 
  لػم الدرابػن تبػإم التػث اةهػداؼ تمخػتص تمكػفمػف ثػـ ح  دحالأد مف خطحرتهت نمم اةمف الفػحمم لمػدحؿ

 :ا تثشم  تأفتفهت

ثػحرة تيػتتر حمػت اإلنتـ الجدتد شث يئرهت شث مار اثيت  مياتد التإرؼ نمم محهـح الئت إتد حدحر  -2
  إدهت.

 ثحرة تيتتر حمت  إدهت.اثيت   اإلنتـ الجدتدمياتد الكئؼ نف اب تة ايتئتر الئت إتد ن ر  -1

ثحرة تيتتر حمت اإلنتـ الجدتد اثيت  مياتد شم مارن ر  إتد اةكثر تداحقق ايمتط الئت  التإرؼ نمم -1
  إدهت.

ثحرة شم محاجهن الئت إتد شث مار اثيت   تط تفتتة المختمحن راد الدحر الُت تفحـ  ة اإلنتـ الجدتد  -5
 تيتتر حمت  إدهت.
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الماػػتأ ن لهػػت اققتاػػتدتن حاةزمػػتد الكئػػؼ نػػف مجمحنػػن اةهػػداؼ التػػم تكمػػف حرا  تزاتػػد الئػػت إتد  -5
 ثحرة تيتتر حمت  إدهت.اثيت  

 ثحرة تيتتر حمت  إدهت.التإرؼ نمم مدت ماداقتن الئت إتد اققتاتدتن لدت الجمهحر اثيت   -0

اةزمػػػتد حايإكػػػتس ُلػػػؾ نمػػػم التإػػػرؼ نمػػػم تلتػػػتد اإلنػػػتـ الجدتػػػد شػػػث التاػػػدي لظػػػتهرة الئػػػت إتد  -2
 .  إدهتثحرة تيتتر حمت شم مار اثيت   اققتاتدتن

شػث  اإلنتـ الجدتػدمياتد التإرؼ نمم اتجتهتد الجمهحر الماري يأح الئت إتد اققتاتدتن ن ر  -8
 .ثحرة تيتتر حمت  إدهتمار اثيت  

ثحرة اثيت  اققتاتدتن شم مار التإرؼ نمم  تجت تتد حبم تتد اإلنتـ الجدتد شث محاجهة الئت إتد  -1
 تيتتر حمت  إدهت.
 تساؤالت الدراسة:

 :هث التبتسقدد مف جممن الدرابن طر ت

 ثحرة تيتتر حمت  إدهت؟مت محهـح الئت إتد حمت دحر اإلنتـ الجدتد شث يئرهت شث مار اثيت   -2

 ثحرة تيتتر حمت  إدهت؟حتط تفتتة اثيت   اإلنتـ الجدتدن ر مياتد مت اب تة ايتئتر الئت إتد  -1

 ثحرة تيتتر حمت  إدهت؟لجدتد اثيت  اإلنتـ امياتد مت ايمتط الئت إتد اةكثر تداحقق نمم  -1

 ثحرة تيتتر حمت  إدهت؟مت الدحر الُت تفحـ  ة اإلنتـ الجدتد شم محاجهة الئت إتد شث مار اثيت   -5

 ثحرة تيتتر حمت  إدهت؟اثيت  شم مار  مت اةهداؼ التم تكمف حرا  تزاتد الئت إتد اققتاتدتن -5

 ثحرة تيتتر حمت  إدهت؟ر الماري اثيت  مت مدت ماداقتن الئت إتد اققتاتدتن لدت الجمهح  -0

 مت تلتتد اإلنتـ الجدتد شث التادي لظتهرة الئت إتد شث احقتد اةزمتد اققتاتدتن شث مار؟ -2

ن ػر شػم ماػر اققتاػتدتن حايإكتبػتتهت نمػم اةزمػتد مت اتجتهتد الجمهحر الماري يأػح الئػت إتد  -8
 ؟ ثحرة تيتتر حمت  إدهت؟اثيت   مياتد اإلنتـ الجدتد

ثػحرة اثيػت  اققتاػتدتن شػم ماػر اإلنتـ الجدتد شث محاجهة الئػت إتد مياتد مت  تجت تتد حبم تتد  -1
 تيتتر حمت  إدهت؟

 الدراسة: فروض

 تفـح الدرابن نمم مجمحنن مف الحرحضد اهمهتأ
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هيػػػتؾ نتقػػػن ارت تطتػػػن ُاد دقلػػػن  أاػػػت تن  ػػػتف مإػػػدؿ تإػػػرض الجمهػػػحر الماػػػري  ال ةةةرض األول: -2
ثػػحرة تيػػتتر حمػػت اثيػػت   لمئػػت إتدد حمػػدت تأثترهػػت نمػػم اتجتهػػتتهـ يأػػح اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػم ماػػر

  إدهت.

هيتؾ نتقن ارت تطتن ُاد دقلن  أات تن  تف مدت اهتمتـ الجمهػحر  متت إػن ئػت إتد  ال رض الثانى: -1
ثػحرة تيػتتر حمػت اثيػت  زمتد اققتاتدتند حمدت تأثتر تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد شػم اتجتهػتتهـ يأحهػت اة

  إدهت.
هيتؾ نتقن ارت تطتن ُاد دقلن  أاػت تن  ػتف مإػدؿ انتمػتد الجمهػحر نمػم تط تفػتد  ال رض الثالث: -1

أػػػح الئػػػت إتد اإلنػػػتـ الجدتػػػد كماػػػدر لمأاػػػحؿ نمػػػم المإمحمػػػتدد حمػػػدت تأثترهػػػت شػػػم اتجتهػػػتتهـ ي
 ثحرة تيتتر حمت  إدهت.اثيت   اققتاتدتن

هيػتؾ نتقػن ُاد دقلػن  أاػت تن  ػتف  دراؾ الجمهػحر الماػري لماػداقتن المإمحمػتد  ال رض الرابة:: -5
غتػػر المسكػػدة حخطحرتهػػت شػػم اإلنػػتـ الجدتػػدد حمػػدت تأثترهػػت شػػم اتجتهػػتتهـ يأػػح اةزمػػتد اققتاػػتدتن 

 ثحرة تيتتر حمت  إدهت.اثيت  
تحجػػػد شػػػرحؽ ُاد دقلػػػن  أاػػػت تن  ػػػتف الم أػػػحثتف شػػػم مػػػدت تػػػأثتر الئػػػت إتد شػػػم  ل ةةةرض الخةةةامس:ا -5

ثحرة تيتتر حمت  إدهت حشفتق لمتغتراد )اليحعد حالبفد حالمبتحت اثيت  اتجتهتتهـ يأح اةزمتد اققتاتدتن 
 التإمتمثد حاإلقتمند ...(.

التإػػػرض لمئػػػت إتد ن ػػػر تط تفػػػتد تحجػػػد شػػػرحؽ ُاد دقلػػػن  أاػػػت تن  ػػػتف مإػػػدؿ  ال ةةةرض السةةةادس: -0
ثحرة تيتتر حمت  إدهت حالمتغتراد الدتمحجراشتن )اليحعد حالبفد حالمبػتحت التإمتمػثد اثيت  اإلنتـ الجدتد 

 حمأؿ اإلقتمند ...(.
أ تحجػػد نتقػػن ارت تطتػػن  تجت تػػن دالػػن  أاػػت تتق  ػػتف  دراؾ الجمهػػحر الماػػرت لمتػػأثتر ال ةةرض السةةاب: -2

اػػتأ ن لألزمػػتد اققتاػػتدتن حالفػػدرة نمػػم اتخػػتُ  جػػرا اد تحتنمتػػن ن ػػر اإلنػػتـ البػػم م لمئػػت إتد الم
 الجدتد  دهت.

 نوع الدراسة:

تيتمػػث هػػُه الدرابػػن  لػػم جممػػن الدرابػػتد الحاػػحتن التػػث تبػػتهدؼ تاػػحتر حتأمتػػؿ حتفػػحتـ خاػػت ص 
اةأػػػدا ؛ مجمحنػػػن مإتيػػػن اح محقػػػؼ مإػػػتف اح درابػػػن أفػػػت ؽ اح ظػػػتهرة مػػػتد اح مجمحنػػػن مػػػف اليػػػتس اح 

 تإل تشن  لم تايتؼ هُه ال تتيتد حتأمتمهػت حابػتختص اليتػت جد حهػح  لمأاحؿ نمم  تتيتد كتشتن نيهتد
د كمت تيتمث الدرابن الأتلتن مف أتػ  الفتػتس  لػم مت تتتح  ادار تإمتمتد  ئأف الظتهرة مح حع الدرابن

يمػط ال أػػح  الكمتػػن التػث تإيػػم حتهػػتـ  تلأبػػت تد حاقبػتدققد الميطفتػػن شػػث جمتػ  مراأمهػػت ميػػُ اػػتتغن 
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حح   التبتسقد حالحرحض  لم المرأمػن اليهت تػن التػث تتمثػؿ شػث اإلجت ػن نمػم التبػتسقد حرشػض اح ق ػحؿ 
 الحرحض.

 منيج الدراسة:

مد الدرابن نمم ميهج المبح  حاحة جهداق نممتتق ميظمتق تبهـ شث الأاػحؿ نمػم مإمحمػتد نػف تإت
الظػػتهرة مأػػؿ اقهتمػػتـد حقػػد تػػـ تحظتػػؼ هػػُا المػػيهج لمحاػػحؿ  لػػم  جت ػػتد حاشتػػن أػػحؿ تبػػتسقد حشػػرحض 

مهػػحر الدرابػػن حابػػتختص يتػػت ج تحبػػترتن ُاد دقلػػند ح ػػُلؾ تت ػػمف الدرابػػن مبػػأتق لإتيػػن نمدتػػن مػػف الج
المتداحلػن ن ػر مياػتد اإلنػتـ الجدتػد حايإكػتس الماري؛  هدؼ قتتس مإترشة حاتجتهتتػة يأػح الئػت إتد 

 .ثحرة تيتتر حمت  إدهتاثيت  اققتاتدتن ُلؾ نمم اةزمتد 
 حدود الدراسة:

 حتتمثؿ شث ا تثأ
اقتاػػرد هػػُه الدرابػػن نمػػم تيػػتحؿ دحر اإلنػػتـ الجدتػػد  تط تفتتػػة المختمحػػن شػػث الحةةد النةةوعى:  -

ثػػحرة تيػػتتر حمػػت التحنتػػن  خطػػحرة الئػػت إتد حتأثتراتهػػت شػػم اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػث ماػػر اثيػػت  
 . إدهت

الجمهػحر الماػرتد حهػـ احل ػؾ الػُتف تبػتخدمحف  اقتارد هُه الدرابن نمػم حقد الحد الب)ر : -
 ( محردة مف مدف مارتن مختمحن.500يتريد حنددهـ )محاق  ئ كن اإل

اقتاػػػػػرد نمػػػػػم ار ػػػػػ  ميػػػػػتطؽ جغراشتػػػػػن هػػػػػثأ )الفػػػػػتهرةد حالمياػػػػػحرةد  أتػػػػػ الحةةةةةد المكةةةةةاني:  -
بػػػكيدرتند حبػػػحهتب(د كإتيػػػن ممثمػػػن لمجمهػػػحر حالػػػرات الإػػػتـ حاةقػػػرة لمتمثتػػػؿ الجغراشػػػم شػػػث حاق

 مار.

جمػػ  تحزتػػ  اقبػػت تتف ح تغرقتهت نممتػػن أ شفػػد اقتاػػرد نمػػم شتػػرة زميتػػن مأػػددة ابػػالحةةد الزمةةاني -
ـ )المػػػػػدت الزميػػػػػم 10/1/1022حأتػػػػػم  2/2/1022ال تتيػػػػػتد حتحرتغهػػػػػتد حالتػػػػػث امتػػػػػدد مػػػػػف 

 لتبت تتف(.

 أمجتم: الدراسة

حتتمثؿ مجتم  الدرابن شث الجمهحر المارت الُت تتإرض لينتـ الجدتد حتط تفتتة مػف المتػت إتف 
 ثحرة تيتتر حمت  إدهت.مأتشظتد مار المختمحن اثيت   مالبتتبتن حاققتاتدتن ش لألح تع

 عينة الدراسة:

تبػػتخدـ ال تأػػ  شػػث هػػُه الدرابػػن الإتيػػن الإمدتػػند حتختػػتر شػػث هػػُا اليػػحع مػػف الإتيػػتد أػػتقد تإتفػػد 
( محػردة 500ايهت تمثؿ المجتم  شث الجتية الُي تتيتحلة ال أ د ح ُلؾ ط فد الدرابن نمم نتين قحامهػت )



Arab Media & Society (Issue 24, Summer/Fall 2017) 

 56 وانعكاساتيافى مصر  التحوالت السياسيةعمى اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد 

د كمػػػت تإمػػػد ال تأػػػ  اثيػػػت  ـ1021تحيتػػػن  10ح اإليتريػػػد حئػػػتركحا شػػػم ثػػػحرة تيػػػتتر تبػػػتخدمحف محاقػػػ ممػػف 
التط تػػؽ المتػػدايث اف تكػػحف الإتيػػن محزنػػن  تلتبػػتحي حمرانػػتة متغتػػر الميطفػػن الجغراشتػػن مػػف يتأتػػند حت ػػتتف 

د الكػػػحادر الخاػػػت ص حالبػػػمتد التػػػث تتمتػػػز  هػػػت هػػػُه الميػػػتطؽ مػػػف أتػػػ  المئػػػرحنتد التيمحتػػػن حمهػػػترا
 .ال ئرتند حالتث تفإد اةكثر ابتخدامتق لئ كتد اإليتريد مف يتأتن اخرت

 خصائص عينة الدراسة:
 توزي: عينة الدراسة من حيث النوعيوضح : (1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد النوع
 51 211  كر
 51 211 أنثى

 111 411 المجموع

لػؾ  ؛تحزتػ  نتيػن الدرابػن جػت   تلتبػتحت  ػتف الػُكحر حاإليػت اف  لم تئتر  تتيتد الجدحؿ البت ؽ  ُح
لكحف الئت إن نيدمت تيتئرد شهم تبحد شم احبتط المجتمػ  دحف تأدتػد اح تمتتػز  ػتف الػُكحر حاإليػت د اح 

( لكػؿ مػف الػُكحر حاإليػت  مػف الإتيػن المختػترةد 50.0شفػد جػت د اليبػ ن ) ةمبتحتتد تإمتمتن  إتيهتد حنمت
لػػؾ حشػػؽ ي تػػت ج الدرابػػن اقبػػتطتنتن التػػم اث تػػد تفتيػػتق تطػػت ؽ حجهػػتد اليظػػر  ػػتف الػػُكحر حاإليػػت  نيػػد ُح

دراؾ مدت خطحرتهت نمم اةمف الفحمث الماػريد حهػح مػت  التإرض لمئت إتد حالمإمحمتد غتر المسكدةد حا 
شػرحؽ شػم نػدـ حجػحد شػم ـ(د 1025ـد (د )را ػد أػزا1025تتحؽ شتة الدرابن مػ  يتػت ج درابػن )ر ػت نتػدد 

 . تف الُكحر حاقيت   اليحع نيد التإرض لئ كن اإليتريد
 يوضح توزي: عينة الدراسة من حيث السن أو ال ئة العمرية: (2جدول )

 النسبة المئوية العدد السن
 21.75 87 اعام   31 – 16من 
 18.75 75 اعام   45 -31من 
 42.51 171 اعام   61 -46من 
 17.1 68 فأكثرعاما    61من 

 111 411 المجموع

( نتيػػػن الدرابػػػن  يبػػػ ن نتمػػػتق  00-50تئػػػتر  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ  لػػػم تفػػػدـ الح ػػػن الإمرتػػػن مػػػف )
 55-12( د حجػت د الح ػن الإمرتػن مػف )12.25(  يب ن )تنتمق  10-20(د ثـ الح ن الإمرتن مف )51.50)

حهػح  (د22.0م الترتتػة اةختػر  يبػ ن )شػأكثر( شػ -نتمػتق  02(د شتلح ن الإمرتن مف )28.25(  يب ن )تنتمق 
مػػػت تإيػػػم حجػػػحد ت ػػػتتف شػػػم المراأػػػؿ الإمرتػػػن لإتيػػػن الدرابػػػن مػػػف أتػػػ  تإر ػػػهـ لمئػػػت إتد ن ػػػر تط تفػػػتد 

(د حالتم تإد اكثر تنتمق  00-50اإلنتـ الجدتدد حالتم جت د  يب ن انمم شم مرأمن ميتاؼ الإمر مف )
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اققتاتدتن شم مارد  تيمت جت د اقؿ شم الح ن الإمرتن مػف  ح تعر تق لمئت إتد حاهتمتمتق  تةالح تد تإ
ت شأكثر(د أت  ق تمتؿ هػُه الح ػن  لػم اقهتمػتـ  تلئػأف الإػتـ حاةزمػتد اققتاػتدتن التػم تإػرض نتمق  00)

كحف هػُه الح ػن الإمرتػن  محلإؿ ُلؾ قد تإحد  ل ؛لهت المجتم  نفة ثحرة تيتترد ح يب ن اقؿ  تف ش ن الئ تة
حتتمرد شث الغتلة نمػم الحبػت ؿ التفمتدتػن  دهح جدتد شث نتلـ التفيتن من تتأمس دا متق  لم كؿ مت احن نت
 .ميهتاققتاتدي البتتبم ح المإمحمتد ُاد ال إد  مق بتمت شث الأاحؿ نم دالفدتمن

 عينة الدراسة وفقا  لمعدل الدخل يوضح توزي:: (3جدول )
 النسبة المئوية العدد معدل الدخل

 24.11 96 دخلبدون 
 37.81 148 جنيو 1111أقل من 

 32.81 131 جنيو 2111 -1111من 
 4.81 19 جنيو 3111 -2111من 

 1.51 6 فأكثر 3111
 111 411 المجموع

جيتػػة( ئػػهرتتق  2000تئػػتر  تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ  لػػم تاػػدر ش ػػن مػػف تراحأػػد دخػػحلهـ اقػػؿ مػػف )
جيتػة( 1000 – 2000التػم تتػراح  يبػ ن دخػحلهـ الئػهرتن مػف )(د ثػـ الح ػن 12.80الترتتة اةحؿ  يب ن )

(د ثػـ 15.00(د حالُتف لتس لهـ دخؿ ئهرت شم الترتتة الثتل   يب ن )11.80شم الترتتة الثتيم  يب ن )
(د حاختػػراق جػػت د ش ػػن 5.80جيتػػة( شػػم الترتتػػة الرا ػػ   يبػػ ن ) 1000 - 1000مػػف تتػػراح  دخػػحلهـ مػػف )
(د حهػػح مػت تئػػتر  لػم تاػػدر ش ػػن 2.50أكثر(  يبػ ن )شػػجيتػػة  1000ئػػهرتن مػف )الػُتف تراحأػػد دخػحلهـ ال

هت الح ػػن التػػم تترقػػة زتػػتدة المرت ػػتد الئػػهرتن مػػف نػػتحاد حمكتشػػمد حاػػحمأػػدحدت الػػدخؿ نتيػػن الدرابػػن  
حال ترحلتػػند حاف اةمػػؿ شػػم تأبػػف  تمحتيتػػناجػػ  ابػػإتر البػػم  حالمػػحاد الحأػػحاشز اح زتػػتدة شػػم المإتئػػتد حتر 

تيمتػػن مأػػحر قيػػتة  ميهػػت دقػػت ـ نمػػم نػػدد مػػف المئػػرحنتد الفحمتػػن المهمػػنماػػر الح ػػ  اققتاػػتدي شػػم 
 حغترهت. حنحدة ارا م الدحلن الميهح ن البحتس حال  إن حالبتأؿ الئمتلث

 الدراسة وفقا  لمحالة االجتماعيةيوضح توزي: عينة : (4جدول )
 النسبة العدد عيةالحالة االجتما

 41.31 161 متزوج / متزوجة
 49.71 199 عازب/ عازبة
 7.51 31 مطمق/ أرمل
 2.51 11 مخموع
 111 411 المجموع
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أت  تادرد ش ن غتػر  ؛تئتر  تتيتد الجدحؿ البت ؽ  لم تحزت  الإتين مف أت  الأتلن اقجتمتنتن
(د شتلمطمفػتد 50.10(د ثػـ المتزحجػحف  يبػ ن )51.20نتز ن( نتين الدرابن  يبػ ن ) –المتزحجتف )نتزة 
(د 1.50(د حاختػػراق جػػت د ش ػػن اةزحاب الػػُتف تإر ػػحا لمخمػػ  مػػف زحجػػتتهـ  يبػػ ن )2.50حاةرامػػؿ  يبػػ ن )

اإليتريػدد  تيمػت محاقػ  تإر تق لمئت إتد ن ػر حهح مت تإيم اف ش ن غتر المتزحجتف كتيد هم الح ن اةكثر 
م شػػتفػػؿ اليبػػ ن  ػػتف ش ػػن اةزحاب الػػُتف تإر ػػحا لمخمػػ د حهػػح مػػت تئػػتر  لػػم مػػدت تػػأثتر الأتلػػن اقجتمتنتػػن 

اف ش ػػػن غتػػػر  محمػػػرد ُلػػػؾ مػػػف حجهػػػن يظػػػر الدرابػػػن  لػػػ ؛شػػػم المجتمػػػ  المثػػػترة ق ػػػحؿ اح رشػػػض الئػػػت إتد
قتاػػػتدتن شػػػث الػػػ تد ححنتػػػتق اقحالمئػػػكتد المتػػػزحجتف مػػػف اكثػػػر الح ػػػتد اقجتمتنتػػػن اهتمتمػػػتق  تةح ػػػتع 

 جتيػة ال طتلػن م لػ تة بتتبتد الخاخان شػث اققتاػتد الماػري نمػث امتػداد نفػحد م ػدادالُي  تلدحر 
 .ثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتشث خمؽ أتلن مف اإلأ تط حالتحتر لدت الإدتد مف الئرا ح اقجتمتنتن ا

 يوضح توزي: عينة الدراسة وفقا  المستو  التعميمى: (5جدول )

 النسبة المئوية العدد المستو  التعميمى
 3.25 13 أمى
 25.75 113 متوسط
 69.75 277 جامعى

 1.75 7 فوق الجامعى
 111 411 المجموع

محاقػػ  الجتمإػػن نتيػػن الدرابػػن اةكثػػر تإر ػػتق لتاػػدر ش ػػن طػػتة  لػػم تئػػتر  تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ 
(د ثـ ُحت التإمتـ المتحبط 01.25ئ كن اإليتريد حالتإرض لمم تمتف المثترة مف ختؿ تط تفتتهت  يب ن )

(د حاختػراق مػف 1.15(د حش ن الُتف لـ تتمفحا ات تإمتـ حتجتدحف التإتمؿ م  اإليتريد  يب ن )15.25 يب ن )
 مياػػتد(د حهػػح مػػت تإيػػم اف طػتة الجتمإػػتد هػػـ اكثػر الح ػػتد تإر ػػتق ل2.25)هػـ شػػحؽ الجػػتمإث  يبػ ن 

درابػػتهـ  ااإلنػػتـ الجدتػػد حاهتمتمػػتق  تلف ػػتتت اققتاػػتدتن شػػم المجتمػػ د  تيمػػت تفػػؿ اليبػػ ن  ػػتف الػػُتف ايهػػح 
الجتمإتػػػند حهػػػح امػػػر ميطفػػػم أتػػػ  تػػػأتم الئػػػ تة الجػػػتمإم شػػػم مفدمػػػة الح ػػػتد اةكثػػػر ابػػػتخدامتق لئػػػ كن 

ريدد  تيمت تأتم مرأمن مت  إد الجتمإن لتكحف اكثر تركتزاق نمم الأتتة الختان لألشراد مف ال أ  نػف اإليت
تإيػػم اف هػػُه الح ػػن الإمرتػػن تجمػػ  نمػػم اف الإتمػػؿ اةبتبػػث شػػث حهػػح مػػت حظتحػػند حمبػػكف تمػػف لممإتئػػند 

ممكهػػػت تمكتيتػػػتد التػػػث  إػػػدهت تتمثػػؿ شػػػث اإلتأحتػػزهـ لممئػػػتركن شػػػث الأػػػراؾ البتتبػػػث اثيػػت  ثػػػحرة تيػػػتتر حمػػػت 
مف مح حنتد حق تتتد حمت تتـ تداحلة مف اخ تر مياتد شث التحتنؿ  زا  مت تيئره هُه ال الجدتداإلنتـ 

 حئت إتد تتيتحؿ الح   اققتاتدي شث مار.
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 قامة المبحوثينإتوزي: عينة الدراسة من حيث محل : (6دول )ج
 النسبة المئوية العدد قامةمحل اإل

 51 211 مناطق ريف
 51 211 مناطق حضر
 111 411 المجموع

تئتر  تتيتد الجدحؿ البػت ؽ  لػم تحزتػ  نتيػن الدرابػن مػف أتػ  التفبػتـ الجغراشػث شػم ماػر حالػُت 
( لكػؿ ميهمػتد حهػح تإمػد 50.0تتمأحر  تف ميتطؽ رتحتند حميتطؽ أ رتند أت  جت  التحزت   تلتبتحت )

  دحف مػػف ال تأػػ  لتأفتػػؽ اغػػػراض الدرابػػن التػػم تبػػػإم لراػػد أركػػن الئػػػت إتد اققتاػػتدتن شػػم المجتمػػػ
ف االيظر لم إػد الميػتطفمد اح المبػتحت اقجتمػتنم حاققتاػتديد اح يػحع حجػيس الػُت تتإػرض لهػت؛ أتػ  

 ارتحتع يب ن التإمتـ شم كمتت الح تتف قد ت حم المزتد مف الثفن نمم يتت ج الدرابن.
 أداة جم: البيانات:

هت اةداة الميتبػ ن لمإرشػن اتجتهػتد انتمد ال تأػ  نمػم اػأتحن اقبػت تتف شػث جمػ  ال تتيػتد  حاػح
إلنػػػتـ الجدتػػػد حالتإػػػرض لمئػػػت إتد حتأثتراتهػػػت شػػػم ايمػػػتط التحتنػػػؿ مياػػػتد اابػػػتخدامتتهـ لالجمهػػػحر يأػػػح 

ـ حمػػت 1022ماػػر اثيػت  ثػحرة تيػتتر  مةزمػتد اققتاػتدتن شػحايإكػتس ُلػػؾ نمػم ا اقجتمػتنث شتمػت  تػيهـد
 . إدهت
 تبار الصدق والثبات:اخ

 الادؽ حالث تد حشؽ المأحرتف ا تتتفأحتتـ نممتن 

لمتأفػؽ مػف مػدت   قػتـ ال تأػ   إر ػهت نمػم مجمحنػن مػف المأكمػتف (اػدؽ اةداة) اختبار الصةدق: -1
اتأتتهت شث  ح  اةهداؼ التث تبإم  لتهتد حالحرحض التػم تبػإم  لػم اخت ترهػتد حقػتـ  يػت  نمػم 

اػػأتحن اقبػػت تتف شػػث اػػحرتهت اليهت تػػن اػػتلأن تف  ػػلجرا  التإػػدتتد المطمح ػػن لتاػػ ح مػػرات المأك
 (33).لمفتتس

تفاػػد  تخت ػػتر ث ػػتد اداة جمػػ  المإمحمػػتد التأكػد مػػف درجػػن اقتبػػتؽ الإتلتػػن لهػػت؛  مػػت  اختبةةار الثبةةات: -2
تتػػتح قتػػتس مػػت تفتبػػة مػػف متغتػػراد حالأاػػحؿ نمػػم يتػػت ج متطت فػػن اح متئػػت هن  ُا تكػػرر ابػػتخدامهت 

شػث جمػ  يحػس المإمحمػتد اح شػث قتػتس يحػس المتغتػرادد بػحا  مػف ق ػؿ ال تأػ  اح مػف  ةاكثر مف مر 
ق ػػؿ م أػػحثتف تخػػرتف حشػػث احقػػتد حظػػرحؼ مختمحػػن؛ أتػػ  اجػػرت ال تأػػ   نػػتدة اقخت ػػتر نمػػم يأػػح 

د ثػػـ تػػـ  نػػتدة ةمحػػرد (411)( مػػف أجػػـ الإتيػػن اةاػػمتن ال ػػتل  نػػددهت 11.00 يبػػ ن ) دةمحػػر  (41)
 اةلتأكد مف قدرة اةدحا ؛ةحؿ أتم تمكف تجية نحامؿ التغترع مف  جرا  اقخت تر ااب ح  اقخت تر  إد

نمػػم الفتػػتس حجمػػ  المإمحمػػتد مهمػػت تغتػػرد الظػػرحؼ ح تبػػتخداـ مإػػتمتد اقرت ػػتط حيبػػة اقتحػػتؽ 
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( حهػػم يبػػ ن مرتحإػػن حمسئػػر 93.11كمفتػػتس لمث ػػتدد حقػػد  مغػػد يبػػ ن اقتحػػتؽ شػػث الدرابػػن الأتلتػػن )
 ة المبتخدمن لمدرابن.داتن اةجتد لاتأ

 :اإلحصائيةاألساليب 

 تبتخداـ  إض اةبتلتة اإلأاػت تن المبػتندة مثػؿ التكػراراد  قتـ ال تأ  شث  طتر تأمتؿ ال تتيتد
 الدقلػن لدرابػن التحاشػؽ لجداحؿ 1كت حاليبة الم حتند حالمتحبطتد الأبت تند حاقيأراؼ المإتتريد حاخت تر

 ال إػد ُي فالت ػتت ؿتػحتأمفد ربػح  ت ارت ػتط فد حاةحزاف المرجأػند حمإتمػؿمتغتػرت ف ػت لمإتقػن اإلأاػت تن
 اقخت ػتراد يتػت ج ق ػحؿ تػـ حقػدد الدرابػن رادمتغتػ اأػد شػث لممجمحنػتد نالأبػت ت المتحبػطتد ف ػت الحاأػد

 شأقؿ.( 1.15) نمإيحت مبتحت نيد ات شأكثر (95.11)ثفن  درجن نيد اإلأات تن

 الدراسة:مصطمحات وم اىيم 

أ ااػػطتأتق مبػػتمدة مػػف الحإػػؿ الثتثػػث  ئػػتع د حتإيػػث ايهػػت مأمحلػػن حميفحلػػن  حابػػطن اشػػراد ال)ةةائعة -2
د ح تلحبت ؿ حاةبتلتة المختمحن التث تجإؿ ميهت متدة بهمن اقيتئتر برتإن  ُلؾ متطحنتف اح مكمحتف

ر اح الئػكؿ الػُي قتمػد التػأثتر؛ شهػث تيطمػؽ مػف جػز  مػف الحاقػ  اح خ ػر اح أػدت   إتػدقا نػف الماػد
 (34).شتة

 تفػحـ غتل ػتقد الماػدر مجهحلػن اخ ػتر ااػطتأتق مبػتمدة مػف الحإػؿ الر تنث ائػتع د حهػث اإل)ةاعة: -1
 حتهدؼ حالغمحضد  تةهمتن اةخ تر هُه حتتبـ الحاق د حتئحتة الأفت ؽ تزتتؼ تتإمد متد طرؼ نمتهت
ثػترة ال م مػن المإيحتػن الػرح  شػم التػأثتر  لػم  الخاػحـ اػححؼ شػث حالرت ػن الئػؾ  ػُحر حزرع حالفمػؽد حا 

 (35). اجتمتنتتق  اح اقتاتدتتق  اح بتتبتتق  اح نبكرتتق  حالميتح تف

 تتمتػز أتػ  اػأتهت؛ مػف التأكػد اإلنػتـ الجدتػد دحفمياػتد  تيئػرهت أ اخ ػترىةى ال)ةائعة إجرائيةا   -1
حاةزمػتد حالتأػحقد مإتيػند كأحقػتد الأػرحة  ظػرحؼ شػث المإمحمػتد حيفػص حالغمػحض  تةهمتػن
 اقتاتدتن مأددة. اح بتتبتن ةهداؼ تأفتفقتاح ئرا ح مية؛  الإتـ الراي شم التأثتر  هدؼ البتتبتن

هح  نتـ تإددي  ت أدحد حمتإدد الحبت ط تسدي ادحاراق جدتدة لـ تكف  حبػ  اإلنػتـ  اإلعالم الجديد: -5
مؼ كثتراق نف حبت ؿ اإلنتـ التفمتدتند حهح التفمتدي تأدتتهتد حهح تإمؿ شث بتتؽ مسببتد جدتدة تخت

يمػػت مجتمػػػ  متحتنػػؿ تت ػػػتدؿ شتػػة اةن ػػػت  خػػدمتتهـ حتأاػػػمحف نمػػػم  لػػتس  نػػػتـ اػػأحتتف حقػػػرا د حا 
 اأتتتجتتهـ اةبتبتن حتمتربحف انمتلهـ التحمتن ن ر تط تفتد غتر مأدحدة.

 الجدتػدة اإلنتمتػن الحبػت ط اشرزتهػت التػث اإلنتمتػن الممتربػتد أ هػم جممػناإلعةالم الجديةد منصةات -5
 (36).حاقتاتقد الأدتثن المإمحمتد تفيتن تئكتمهت شث تبهـ متغترةتحتنمتن   ت ن داخؿ إمؿت التث
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د حجحجػػػؿ  مػػػس شمتكػػػرد)الحتبػػػ حؾد حتػػػحتترد حالتحتتػػػحةد ح حهػػػم ت ػػػـ  )ةةةبكات التواصةةةل االجتمةةةاعي: -0
تـ  يئتسهت ح رمجتهت مػف ق ػؿ ئػركتد ك ػرت ....( نمم ايهت خدمتد دحتط تفتد اقيبتجراـد حالحاتبتة
 مئتركن. تكحتف اداقتد حاهتمتمتدح لجم  اك ر ندد مف المبتخدمتف 

 

دارة ال)ائعات االقتصادية فى مصرالمبحث الثاني:   اإلعالم الجديد وا 

 الحبػت ؿ اقػدـ حهػث مػف الفػدـد ميػُ ال ئػرتن المجتمإػتد نرشتهػت التػث الظػحاهر مػف الئػت إن تفإػد
مػرد  حقد حالارانتد  تف الئإحةد الحتف حتأجتج اةخ تر ليئر حبتمن كتيد التترتخ؛ أت  اقتاتلتن شث

 داتػن  المبػتخدمن شػم يئػرهتاإلنتمتػن  الحبػت ؿ حتيحند الإاحرد  تطحر حتطحرد ندة  مراأؿ الئت إتد
 حتطػحرد ابػتلت هت اليحبػتند الأػرة حبػت ؿ حازدهػتر التفيػث حالػُت اػتأة التطػحر لهت الُه ث مف الإار

المإمحمػتد حتكيحلحجتػت  ثػحرة طرتػؽ الأػتلث نػف  لػم ناػريت حاػمد اف اةحلػم  لػم الإتلمتػن الأػرة   ػتف
ت تيحنتق  تزداد التث اإلنتـ حاقتاتؿ ت حاتبتنق  .تخر  إد تحمق

 اتاتلتن نممتن حاقإهت شث ايهت مف ح تلرغـ ندتدةد حظت ؼ المجتمإتد تترتخ شث الئت إن أففد حقد
 مف شليهت ا خرتفد م  التحااؿ نف حتيئأ الأتتة  حاق  ترت ط الُي اإليبتيث التحااؿ مظتهر مف اق حمظهر 
 مجتمػ د حقػدتمتق  اي شػث تأػد  ط تإث حمظهر اقجتمتنث التحتنمثد البمحؾ ايمتط مف يمط تخر ميظحر
 حاػتأتد اقيإػن حا تكػتر حاإلئػترادد التمحتأػتد طرتػؽ نػف لحظتػن غتػر  حبػت ؿ ال ػدا تحف ال ئػر تحااػؿ
كتف  مثت ن ئت إن  الخطأ حاإليُار  تلخطرد اح  تلأرة  يُاراق  كتف الط حؿ شدؽ اندا هـد تختححا كث الأرة

 (37).حمإمحمن غتر مسكدة ق تإتد  هت

  ػؿ ميطحقػن شفػطد تإفػد الئػت إن لػـ اإلنػتـ الجدتػددمياػتد  حبػت ؿ اإلنػتـ حظهػحر تطػحر حمػ 
 الئػت إن تتحػحؽ نمػم ئ كتد التحااؿ اقجتمتنث؛ أتػ احأتد حنمم  حالمجتد الاأؼ ن ر مكتح ن

 دقت ؽ مإدحدة. ختؿ حاقيتئتر الحاب   تف المتتتف لمتادتؽ حالفت متن اإليتتب برنن أت  مف الميطحقن

اإلنػػػػتـ الجدتػػػد  أػػػدت اةدحاد التػػػػث تػػػتـ ابػػػتخدامهت  ئػػػػكؿ بػػػم ث شػػػث يئػػػػر مياػػػتد   تتػػػدكمػػػت 
الئػػػت إتدد أتػػػ  تتيتبػػػة مإػػػدقد ايتئػػػتر الئػػػت إتد طردتػػػتق مػػػ  التفػػػدـ شػػػث تكيحلحجتػػػت اقتاػػػتؿ حايتئػػػتر 
حبػػت ؿ التحااػػؿ اقجتمػػتنث  ػػتف اشػػراد المجتمػػ د شفػػد تمجػػأ مبػػتخدمح هػػُه الحبػػت ؿ  لػػم التخحػػث مػػف خػػتؿ 

يئر  إض اةخ تر الكتُ ن التث تجػد رحاجػتق لػدت الكثتػرتف مػف مبػتخدمث نيد غتر أفتفتن هحتتد حاحر 
 (38).ئ كن اإليتريد

رات اإلنػػتـ الجدتػػد حدحرهػػت اإلتجػػت ث شػػث يئػػر اةخ ػػتر حخدمػػن الػػمياػػتد حنمػػم الػػرغـ مػػف شتنمتػػن 
إتد حاةخ تر الكتُ ن التث ق د شلف ئ كتد التحااؿ اقجتمتنث تسدي دحراق بم تتق محازتتق شث يئر الئت الإتـ

ف  تمكػػف تاػػيتحهت جمتإقػػت نمػػم ايهػػت ئػػت إتد؛ أتػػ  تمتمػػؾ هػػث اةخػػرت تػػأثتراد بػػم تن تحػػحؽ الئػػت إتدد حا 
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التحااػػؿ اقجتمػػتنث  ط تإتهػػت  ت ػػن خاػػ ن اػػحأتد شػػث يحاتػػت ماػػدر المإمحمػػتد؛  ُ تمثػػؿ  نيهػػتاختمحػػد 
ايػػحاع الرقت ػػن اح المبػػت لن الفتيحيتػػن؛ أتػػ  ق تحجػػد لتيتقػػؿ اةخ ػػتر التػػم ق تخ ػػ  غتل ػػتق  لػػم اي يػػحع مػػف 

 (39).تئرتإتد لمأد مف تجتحزاد مبتخدمتهت أتم ا ف

تظػػؿ الحظتحػػن اةحلػػم لمئػػت إتد هػػث يفػػؿ تحبػتراد ق ػػتن اح ئخاػػتن ت ػػدي أتتلهػػت الػػراي الإػػتـ حقػد 
تفػػـح الئػػػت إن  لئػػػ تع البػػػت دة أتجػػن  نتمتػػػند حنيػػدمت ق تجػػػد الجمهػػحر لهػػػت تحبػػػتراق لػػدت حبػػػت ؿ اإلنػػتـ 

تظهر شػث احبػتط الػراي الإػتـ؛ حمػف ثػـ شػلف الئػت إتد تفإػد اقػؿ أ ػحراق شػث أػتؿ  التثالأتجتد اإلنتمتن 
د حنمتػة تمكػف الفػحؿ  ف الئػت إتد تػسدي حظتحػن (41)الربػمتن حالمإمحمػتد المسكػدة  حجحد الحبتمن اإلنتمتن

شػػراد  غػػض اليظػػر نػػف ماػػداقتتهتد حشػػث  إػػض  نتمتػػن شػػث مثػػؿ هػػُه الظػػرحؼ لمػػت تيتجػػة مػػف اخ ػػتر لأل
اةأتتف تكحف الئت إن مدرحبن حمخططن حمفاػحدة لػُاتهت حتكػحف لهػت اهػداؼ مإتيػن تجػته الػراي الإػتـد اح 
مأتحلن اأتحا  ظتهرة مف الظحاهر اققتاتدتن حغترهػتد حشػث هػُه الأتلػن تإتمػد اةهػداؼ نمػم الجهػن التػث 

 تتتهت. تفحـ نمم  يتتب ح   الئت إتد حرن
 (41)أحنمم هُا شفد تأخُ الئت إتد ندة مراأؿ ق ؿ  ثهت حيئرهت  تف الراي الإتـد اهمهت ا تم

مرأمن اإلدراؾ اقيتفت ثأ اي اف الجهن التث تهتـ     الئت إن تهتـ  مغزاهت  تلدرجن اةحلم كأف  -2
يحنتػػن الخ ػػر المئػػتع  تكػػحف مغػػزتق اجتمتنتػػتق اح بتتبػػتتق اح اقتاػػتدتتق اح اختقتػػتقد حتإيػػم ايتفػػت 

 حمدت تأثتره شث المتمفث.

مرأمن التحاشؽ  تف الإيتار المكحين لمئػت إن مػف جهػند حثفتشػن المجتمػ  مػف جهػن ثتيتػند حتإيػم  -1
اية كممت كػتف مربػؿ الئػت إن خ تػرقا  إػتداد حتفتلتػد ُلػؾ المجتمػ  تمكػف مػيهـ  لئػتنتتة حمػف ثػـ 

 تأفتؽ اهداشة.

الرات الإػتـد حتإيػم تحاشػؽ الئػت إن مػ  المإتفػداد حاةشكػتر حالفػتـ  لئت إن  تف تمرأمن اقيطتؽ  -1
 البت دة شث ُلؾ المجتم  المراد اليتؿ مية ح   الئت إتد  تف اشراده حشفتق ةهداؼ مأددة.

 أنماط ال)ائعات في أوقات األزمات والكوارث:

اػأن  نػف تتأػد  التػث الئػت إتد ئػت إتد بتتبػتند مثػؿ تمػؾ  لػم مح ػحنهت حشػؽ تتيػحع الئػت إن
 حالطإػػػف نمػػػم اقيتخت ػػػتد ال رلمتيتػػػن حغترهػػػػتد حتأجتػػػؿ التئػػػكتؿ الػػػحزاري حتإػػػدتؿ الدبػػػتحر ر ػػػتس الدحلػػػند

ابػرتن  حطػتؽ حجػرا ـ زحابمػف  اليػتس أتػتة تخػص المح ػحنتد التػث  كتشػن تتإمػؽ اجتمتنتػن ئػت إتدح 
ػت الإكػس نمػم  ػؿ غترهػتد نػف اهمتػن اققتاػتدي الجتيػة شػث الئػت إتد تفػؿ قد شتمػت حغترهػت  فػدش دتمتمق

  رة ئركند اح  شتس مسببن اح بمإن شم اةبحاؽد اح كبتد شث تتب ة ئت إن اح مإمحمن غتر مسكدة
 المػحاطيتف جإمػد التػث الطتػحر ايحمػحيزا نػحدة مػرض ئػت إنميهػت لاػتلح اخػرتد  مإتيػن حبػم   ابػحاؽ

 اػت ن جدتػدةد حمفتطإػن اةبػمتؾ لحجػحد كمتػتد  ػخمن  أػتقد حجػحد نػدـ رغػـ الػدحاجف ئػرا  تفػتطإحف
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حج ػػتد شػػث مطػػتنـ كيتشفػػن شػػث متػػته اليتػػؿ تػػـ  تإهػػت نمػػم ايهػػت بػػمتمند حلأػػـح الأمتػػر التػػم تػػردد ايهػػت تفػػدـ 
 ارتحػتع ابػإترح د جيتػن50لػػ ارتحػتع قتمػن الدحقر  اققتاػتدتن كثتػرة التػداحؿ الئػت إتد ك ػرت  تلفػتهرةد حمػف

 مف الرغـ نمم تتزاأـ اليتس حالبت فحف نمم مأطتد الحقحد أت ا إتؼ  20لػ حالبحقر حالغتز  ال يزتف
 .الخ ر اح يحتة تسكداح مب حلن  ربمتن جهن حجحد ندـ

 استراتيجية مواجية ال)ائعات االقتصادية في مصر:

 أػدتهت مػف حتزتػد حتيفمهػت تأممهػت التػث الحبػتمن اف شػث اةخػرت اةبػتلتة تختمػؼ الئػت إتد نػف
 أتػم المبػتهدؼ المجتمػ  اشػراد  إػض تاؿ الئت إن  لم اف شمت يحبةد المبتهدؼ المجتم  هث حشإتلتتهت
 اف  لػم اةمػر تتإػدت شفػطد  ػؿ اليفؿ اح الرحاتن أد نيد اةمر تفتار ق أت حترحتجهت؛   رحاتتهت تفحمحا

 ممت تحتاتمهت؛ مف كثترة اجزا  اختمؽ حر مت شتهتد حت تل   لتهت ت تؼ مت تيفؿ الئت إن غتل تق  الُي الئخص
 المبػتهدؼ الجمهػحر  نتمتن اخػرت؛ حمػف ثػـ تتأمػؿ حبتمن اتن مف حاقحت مف الئت إن انظـ الحت دة تجإؿ
  (42).الراي الإتـتحجهتد  ايتئترهت حتأثترهت شم برنن نمم تبتند حتحتاتمهتد حهح مت يفؿ الئت إن نة 

 ال ػتأثتف شػث الإمػحـ مإظػـ  ػتف جػدقق  إلتفتشهػت الميتبػ ن حا لتػن الئػت إتد مح ػحع ئػكؿ حقػد
 ق أتػم ئػت إن اي حبػت ؿ اإلنػتـ تجتهػؿ نمػم تتحجػة ايػة تإتفػد شرتفقػت هيػتؾ  ف  ُ اقجتمتنتػن حغترهػت؛

 نمػم تػرد اف نمػم اإلنػتـ الجدتػد تتحجػة ايػة تخػر شرتػؽ تإتفػد أػتف شػث حابػ د يطػتؽ نمػم تيتئػر
نػتف اليئػر حأرتػن الئػحتشتن ُلػؾ بػ تؿ شػث مت إقػت الئػت إتدد  المهيتػن ال ػحا ط  طػتر شػث الأفػت ؽ حا 

ػت حا ػأند الأفتفػن تظهػر كػث نمتهػت؛ المتإػترؼ اةختقتػنح   نمػم تبػتندبػحؼ ش المإمحمػتد نيهػت  خحػت  ام 
 تيتئر التث الظرحؼ ط تإن تأكمهت التث الجدلتن تيهث ق ُلؾ الئت إتد حالغمحض أحلهتد حلكف مف مزتد
حنمم هُا شمتس كؿ خ ر تمكف اف تتأحؿ  لػم د ندمة جدحت الرد نمتهت مف حمدت حتحقتتهتد الئت إتد  هت

 (43):د ميهتشم يئرهت ئت إن  بهحلن؛  ُ  ف الئت إن تأتتب  لم ئرحط مأددة

اةزمػػتد حاقهتمتمػػتد المئػػتركنأ أتػػ  تجػػة اف تكػػحف هيػػتؾ ازمػػن مإتيػػن تجإػػؿ اليػػتس مهت ػػتف لتف ػػؿ  -2
 الك رتد مثؿ ثحراد الر ت  الإر ث حغترهت. بتتبتنحالتأحقد المثؿ شتراد اةزمتد  الئت إند

الغمػػحضأ أتػػ  تبػػتمـز تػػحاشر جتيػػة مػػف الغمػػحض حنػػدـ الح ػػح  شػػث الئػػت إند شهػػم ق تفػػدـ مإمحمػػن  -1
 مسكدةد  ؿ مإمحمن تأتتب  لم  رهتف حدلتؿ حمادر تسكد اأتهت اح يحتهت.

يمػت  اػحرة متدرجػن مػف شػرد اقيتئتر التاتنديأ أت  ق  -1 تيتفؿ الئت إن  احر شجت تػن  ػتف اليػتسد حا 
 لػػػم مجمحنػػػن مػػػف اليػػػتس تجمإهػػػـ اهتمتمػػػتد مئػػػتركند ثػػػـ تتبػػػرة الئػػػت إن مػػػف هػػػُه المجمحنػػػن  لػػػم 
مجمحنتد اخرتد مثؿ الئت إتد التث تيتئر  تف طتة المدارس كتأتراؽ المدربن ق ؿ اقمتأػتفد اح 

د حكػػُلؾ الئػػت إتد التػػث تتإمػػؽ  ػػتلإتحاد ق ػػؿ  نػػتف اليتػػت ج ؽ اإلجت ػػنتبػػرتة اةبػػ من ح ػػتتع احرا
 البيحتن اح تبرتح المحظحتف حالمإتش الم كرد حغترهت.
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 الوض: االقتصاد  في مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا:

تإػػد مسئػػراد الإت ػػد مػػف الفطػػتع حأجػػـ تػػػدشفتد اقبػػتثمتر اةجي ػػث الم تئػػر حقتػػتس مإػػدقد يمػػػح 
مػػف اهػػـ المإػػتتتر التػػث تإكػػس ادا  اةيئػػطن اققتاػػتدتن شػػث ماػػرد حتح ػػح مػػدت تحتنمهػػت مػػ  الفطػػتع 

المتغتراد الحاقإتن  تل ت ن المأمتن )مثؿ تأثتراد الثحرة( حال ت ن الخترجتن )محاقؼ الدحؿ مف الثحرة حمت تجري 
- 1022حرة تيػتتر )شث مار(د أت  نتيم اققتاتد الماري مف ت تطس اليمح خػتؿ البػيحاد التتلتػن لثػ

اكثػػر اةيئػػطن مإتيػػتة هػػح قطػػتع البػػتتأن حنت ػػداد قيػػتة البػػحتس حالاػػيتنتد التأحتمتػػن  حكػػتفـ(د 1021
 (44).حالتئتتد حال يت د حغترهت

حنمػم مبػتحت البػػتتأند أفػؽ الفطػتع اديػػم مإػدؿ يمػح  ػػتف الفطتنػتد الماػرتن خػػتؿ الحتػرة التتلتػػن 
ـد لكػف مإػدؿ اليمػح 1020/1022خػتؿ الإػتـ المػتلث  21.5-لثحرة تيتتر؛ أت  بجؿ يمحاق بتل تق  مفػدار 

د 1.1 مػػ  ـ أػتف تأػحؿ  لػم يمػح محجػة 1022/1021 تلفطػتع ئػهد تأبػيتق ممأحظػتق خػتؿ الإػتـ المػػتلث 
ـد مفترين 1021/1021شث الياؼ اةحؿ مف الإتـ المتلث  2.8ححااؿ الفطتع تإتشتة لتأفؽ يمحاق  يب ن 

خػتؿ الر ػ  الرا ػ  مػف  5.1ـد  تيمػت تراجػ   لػم 1022/1021ختؿ يحػس الحتػرة مػف الإػتـ المػتلث  8.0 ػ 
اةميػػث شػػم ماػػر  لػػم تراجػػ  ـ؛ أتػػ  ادد اق ػػطرا تد البتتبػػتن حاقيحػػتد 1021/1021الإػػتـ المػػتلث 

ـد أػتف  مػ  الإت ػد 1021/1021الػؼ دحقر خػتؿ الإػتـ المػتلث  851الإت د مف البتتأن  مفػدار ممتػحف ح
ـد 1001/1020ممتػػػحف دحقر خػػػتؿ الإػػػتـ المػػػتلث  22.512ممتػػػحف دحقرد مفت ػػػؿ  1.258مػػػف الفطػػػتع 

كر التفرتر البػيحي لمجمػس الػحزرا  اف الإت ػد مػف البػتتأن اي بػيحتتق خػتؿ الحتػرة مػف  10.1خحػض  يأػح ُح
 (45).ـ1021تيتتر حأتم ثحرة تحيتن  15ثحرة 

حقػػد بػػجمد تػػدشفتد اقبػػتثمتر اةجي ػػث الم تئػػر شػػث قطػػتع ال تػػرحؿ مإػػدقد بػػتل ن؛ أتػػ  ئػػهدد 
ـد 1021/1021متتػػتف دحقر خػػتؿ الياػػؼ اةحؿ مػػف الإػػتـ المػػتلث  220هرح ػػتق لتبػػتثمتراد  مفػػدار 

لػػؾ ابػػتمر  ممتػػحف  21ـ أػػتف ايخحػػض أجػػـ التػػدشفتد  ػػػ 1020/1022اراق لأتلػػن التراجػػ  التػػث  ػػداد نػػتـ ُح
ـد  تيمػت كتيػد تبػجؿ تػدشفتد اقبػتثمتر شػث 1022/1021ممتتراد دحقر ختؿ الإتـ المتلث  2.8دحقر ح

 5.10ـد ح 1001/1020 مممتػػػتر دحقر خػػػتؿ الإػػػتـ المػػػتل 1.51قطػػػتع ال تػػػرحؿ مإػػػدقد محج ػػػن ت مػػػ  
 (46).ـ1008/1001متتر دحقر ختؿ الإتـ المتلث م

مف اتشث تدشفتد اقبتثمتر اةجي ث الم تئر شث مار اح مت  20.1بتأُح قطتع ال ترحؿ نمم تح 
ـد مفتريػػػػػػن  ػػػػػػػ 1001/1020ممتػػػػػػحف دحقر خػػػػػػتؿ الياػػػػػػؼ اةحؿ مػػػػػػف الإػػػػػػتـ المػػػػػػتلث  2.801.2تإػػػػػػتدؿ 

 تيمػػػت جػػػت  قطػػػتع ال يػػػت  د ـ1008/1001المػػػتلث ممتػػػحف دحقر خػػػتؿ يحػػػس الحتػػػرة مػػػف الإػػػتـ  1.221.0
حالتئتتد اكثر الفطتنتد التث تأثرد بم تق  تةزمتد المأمتن اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتد أت  نتيم الفطتع 

ختؿ البػيحاد المت ػتن؛ يتتجػن اق ػطرا تد البتتبػتن حاليزانػتد الف ػت تن المتإمفػن  ال إؼالإفتري مف 
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تهػػت  إػػض الئػػركتد الإفترتػػن؛ ممػػت جإػػؿ الفطػػتع تحاجػػة مخػػتطر تتإمػػؽ  تيحتػػُ  تةرا ػػث التػػث أاػػمد نم
 (47) المئرحنتد حالتمحتؿ حت تطس الم تإتد.

ـد شػلف اليئػػتط الإفػػتري  تلفػػتهرة 1021الهت ػػن الإتمػػن لتبػتثمتر حالميػػتطؽ الأػػرة لإػػتـ  تفرتػػرحأبػة 
رار الػػُي تئػػهده ماػػرد نمػػم تظػػؿ شػػث أتلػػن مػػف الكبػػتد نمػػم المػػدت الفاػػتر؛  بػػ ة نػػدـ اقبػػتفحؼ بػػ

الػػرغـ مػػف نػػدـ تغتػػر ابتبػػتتد البػػحؽ الإفترتػػن؛ ممػػت قػػد تجإػػؿ ماػػر اكثػػر جتُ تػػن لألنمػػتؿ نمػػم المػػدت 
  الطحتؿ مفترين  حترة مت ق ؿ ثحرة تيتتر  ُا مت تأفؽ اقبتفرار اةميث شث ال تد.

خػػتؿ  5.5 تجت تػػتق  مػػ   حنمػػم مبػػتحت قطػػتع التئػػتتد الػػُت ئػػهد تطػػحراق شػػث مإػػدؿ اليمػػح مأففػػتق يمػػحاق 
خػتؿ يحػس الحتػرة مػف  2.0 –ـ مفترين  يمح بتلة  مػ  يأػح1021/1021الياؼ اةحؿ مف الإتـ المتلث 

ـد تراجإػػػد أاػػػن قطػػػتع الإفػػػتراد مػػػف اػػػتشث تػػػدشفتد اقبػػػتثمتر اةجي ػػػث 1022/1021الإػػػتـ المػػػتلث 
ممتػحف دحقر خػتؿ  21ـد مفت ػؿ 1022/1021الم تئر لمار  لم ممتحف دحقر حاأد ختؿ الإتـ المػتلث 

ممتػػػػػػػحف دحقر خػػػػػػػتؿ الإػػػػػػػتـ المػػػػػػػػتلث  12ـد  تيمػػػػػػػت كػػػػػػػتف تبػػػػػػػتأُح نمػػػػػػػم 1020/1022الإػػػػػػػتـ المػػػػػػػتلث 
 (48).ـ1001/1020

د شفد تأثر قطػتع الاػيتنتد التأحتمتػن  تق ػطرا تد التػث مػر  هػت اققتاػتد حنمم مبتحت الايتنن
ـد ح ػػدا 1020/1022خػػتؿ الإػػتـ المػػتلث  1.8 – مفػػدارثػػحرة تيػػتتر؛ أتػػ  أفػػؽ يمػػحاق بػػتل تق  إػػد الماػػري 

ـد امػت نمػم المبػتحت 1022/1021شث الإتـ المػتلث  0.2شث التإتشث لتبجؿ مإدقد يمح محج ن  مفدار 
ـ أػتف 1021/1021ياؼ البيحي شفد ئهد الفطتع تأحقق  تجت تتق خػتؿ الياػؼ اةحؿ مػف الإػتـ المػتلث 

 (49).ـ1022/1021ختؿ يحس الحترة مف الإتـ المتلث  1.2 –فت ؿ د م1.5بجؿ يمحاق محج تق  مفدار 

تيػػتتر م تئػػرة؛  15كمػػت لػػـ تتػػأثر نت ػػداد قيػػتة البػػحتس  تق ػػطرا تد الداخمتػػن شػػث ماػػر  إػػد ثػػحرة 
ـد لكػف هػُا المإػدؿ ايخحػض  ئػدة خػػتؿ 1020/1021خػتؿ الإػتـ المػتلث  21.2أتػ  بػجمد يمػحاق  مػ  

 1.0-ححاامد نت داد الفيتة التراج  لتأفؽ يمحاق بتل تق  مفػدار  1.1بجؿ ـ لت1022/1021الإتـ المتلث 
مػف اةختػر ـد كُلؾ بجؿ مإػدقق بػتل تق خػتؿ الر ػ  1021/ 1021ختؿ الياؼ اةحؿ مف الإتـ المتلث 

 (51) .1.8-يحس الإتـ  مفدار 

لمػػػػػػتلث ممتػػػػػػحف دحقر خػػػػػػتؿ الياػػػػػػؼ اةحؿ مػػػػػػف الإػػػػػػتـ ا 1.101.0نت ػػػػػػداد الفيػػػػػػتة  بػػػػػػجمدحقػػػػػػد 
ـد امػػػت شػػػث الإػػػتـ 1008/1001خػػػتؿ يحػػػس الحتػػػرة مػػػف الإػػػتـ المػػػتلث  1.225.5ـ مفت ػػػؿ 1001/1020
ممتػػحف دحقر  5.255.1ممتػحف دحقرد مفت ػؿ  5.210.0 مغػد نت ػداد الفيػتة فػد ـ ش1008/1001المػتلث 

ح ػد الأحلػن د حايخ0.1ـد حتراج  نػدد البػحف المػترة  تلفيػتة  مإػدؿ قػترة1008/ 1002شث الإتـ المتلث 
 (51).ـ1021/1021ختؿ الإتـ المتلث  1.1الاتشتن لمبحف  يأح
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حمػػف هيػػت شفػػد ادد أتلػػن ايإػػداـ اةمػػف حاق ػػطرا تد البتتبػػتن الداخمتػػن لماػػر خػػتؿ الحتػػرة التتلتػػن 
تيتتر حمت  إدهت  لم تأثتراد بم تن نمم  إػض الفطتنػتد اققتاػتدتن اقبػتراتتجتن لماػرد  15نمم ثحرة 

لاػػػيتنتد ايإكبػػػد شػػػث اػػػحرة مإػػػدقد يمػػػح بػػػتل ن لػػػ إض الفطتنػػػتدد مثػػػؿ البػػػتتأن حقيػػػتة البػػػحتس حا
قطػتع ال تػػرحؿ حالتئػتتد حال يػػت  مثػؿ التأحتمتػند حهػرحة اقبػػتثمتراد اةجي تػن الم تئػرة شػػث قطتنػتد اخػػرت 

حغترهتد حهح مت اتأ ة  طتؽ المزتد مف الئت إتد حالمإمحمتد غتر المسكدة ن ر ئ كن اإليتريػدد حالتػث 
 (52).ـ1021-1022لمإتار ا رد  مار اقتاتدتتق شث مرأمن كتيد هم اةخطر شث تترتخ مار ا

 دور اإلعالم الجديد في إدارة ال)ائعات االقتصادية في مصر:

المئػػكتد اققتاػػتدتن التػػث تإػػتيث ميهػػت ماػػر ميػػُ ثػػحرة تيػػتتر حأتػػم الحقػػد الػػراهف  تلتإػػدد  تتبػػـ
د حهػح مإػدؿ تفػؿ 1.0حالتيحع حالتإفتد اأتتيتقد أت  ايخح د مإدقد اليمح اققتاتدي لتا ح شث أدحد 

رع حانمػؽ نف مإدؿ يمح البكتفد  مت تإيث تدهحرقا شث متحبط مبتحتتد المإتئند حهػح  ػتلط   تػدهحر ابػ
لدت الحفرا  حمأدحدي الدخؿد كمت ت تنحد يتتجن لهُا ال إؼ شث اليمػح مئػكتد اخػرتد مثػؿ اقرتحػتع 

حتبػجتؿ نجػز تخػر شػث  الك تر شث مإدقد ال طتلند  تإل تشن  لم نجز ك تر شث المحازيػن الإتمػن لمدحلػند
جي تػػن لػػدت ال يػػؾ المركػػزي متػػزاف المػػدشحنتدد حمػػت ترتػػة نمػػم ُلػػؾ مػػف ابػػتيزاؼ قأتتػػتطث الإمػػتد اة

الماػػري حالبػػحؽ الماػػرشتن حتراجػػ  قتمػػن الجيتػػة الماػػريد  جتيػػة يػػزح  اقبػػتثمتراد اةجي تػػن لمخػػتربد 
ختاػػن اقبػػتثمتراد غتػػر الم تئػػرة المبػػتثمرة شػػث أتشظػػن اةحراؽ المتلتػػند حالتراجػػ  الك تػػر شػػث اقبػػتثمتراد 

داد التث تأففهت قطتع البتتأن م  تخحؼ البت أتف اةجتيػة اةجي تن الم تئرةد حالتدهحر الئدتد شث اإلترا
 (53).مف الفدـح  لم مار  ب ة اإلرهتة حجمتنتد الإيؼ المبمح شث بتيت  حئـر الئتخ

هُا  لم جتية  إض ازمتد  اإلمداد حالتمحتف  مثؿ ندـ التحشر الكػتشث لمحقػحدد حالتػدهحر شػث  إػض 
ر لمكهر ػت  حنػدـ ايتظػتـ خػدمتد قطػتع اليفػؿ ختاػن اليفػؿ ن ػر الخدمتد اةبتبتند مثػؿ اقيفطػتع المتكػر 

البػػكؾ الأدتدتػػند حهػػح مػػت ايإكػػس بػػم تق ات ػػتق نمػػم مبػػتحت اإليتػػتب حالخػػدمتد المفدمػػن حمبػػتحت  يتتجتػػن 
الإػتممتفد ححشفػػتق ليتػػت ج تفرتػػر الجهػػتز المركػزي لمتإ  ػػن الإتمػػن حاإلأاػػت  شفػػد  مػ  مإػػدؿ ال طتلػػن شػػث ماػػر 

ممتػػحف  1.0مػػف أجػػـ الفػػحت الإتممػػند ح مػػ  نػػدد الإػػتطمتف يأػػح  21.1ـ يأػػح 1021س أتػػم يهتتػػن مػػتر 
د 1.2ـ 1020ممتػحف شػردد  تيمػت كػتف مإػدؿ ال طتلػن يهتتػن مػترس  12.1نتطػؿ مػف قػحة نمػؿ  مغػد يأػح 

ممتػحف  2.1ح مفػدار  50.0متتػتف نتطػؿد اي اف نػدد الإػتطمتف قػد زاد  يبػ ن  1.5حندد الإتطمتف يأػح 
 (54).ختؿ يحس الحترة 5.2ثتثن انحاـ شفط؛ ممت رش  يب ن ال طتلن  يأح ئخص ختؿ 

تإحد هُا التدهحر الئدتد شث مإدؿ اليمح اققتاتدي  لم اةأدا  حالتطػحراد التػث انف ػد ثػحرة حقد 
خػتؿ الر ػ  الثتلػ  مػف الإػتـ المػتلث  5.1ـ؛ ممػت ادت  لػم تأفتػؽ مإػدؿ يمػح بػتلة  مػ  1022تيتتر  15

ـ(د حت إتق لُلؾ ارتح  مإدؿ ال طتلن حشفتق ل تتيتد الجهػتز المركػزي لمتإ  ػن حاإلأاػت  1022مترس  -)تيتتر
ح تيمت ئهدد اةح تع اققتاتدتن تأبػيتق ممأحظػتق خػتؿ الإػتـ د (55)ـ1022شث يهتتن تحيتح  22.8لت م  
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تظػؿ هػُا  د لكػف1.1ح ـ أت  ارتح  مإدؿ اليمح قمتتقد  م  مإدؿ اليمػح الأفتفػث يأػ1022/1021المتلث 
المإػػدؿ اقػػؿ  كثتػػر ممػػت هػػح مطمػػحة قبػػتتإتة الػػداخمتف الجػػدد لبػػحؽ الإمػػؿد ش ػػتق نػػف تخحػػتض راػػتد 

شػػػػث تحيتػػػػح  21.0ـ لت مػػػػ  يأػػػػح 1022شػػػػث تحيتػػػػح  22.8ال طتلػػػػن الفػػػػت ـ؛ حلػػػػُا ارتحػػػػ  مإػػػػدؿ ال طتلػػػػن مػػػػف 
تتػػن أكػػـ مأمػػد مربػػثد حتػػحلم ـ  يه1021نيػػد يهتتػػن الإػػتـ المػػتلث شػػث تحيتػػح  21.5ح مػػ  قرا ػػن د ـ1021

نػػػدلم مياػػػحر  دارة الػػػ تد مسقتػػػتق  لػػػم اف تػػػـ  قػػػرار الدبػػػتحرد حايتخػػػتة المئػػػتر ن ػػػدالحتت  البتبػػػم ر تبػػػتق 
 (56).لمجمهحرتن

ـ حأتػػم ايتخػػتة المئػػتر ن ػػدالحتت  البتبػػم ر تبػػتق لمدحلػػن 1022حخػػتؿ تمػػؾ الحتػػرة مػػف ثػػحرة تيػػتتر 
اثػػرد نمػػم  التػػماإلنػػتـ الجدتػػدد ح مياػػتد ناػػحد  ماػػر الكثتػػر مػػف الئػػت إتد التػػم تػػـ تػػداحلهت ن ػػر 

ت نمػػم  نػػتف ئػػركن   ؿ جػػم الإتلمتػػن  ايبػػأت هت مػػف البػػحؽ الماػػرتن لإػػدـ قػػدرتهميهػػت ماػػر اقتاػػتدتتق 
ممتحف دحق ئهرتتقد حمت تػردد نػف  18تأمتف ابتتراد المحاد الختـ التم تأتتب  لتهت مف الخترب حالتث تفدر  ػ 

لجح  أكحمن ئرتؼ  بمتنتؿ  لم اقبتتت  نمم امحاؿ المحدنتف شػث ال يػحؾ لمحاجهػن اةزمػن اققتاػتدتن 
ممتػػتر جيتػػة شػػث اػػحرة اُحف حبػػيداد  80تػػراض حكػػُلؾ نػػـز حزارة المتلتػػن اق التػػم تتحػػتقـ تحمػػتق  إػػد ا خػػرد

خزاين لتمحتؿ الإجز شث المحازين حتحشتر البم  الغُا تن حاجحر الإتممتفد حهح مت اتأ ة ارتحػتع شػث راػتد 
نػتف الجهػتز 1025-1025خػتؿ البػين المتلتػن  5.1الػدتف الخػترجث  مفػدار ممتػتري دحقرد  مإػدؿ  ـد حا 

ممتػػتر دحقرد حتراجػػ  شػػث اأتتػػتطث  58ماػػر الخترجتػػن لتاػػؿ  لػػم المركػػزي لممأتبػػ تد نػػف أجػػـ دتػػحف 
 501.2  لػم يأػح ممتػتر دحقرد حمػت تػردد نػف تراجػ   تػراداد قيػتة البػحتس 1.2 اليفد اةجي ث لتاػؿ  لػم

حكػػُلؾ نػػـز نػػدد مػػف رجػػتؿ اةنمػػتؿ نمػػم تاػػحتن  (52)ـد1025متتػػتف نػػتـ  520 ممتػػحف دحقرد مفت ػػؿ
انمػػتلهـ حالهجػػرة خػػترب الػػ تدد مػػف  تػػيهـ يجتػػة بػػتحترس حاػػت  دتػػتة حشػػرب نػػتمر حمأمػػد شرتػػد خمػػتس 
حئػػػركن ارا تػػػؾ اإلمتراتتػػػند حئػػػت إن  تػػػ  اةهرامػػػتد حا ػػػث الهػػػحؿد حمػػػت تػػػردد نػػػف  تػػػ  اأجػػػتر هػػػـر خحشػػػحد 

حكػػػػُلؾ مػػػػت تيتحلتػػػػة ئػػػػ كتد التحااػػػػؿ شػػػػث حدا ػػػػ  ال يػػػػحؾد  حابػػػػتفتلن مأػػػػتشظ ال يػػػػؾ المركػػػػزي حتػػػػأثتر ُلػػػػؾ
ـد حتفرتػر الجهػتز المركػزي لمتإ  ػن 1025اقجتمتنث  ئأف تفرتر هئتـ جيتية نف أجـ الحبتد شث ماػر 

ممتػػتر جيتػػةد  28ـ أػػحؿ ابػػتتراد ماػػر بػػم  حمػػحاد غُا تػػن  م مػػ  1025حاإلأاػػت  خػػتؿ الياػػؼ اةحؿ 
ممتتراد  1ممتتراد جيتةد حابمتؾ  ػ  0.1ممتحف جيتةد حلأحـ مجمدة  ػ 510تمثمد شث ابتتراد ا فتر أتن  ػ

ممتػػتراد جيتػػةد حئػػتت  2.5  ػػػممتػػحف جيتػػةد حتحػػت   850ممتػػتراد جيتػػةد حنػػدس  ػػػ  1.8جيتػػةد حال ػػتف  ػػػ 
ممتػحف جيتػةد ح تلػدحقر تػـ  150 خػتـ  فتمػن ممتػحف جيتػةد حبػكر 550 ممتػتر جيتػةد حتػتمتش رم ػتف  ػػ 

 حئػتكحقتن دحقرد ممتػحف 15  يأػح حيإػتـ غػزقف حلأػحـ دحقرد ممتػحف  28  فتمػن رت جػتم حابػتتراد جم ػ
رة نمػؼ  ػػ  ممتػتر لمبػ تؽ حبػتتراد دحقرد ممتػحف 52  فتمػن  لمفطػط دحقرد حطإػتـ ممتػتراد 2.2دحقرد ُح

  ػتجث  يأػح حبػتتراد ال تػتش دحقرد ممتػحف 55  فتمػن اطحػتؿ حلإػة دحقرد ممتػحف 251  فتمػن حالكػتة
دحقرد حكػُلؾ مػت تػردد نمػم اػحأتد  ممتػحف 022 يترتػن  يأػح الإتة قبتتراد   تشن دحقرد ممتحف 022
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ممتػتر جيتػة لبػد الإجػز  10الحتب حؾ مف قتتـ ال يؾ المركزت الماػرت  ط تنػن نمػتد حرقتػن تفػدر  يأػح 
 حتراجػػ  حالخترجتػػند خمتػػنالدا الػػدتحف مإػػدقد ئػػت إتد أػػحؿ ارتحػػتعت ػػتد المػػحظحتف  تلدحلػػند ح شػػث مر 

 اةجي ػثد اليفػد مػف ماػر مػحارد تراجػ  يتتجػن لمتإػحتـ المأمتػن الإممػن اةجي ػثد حتإػرض اليفد اأتتتطتتد
 ش تق  اةجي تند الختربد حاقبتثمتراد شث الإتممتف البحتسد حتأحتتد حايخحتض  تراداد البتتأند حقيتة

جيتهقت شث البػحؽ  10الاتدرادد حارتحتع الدحقر لتاؿ  لم يأح  مفت ؿ شث لمحارداد المتراكـ اقرتحتع نف
ثػرحة تفػدر  يأػح  أبيم م ترؾ امتتؾ أحؿ ـ1022هتكؿ شث متتح  أبيتف البحدا د حكُلؾ ئت إن مأمد

دحقرد حمػػت تػػردد ات ػػتق نػػف تيػػتزؿ رجػػؿ اةنمػػتؿ الهػػترة أبػػتف بػػتلـ نػػف ثمثػػث ثرحتػػة مفت ػػؿ  ممتػػتر 22
 .الإحدة لمحطف
 مكػػن د ق مأمػػد  ق  ػػتلإكس قرا تهػػت نيػػد تئػػكؿ حالتػػم  كحكػػتكحق  أػػحؿ ئػػت إتد ات ػػتق  ايتئػػرد كمػػت

 قػرش كػؿ ادشػ  ايأ Israel" save to pens every "pay لجممػن اختاػتر هػث "pepsi" كممػن حاف
 متػؿ الهػحد  رتػد نػف الإػرة متتػتف نػزحؼ ثػـ حمف تهحدي؛ اإللكترحيث  تتهح  محق  حاف  برا تؿد إليفتُ

 شػػم الطتػػحر  يحمػػحيزا مػػرض أتممػػن لمحػػرا  الػػدحاجف مػػزارع ااػػأتة  لفػػت  أػػحؿ تػػردد مػػت حكػػُلؾ اإللكترحيػػثد
 انف هػت الط تإتػند المتػته ئػرة نػف المػحاطيتف مػف كثتػر حنػزحؼ  ػتلحترحس تمحثػة  لػم ادت ممت اليتؿ؛ يهر

حكػػُلؾ ت ػػرع التنػػػة  تػػػندالمإدي لممتػػته حالمجػػح  اليتػػؿ متػػػته حتمػػح  اليتػػؿ شػػث م تػػػداد ئػػتأين غػػرؽ ئػػت إن
ماتدرة امحاؿ التنة مأمد ا ح ترتكند حمت تردد ات ػتق م  ممتحف دحقر إلبرا تؿد ح اةرجيتتيم  متبم   م 

ؿ نػػف الأػػد اةقاػػم لمبػػأة التػػحمث حنػػدـ اػػرؼ الأػػحاقد  تلجيتػػة حالػػدحقرد كمػػت تػػداحؿ يئػػطت  التحااػػ
نمػم مبػتخدمم الحتبػ حؾ حئػ كتد التحااػؿ  الحاتبمةد حشرض  رت ن أكحمتناقجتمتنث تحقؼ خدمتد 
 نػػف الأػػدت  تيػتمم ظػػؿ شػم د 1025 لبػػين 28 رقػػـ المديتػن الخدمػػن قػتيحفتط تػػؽ نمحمػتقد حمػػت تػردد نػػف 

 الإتمػن المحازيػن شػم المػحظحتف اجػحر  يػد تخحتض   رحرة قر ة نمم لمأاحؿ الدحلم لم يؾ ئرحط حجحد
 الأكػحمث الجهػتز شػث الإػتممتف لػدت اقجتمػتنث الإػدؿ ق ػتن تمػس مػت حهػح الزا دةد الإمتلن حتبرتح لمدحلن
 .لمدحلن

أػدح  ايئػفتقتد  ػتف ميهػت مػت تػردد أػحؿ التث تيتحلد المسببن الإبػكرتن ح  تإل تشن  لم الئت إتد 
 حزتػػراق  كػػتف اف حقػػد ةاغتتتلػػ مأتحلػػن حكػػُلؾ تحيتػػند 10قػػتدة الجػػتش حالحرتػػؽ ن ػػدالحتت  البتبػػث  إػػد ثػػحرة 

 ثـ ترئأةد نف اإلنتف ثـ الر تبتند لتيتخت تد ترئأة ندـ نف حاإلنتف د1021تح راك 22 شم لمدشتع
 لممت رجػتد البػمحث التتػتر مهتجمػن نػف تػردد حمػت دنيػتف بتمم الحرتؽ لدنـ أممتة  ت ان ايبأتة ئت إن
مبػػجدد حميػػ   1000حمػػت اثتػر أػػحؿ  غػػتؽ حزارة اةحقػػتؼ يأػػح  حجػػحههفد حتئػػحتة اةبػػكيدرتن ئػػحارع شػم

البػػمحتتف مػػف الخطت ػػند حابػػتتت  اةحقػػتؼ نمػػم اػػيدحؽ يػػُحر الإػػترؼ  ػػتب بػػتدت البػػتد ال ػػدحت  طيطػػت 
بػػػتـ داػػػ أم مأمػػػد دتتيػػػنأفتفػػػن حا  ػػػراهتـ الدبػػػحقم  مدتيػػػن دبػػػحؽد ح    ت ػػػت الثػػػتيم  ػػػحلس تحأيػػػت ال ت ػػػت حا 

 الجيتة. نمم احرتة ح   مفت ؿ مار دتحف تبدتد نمم  متـ نتدؿ الحيتف حمحاشفن دحشتتة ق ؿ الحتتتكتف
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حشتة الر تس اةب ؽ أبيم م ترؾد حرستن المحا  نمر بمتمتف شث بػحرتتد كمت كثرد الئت إتد أحؿ 
د حمػت اثتػر نػف بػفحط اجػزا  مػف هػـر بػفترة حتإر ػة ابحتبػر حنػت  م ػترؾ مػف  يػحؾ  جمػتؿامحاؿ حنحدة 

الفتدمػػند حكػػُلؾ حقػػؼ تحرتػػد الفمػػح حايتئػػتر ئػػت إن ترئػػح جمػػتؿ م ػػترؾ شػػم اقيتخت ػػتد الر تبػػتن لتيهتػػترد 
لممطتأف  ب ة أدح  ازمن لدت الئركتد الميحط  هت نممتػن اليفػؿد حمػت تػردد نػف حقػؼ الأكحمػن لمإػتش 
ال ػػػمتف اقجتمػػػتنثد حتأدتػػػد أاػػػص الػػػدقتؽ لمخػػػت ز المأتشظػػػتد التػػػث تئػػػهد تط تػػػؽ ميظحمػػػن الخ ػػػز 

تػػردد نػػف زتػػتدة شػػحاتتر ابػػتهتؾ الكهر ػػت  د حمػػت مأطػػن متػػته الفيػػتطر الخترتػػن شػػثح  الجدتػػدةد حأػػدح  تمػػ
د حاي ت  نف قتتـ حزارة التإمتـ  للغت  متدة حمطتر اليزهن حابإتر الغتز حال يزتف حالمتتهد ح ت  قار ال ترحف 

الػؼ جيتػة  10لأكػـ  تلبػجف بػين حالغرامػن واالتر تن الدتيتن مػف الميػتهج ححقػؼ تحزتػ  الحج ػتد المدربػتند 
اثيػت  تأدتػن تأتػن الإمػـد حمػت تػردد نػف ابػتتراد الهت ػن الإتمػن لمبػم  التمحتيتػن ئػأين قمػح ةت تممتُ تتأػرؾ 
الػػؼ طػػف غتػػر مطت فػػن لممحااػػحتدد حمػػت تػػردد نػػف ابػػتخداـ الأكحمػػن امػػحاؿ   تػػد  01مػػف شريبػػت تفػػدر  ػػػ 

مػػف  يحتقهػػت نمػػم الحفػػرا  اف الرحبػػتن حمػػت تػػردد نػػف مطتل ػػن خطػػحط الطتػػر د الزكػػتة   لبػػد نجػػز المحازيػػن  ػػدق ق
مػ   مت تردد أحؿ تحػتحض الممػؾ بػممتفحكُلؾ  تإحت تد نف الطت رة الميكح ن داخؿ اةرا ث المارتند 

لغػػػت  اةأكػػػتـ الاػػػتدرة  أفهػػػـ نمػػػم غتػػػر  الػػػر تس البتبػػػم  ئػػػأف  جػػػرا  ماػػػتلأن مػػػ  جمتنػػػن اإلخػػػحاف حا 
 الأفتفن.

 راىن: مظاىر األزمات االقتصادية في مصر من  ثورة يناير وحتى الوقت ال

نجػػز المحازيػػنأ حتإيػػم زتػػتدة اليحفػػتد نمػػم اإلتػػراداد؛ أتػػ  تفػػدر مإػػدقد الإجػػز الئػػهرت شػػث أػػدحد  .2
لػؾ  بػ ة تحقػؼ اإليتػتب حزتػتدة يبػة الحفػر  ػتف الماػرتتف؛ أتػ  ائػتر تفرتػر ال يػؾ  ممتتري دحقر؛ ُح

 المختمحػن؛ الحفػر ئػرا ح  ػمف  ػأجر تفإػحف تإممػحف ممػف 58.5 مف تفرة مت اف (  لم1025) الدحلث
 حيأػح ئػرتأن شفػرا د  ػمف مػيهـ20.5 حيأػح المػدق د ئػرتأن الحفػر  ػمف مػيهـ 1.1 يأػح تفػ   ُ

لـ تفػدمحا د حزادد هُه الئرتأن شترة أكـ اإلخحاف المبممتف الُتف (58)الحفر قرت ث ئرتأن  مف 28.8
الدحلػػن شػػم  إػػض  جدتػػداق شتمػػت تتإمػػؽ  تلػػدحر اققتاػػتدي لمدحلػػند شفػػد انػػتد اإلخػػحاف الأػػدت  نػػف دحر

المئرحنتدد مثؿ تيمتن بتيت  حخمتج البحتس حمئترت  ابتاػت  اةرا ػث  تلكتحتػن ُاتهػت التػم كتيػد 
شػػػم الخطػػػط اققتاػػػتدتن ليظػػػتـ أبػػػيم م ػػػترؾ؛ حح ػػػ  مأمػػػد مربػػػم نمػػػم قت مػػػن احلحتتتػػػة شػػػث الأكػػػـ 

اػػتديد حمكتشأػػن د حالتػػدهحر اققتهػػم  اقيحػػتد اةميػػم  ػػرحرة التإتمػػؿ مػػ  ثػػت  مئػػكتد نتجمػػند
الحبػػتد د حجػػت  دحر الدحلػػن كمػػت تػػرت ئػػرتؼ درحتػػش شػػم   يئػػت  ال يتػػن اةبتبػػتن التزمػػن لممئػػرحنتد  

د حتسكد تحتئجت  اقبتثمتر الإر م حاةجي ث شم هُه المئرحنتد جي قت  لم جية م  المبتثمر المار 
لاػت  اليظػتـ الإػتـ لألجػحرد ئرتؼ درحتش اف  ريتمج اليه ن اإلخػحايم لػـ تػأدج  جدتػد شتمػت تتإمػؽ  

حمػػت احرده ال ريػػتمج شػػم هػػُا البػػتتؽ ق تختمػػؼ شػػم جػػحهره نػػف مػػت كػػتف تتػػردد شػػم اجتمتنػػتد المجمػػس 
الفحمم لألجحر شم نهد الػر تس اةبػ ؽ أبػيم م ػترؾد  تبػتثيت   إػض التإػدتتد حاإلاػتأتد التػم 
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ؽ الأمتتػػن التزمػػػن لمأػػدحدت الػػػدخؿ تأفتػػتَػػرد د مإظمهػػت شػػػث مػػستمراد الأػػزة الػػػحطيث اةختػػرةد ميهػػػت 
 (59).حالح تد اةحلم  تلرنتتن حالمراة المإتمن

اػدر ممتػتر دحقرد أتػ  ا 25يفص اقأتتتطم اليفدت مف الإمتد اةجي تند حالُت حاػؿ  لػم يأػح  .1
 285الر تس البتبث قرارقا جمهحرتقت  تإدتؿ ش تد التإرتحن الجمركتن الحاردة  فػرار ر ػتس الجمهحرتػن رقػـ 

د حيػػص الفػػرار نمػػم زتػػتدة الجمػػترؾ نمػػم  إػػض البػػم  المبػػتحردة د  يبػػة تراحأػػد مػػف 1021لبػػين 
ـ 1021لبػين  285م  اإل فت  نمػم الجمػترؾ المفػررة ميػُ  نمػتؿ الفػرار الجمهػحري  50.0 لم  10.0

ايتؼ ئممد اكثر ةايحقت مف بم  ترشتهتن مف مختمؼ ا 50نمم مإظـ البم د ح مد الفت من يأح 
 (61) .ايؼ مف شحاكة حاثت  حادحاد ميزلتن حزجتب حجمحد حغترهت 500مف 

زتػتدة الفػػرحض الداخمتػن حالخترجتػػن حالتػػم تفػدر  أػػحالث ترتمتػحف جيتػػة ماػػريد حهػح مػػت تزتػد مػػف نػػة   .1
بػػمإن لميػػ   50ااػػدر حزتػػر التجػػترة حالاػػيتنن قت مػػن  ػػػ الححا ػػد المرك ػػن نمػػم اققتاػػتد الفػػحممد أتػػ  

ابػػػتترادهت  ق  إػػػد تبػػػجتؿ ابػػػـ الماػػػي  الػػػُي تيػػػتج هػػػُه البػػػم   بػػػجؿ هت ػػػن الرقت ػػػن نمػػػم الاػػػتدراد 
 يػػػدقا؛ لمأػػػد مػػػف حارداد البػػػم  الردت ػػػن حغتػػػر المطت فػػػن  11بػػػمإن شػػػث  50حالػػػحارداد حالتػػػث تخطػػػد الػػػػ 

ـد حت ػميد 1020لبػين  51التجػترد حهػح الفػرار الػُي أمػؿ رقػـ  لممحااحتد الفتتبتن التػث تبػتحردهت
البػػػم  الجدتػػػدة التػػػث تمػػػد   ػػػتشتهت لمفت مػػػن الميبػػػحجتد حالمحرحئػػػتد حالبػػػجتد حال طػػػتطتف حاةأُتػػػند 
  ػػػتشن  لػػػم أدتػػػد التبػػػمتح حالمت ػػػس الجػػػتهزة حالػػػدراجتد الإتدتػػػن حاليترتػػػن حالمػػػزحدة  مأػػػرؾد حاةجهػػػزة 

 (61).المتته المإديتن حالمتته الغتزتنالميزلتند حالبتنتدد ح 

ايخحػػػتض قتمػػػن الجيتػػػة الماػػػرت مفت ػػػؿ الػػػدحقر؛  بػػػ ة زتػػػتدة الطمػػػة نمتػػػة حايخحػػػتض الإت ػػػداد مػػػف  .5
مأتشظ ال يػؾ المركػزي البتتأن حاقبتثمتراد حالتادتر حتأحتتد المارتتف شث الختربد أت  اادر 

ئػػػػركن؛ لفتتمهػػػػت  200د المبػػػػتيدتن ليأػػػػح د  لتفػػػػتؼ شػػػػتح اقنتمػػػػتدا1020مجمحنػػػػن قػػػػراراد شػػػػث تيػػػػتتر
 تبػػتتراد بػػم  غتػػر ابػػتراتتجتند حهػػح مػػت نػػده ابػػتيزاشقت لتأتتػػتطث مػػف اليفػػد اةجي ػػثد حكػػتف بػػ  تق شػػث 
ارتحتع قتمن الدحقر شث البحؽ المارتند كمت شػرض ر ػتس ال يػؾ المركػزي نمػم ال يػحؾ الأاػحؿ نمػم 

تتد اقبتتراد التث تتـ لأبػتة الئػركتد التجترتػن % نمم نمم50%  دقق مف 200تأمتف يفدي  يب ن 
اح الجهتد الأكحمتند حاف تربؿ مبتيداد الإممتتد اقبتترادتن مف   يؾ  لم  يؾ د دحف تدخؿ الإمتؿ 
شػػػث هػػػُه الإممتػػػتدد حابػػػتثيم ال يػػػؾ المركػػػزي مػػػف هػػػُا الفػػػرار كػػػؿ نممتػػػتد اقبػػػتتراد المتإمفػػػن  تلػػػدحا  

 (62) .م  اقبتثمترتن حالحبتطن حالمحاد الختـحاةماتؿ حال تف اةطحتؿ حالب

ارتحػػػتع ابػػػػإتر البػػػػم  حالخػػػدمتد؛  بػػػػ ة قمػػػػن الإمػػػؿ حتراجػػػػ  اإليتػػػػتب حيفػػػص البػػػػتحلن لػػػػدت الحأػػػػداد  .5
( نػػدداق مػػف اإلجػػرا اد اإلاػػتأتند ميهػػت زتػػتدة 1025الاػػيتنتند أتػػ  اقػػر مجمػػس الػػحزرا  )اكتػػح ر 

حتيحتػػُ  ابػػإتر الكهر ػػت  لمئػػرا ح اةنمػػم ابػػتهتكقتد حزتػػتدة ابػػإتر الطتقػػن لماػػيتنتد كثتحػػن اقبػػتهتؾد
أزمن مف اإلجرا اد اققتاتدتن حاقجتمتنتن المهمن التم تبتهدؼ تيئػتط اققتاػتد الفػحمم حمحاجهػن 
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ممتتراد دحقر مػف  5.8مئكتتة الهتكمتند  جتية بإث الأكحمن المارتن لمأاحؿ نمث قرض  فتمن 
ت حبػػد الإجػػز شػػث اػػيدحؽ اليفػػد الػػدحلثد شػػث مأتحلػػن لمخػػرحب مػػف اةزمػػن اققتاػػتدتن التػػث تإػػتيث ميهػػ

د حهػػح مػػت دشػػ  الػر تس ن ػػد الحتػػت  البتبػػم  لػػم (63)% مػػف قتمػػن الػدخؿ الفػػحمث22المتزايتػن حالػػُي  مػػ  
مسببن حطيتن تتمتػز مطتل ن الفحاد المبمأن  تإلبهتـ شث المئرحنتد الفحمتن حنممتن التيمتن  حاحهت 

لتزامهػػػت الئػػػدتد شػػػث تيحتػػػُ المئػػػرحنتد  تقي ػػػ تط حاقلتػػػزاـ حاأتػػػراـ التإهػػػدادد حجػػػت  ر ػػػط ثفتػػػة شتهػػػت  ت
التيمحتػند حميهػػت مئػرحع قيػػتة البػػحتس الجدتػدةد حاػػحقق  لػم  يئػػت  طػػرؽ حك ػترت حماػػتي  حمبتئػػحتتد 

 حمراكز ط تن متخاان حغترهت.

ايخحػػػتض أجػػػـ اقبػػػتثمتراد؛  بػػػ ة كثػػػرة اقأتجتجػػػتد حاقنتاػػػتمتد الح حتػػػند حهػػػرحة  إ ػػػهت  لػػػم  .0
ممتػػػتراد جيتػػػة ماػػػري  بػػػ ة اقأتجتجػػػتد  1الإتمػػػن لمدحلػػػن مػػػت قتمتػػػة  الخػػػترب؛ أتػػػ  تتك ػػػد الخزايػػػن

د ش ػتق نػف الخبػت ر الحتدأػن التػم ئػػهدتهت (64)حالمظػتهراد الح حتػن شػث مختمػؼ قطتنػتد الدحلػن بػيحتتق 
ال حراػػن الماػػرتن ميػػُ ثػػحرة تيػػتتر حأتػػم الحقػػد الػػراهفد  تبػػتثيت  اأػػدا  مإتيػػن اػػتأ هت ارتحػػتع شػػث 

الت ػػتتؽ نمػػم نػػدد ك تػػر مػػف رجػػتؿ اةنمػػتؿ الماػػرتتفد مػػف  تػػيهـ اػػت  دتػػتة مسئػػراد التػػداحؿد ح 
حالفػػ ض نمتػػة  تهمػػن الحبػػتد شػػث ق ػػتن ارا ػػث الدحلػػن  الفرتػػن الُكتػػند حيتػػح جتػػزة د حماػػر  بػػكيدرتن د 
حأتػػػتزة بػػػت   ػػػدحف تػػػرختصد حالفػػػ ض نمػػػم رجػػػؿ اةنمػػػتؿ مأمػػػد ياػػػترد را ػػػد اػػػيتنن المجػػػحهراد 

حر نتمر  تلياة شث ق تتت   حرتػح  حالحبػتد شػث ق ػتن حزارة الزرانػند حمأمػد ليتجتر  تلإممند حميا
شرتػػد خمػػتس  تهمػػن يهػػة ماػػتي  ال ترحكتمتحتػػتد شػػث  حربػػإتدد حبػػمتمتف نػػتمر  تلياػػة شػػث مئػػرحع 
 البػػػمتمتيتن د حماػػػتدرة ئػػػركتد حماػػػتي  ن ػػػدالرأمف بػػػإحدي حأبػػػف متلػػػؾ حاػػػححاف ثت ػػػد؛  بػػػ ة 

مأظحرةد ش تق نف خبت ر الفطتع الإفترت حالُت دش  قطػتع التػأمتف جػز قا ايتمت هـ لجمتنن اإلخحاف ال
ك ترقا مف تكمحتة التث  مغد ثتثن ممتتراد جيتة
د حهح مت تتطمة ت ػتشر الجهػحد الأكحمتػن حالئػإ تن (65)

ػػت حئػػرتكقت ابتبػػتقت  ليبػػهتـ شػػث خطػػن الػػدنـ اققتاػػتدي الأػػتلثد حالتػػم تإػػد الفطػػتع الخػػتص جػػز قا مهمق
د حختان اف المبتثمر اةجي ث تتت   حتراقة الدحر الُي تفحـ  ة المبتثمر المأمث ق ؿ اتختُ قراره شتهت

مػػت أػػد   تلحإػػؿ  إػػد حاػػحؿ ماػػر ليهتتػػن خترطػػن الطرتػػؽ حاقيتهػػت  مػػف  حاقبػػتثمتري  تلمئػػتركند حهػػ
 ـ.1025ايتخت تد مجمس اليحاة دتبم ر 

تاحتن  إض الحأداد اإليتتجتػن حايخحػتض اقبػتثمتراد زتتدة يب ن ال طتلند حالتم ترج   لم تحقؼ اح  .2
ماػر  لػم  الجدتدة؛ أت  ائتر تفرتر الجهتز المركزي لمتإ  ن حاإلأات   لػم ارتحػتع يبػ ن ال طتلػن شػث

متتػػتف  1.0د حاف نػػدد الإػتطمتف نػف الإمػؿ بػجؿ يأػح 1020د خػتؿ الر ػ  الثتلػ  نػتـ 21.8يأػح 
الػؼ نتطػؿد حاف مإػدؿ ال طتلػن  ػتف  28إتممػن  زتػتدة يأػح اةتػدي ال مف  جمتلث 21.8ئخص  يب ن 

د كمت  مػ  مإػدؿ ال طتلػن 15.1 الإتممند حاإليت   يأح مف  جمتلث قحت اةتدي 1.1الُكحر بجؿ يأح 
أتػػ   (66)اةتػػدي الإتممػػن؛ قػػحت مػػف  جمػػتلث 15.8ش ػػن الئػػ تة  يأػػح  د ح ػػتف22.1شػػث الرتػػؼ يأػػح 
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بػكيتن لػُحي الػدخؿ المأػدحدد حتيحتػُ مئػرحع الإتاػمن اإلدارتػند انميد الأكحمن نف  يت  ممتحف حأػدة 
متتتف شدافد حالئ كن الفحمتن لمطػرؽد حمثمػ  التإػدتف الػُه ثد حتحرتإػن قيػتة البػحتس  2.5حابتات  

الجدتػػدةد حاكتئػػتؼ أفػػؿ غػػتز نمػػتؽ شػػث ال أػػر المتحبػػط  حابػػطن ئػػركن   تيػػم اإلتطتلتػػن د حتت ػػمف 
ترتمتػػحف قػػدـ  10مػػؽ نمتػػة ابػػـ  الئػػرحؽ د اأتتتطتػػتد ااػػمتن تفػػدر  يأػػح اقكتئػػتؼ الجدتػػد الػػُي اط

ممتػػػتراد  رمتػػػؿ مػػػف  5.5مكإػػػة مػػػف الغػػػتز الط تإػػػث؛ حهػػػح مػػػت تإيػػػث اف اقأتتتطتػػػتد تإػػػتدؿ أػػػحالث 
كتمػحمتر مر ػ د حتإػد اك ػر كئػؼ غػتزي تتأفػؽ شػث  200المكتشئ اليحطثد حتغطث مبػتأن تاػؿ  لػم 

 (67).إتدمتته ال أر المتحبط ميُ زمف  

( نػػػف تأػػػرؾ 1020كئػػػحد ازمػػػن الػػػدحقر اةختػػػرة )مػػػترس التُ ػػػُ تد شػػػث تإػػػتمتد ال حراػػػن؛ أتػػػ   .8
د حرغػػػـ اف اأػػػد اهػػػـ 1022اقتاػػػتدي لمدحلػػػند شػػػرغـ اف ا إػػػتد اةزمػػػن كتيػػػد حا ػػػأن ميػػػُ  -نئػػػحا ث

دارة هػػُه اةزمػػن حهػػح ال يػػؾ المركػػزي الماػػري كػػتف تتمتػػ   د رجػػن اةدحاد التػػث تحتػػرض  هػػت محاجهػػن حا 
د شػلف أكحمػػن المهيػدس ئػػرتؼ  بػمتنتؿ لػػـ 1020حأتػم تخػػر  1021ابػتفرار نتلتػن طتمػػن الحتػرة مػػف 

تتخػػُ اتػػن خطػػحاد يأػػح الأػػد مػػف تػػدانتتد اقيحتػػت  اقبػػتترادي؛ أتػػ  لػػـ تكػػف هيػػتؾ خطػػن حا ػػأن 
لمتأػػحؿ مػػف يهػػج اقنتمػػتد نمػػم الػػحارداد لتنتمػػتد نمػػم الاػػيتنن المأمتػػند كمػػت لػػـ تكػػف هيػػتؾ خطػػن 

 تدارؾ تأثتر هُه اةزمن شم بحؽ الإمؿ حأجـ ال طتلن مبتف تق.ل

ايتئتر الئت إتد المغر ن أحؿ  شتس الدحلند حهح مت تسثر بم تق شم اققتاتد؛ أت  تتحؽ الكثتر مف  .1
خ را  المتلتن حاققتاتد نمم اف المجتم  اققتاتدي الماري مت تزاؿ تإػتيم مػف اإلشػراط شػث الفػحايتف 

لتػػث تإػػحؽ بتتبػػتد حخطػػط التيمتػػند ش ػػتق نػػف المحاجهػػتد المتكػػررة  ػػتف الإمػػتؿ حرجػػتؿ حالتئػػرتإتد ا
اةنمػػتؿد حت ػػترة الماػػتلح  ػػتف الماػػيإتف حالمبػػتحردتف؛ أتػػ  ادت ا ػػطراة البتتبػػن اقبػػتثمترتن 
لأكحمن ئرتؼ  بمتنتؿ حندـ ح ح  اةحلحتتد  هت  لم ت تطس تدشؽ اقبتثمتراد اةجي تند حندـ قدرة 

ممتتراد هث  جمتلم مت  0ممتترقا  بيحتتقد مفت ؿ  20اقبتثمتر نمم تيحتُ المبتهدؼ البيحت حهح   حزارة
؛ حهح مت ب ة قاحراق شث أجـ اقأتتتطث حتم تن الحارداد قأتتتجتد البػحؽ المأمتػند نمػم (68)تأفؽ

الػػرغـ مػػف دنػػـ اػػيدحؽ  تأتػػت ماػػر د حهػػح الاػػيدحؽ الػػُي تفػػـح نمػػم تخحتػػؼ الإػػة  نػػف المحازيػػن 
الإتمػػن لمدحلػػند حالمئػػرحنتد التػػم تػػـ اإلنػػتف نيهػػت شػػث انفػػتة مػػستمر ئػػـر الئػػتخ اققتاػػتدي مػػترس 

شحػػث الثمتيتيتػػتد مػػف الفػػرف الإئػػرتف كػػتف كثتػػر مػػف يػػحاة مجمػػس الئػػإة  يػػحاة الفػػرحض   ـد1025
تفتمحف مئرحنتد حهمتند حتتفدمحف مف ختلهػت  درابػتد جػدحت لم يػحؾ التػث كتيػد تإطػث بػإر شت ػدة 

%د حكػتيحا تأاػمحف نمػم هػُه الفػرحضد ثػـ تحدنحيهػت  أػدت ال يػحؾ 1اقؿ مػف ال يػحؾ التجترتػن  يأػح 
كم تأامحا نمم بإر شت دة انممد حأتف تأؿ متإتد بػداد قػرحض ال يػحؾ تبػددحيهت  تلحإػؿد  التجترتن

حتكحيحف قد ابتحتدحا مف شترؽ بإر الحت دةد حخبت ر شث اققتاتد الفحممد حالب ة ندـ حجػحد بػم  اح 
مػػف  خػػدمتد أفتفتػػند ش ػػتق نػػف الخبػػت ر التػػث كتيػػد تتأممهػػت المحازيػػن الإتمػػن لمدحلػػن شػػث ُلػػؾ الحقػػدد
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ختؿ دنـ بإر الحت دة لم يحؾ المتخاان؛ أتػ  تتجػة  إػض رجػتؿ اةنمػتؿ  إػد ثػحرة تيػتتر لتط تػؽ 
التجر ػػػن الفدتمػػػن  اػػػحرة مختمحػػػن حختاػػػن اف الحػػػترؽ ك تػػػرد حتبػػػتند نمػػػم ابػػػتيزاؼ امػػػحاؿ ال يػػػحؾد اح 

 يػػػؾ تػػػدش  الحػػػترؽ  ػػػتف بػػػإر الحت ػػػدة الط تإػػػثد حبػػػإر الحت ػػػدة المحػػػرحض مػػػف الحؼ الماػػػدر الػػػُي بػػػ
المركزت؛ أت  تفدـ رجؿ اةنمتؿ اإلمتراتث  مأمد الإ تر   طمػة لم يػحؾ الماػرتن  تبػهتؿ قػرض  مػ  

 5ممتػػػتراد دحقر  لتيحتػػػُ  إػػػض مئػػػرحنتتة شػػػث الفػػػتهرةد مفت ػػػؿ ح ػػػ  حدتإػػػن شػػػث خزتيػػػن الدحلػػػن  ػػػػ  1 
ل يػػؾ المركػػزت ممتػػتراد دحقرد حهػػح مػػت رش ػػتة ال يػػحؾ المأمتػػن  يػػت  نمػػم تإمتمػػتد هئػػتـ رامػػز ر ػػتس ا

 تيُاؾ.

 تحيتػن 10يجأػد ثػحرة زتتدة المظتهراد الح حتن حالإمتلتن لممطتل ن  تأبػتف اح ػتنهـ المتلتػن؛ أتػ   .20
ـ شػػث الف ػػت  نمػػم ظػػتهرة طػػحا تر الإػػتش مػػف خػػتؿ تط تػػؽ ميظحمػػن الخ ػػزد   ػػتشن  لػػم 1021

بػمإند مػ  أػؽ  10 لػم  1تط تؽ يظتـ الكرحد الُكتن شث ارؼ البػم  التمحتيتػن التػث زادد مػف 
المحاطف شث اختتػتر البػم   يظػتـ اليفػتطد حال ػد  شػث  يئػت  مبػتكف ئػإ تن متبػرة شػث مختمػؼ مػدف 

زالػػػن ال تنػػػن الجػػػت متف مػػػف المتػػػتدتف الإتمػػػن الجمهحرتػػػند  حتػػػحشتر نػػػتب شتػػػرحس بػػػث لمماػػػرتتفد حا 
متجػػػتحادد حرشػػػ  ال ػػػرت ن نمػػػم البػػػجت رد  1000 تلفػػػتهرة حالمأتشظػػػتدد حزتػػػتدة ئػػػ كن الكهر ػػػت   ػػػػ

% نمػػم اةغيتػػت د حزتػػتدة نػػدد المبػػتحتدتف مػػف مإػػتش ال ػػمتف 5حشػػرض  ػػرت ن   ػػتشتن  يبػػ ن 
الػػؼ مػػحاطف  100متتػػتفد حا  ػػتشن ممتػحف ح 1اػؼ ممتػػحف مػػحاطف  لػم اقجتمػتنث مػػف ممتػػحف حي

التػم تتػراكـ مػف أفػة ـ 1021تأد مظمن التأمتف الاأثد امت تأدتتد مرأمن مت  إد ثػحرة تحيتػن 
بت فن شهم ت ـأ زتتدة مإدقد الحفػرد حارتحػتع ابػإتر البػم  حالخػدمتدد حزتػتدة الت ػخـد حارتحػتع 

ن الجيتػػػػة مفت ػػػػؿ الػػػػدحقرد  تإل ػػػػتشن  لػػػػم زتػػػػتدة الػػػػدتف المأمػػػػث مإػػػػدقد ال طتلػػػػند حايخحػػػػتض قتمػػػػ
حالخػػػػػػػترجثد حارتحػػػػػػػتع الإجػػػػػػػز شػػػػػػػم المحازيػػػػػػػند حتراجػػػػػػػ  الاػػػػػػػتدرادد حزتػػػػػػػتدة الػػػػػػػحارداد  ػػػػػػػتلإمتد 

 (01)اةجي تن.

د تت ػػػح اف اثيػػػت  ثػػػحرة تيػػػتتر حمػػػت  إػػػدهتحمػػػف ابػػػتإراض مظػػػتهر اةزمػػػن اققتاػػػتدتن شػػػث ماػػػر 
اقتاػػتد البػػحؽ الأػػرةد مػػ  الأحػػتظ نمػػم م ػػدا التكتشػػؿ اقجتمػػتنث حمرانػػتة  اققتاػػتد الماػػري تتجػػة يأػػح

ظرحؼ مأدحدي الدخؿد حاف مبتراد التأحؿ تمثمد شث ترئػتد دنػـ الطتقػن خػتؿ الخمػس بػيحاد الفتدمػن 
حتإػػػػدتتد التئػػػػرتإتد  مػػػػت تبػػػػمح  جػػػػُة مزتػػػػد مػػػػف اقبػػػػتثمتراد اةجي تػػػػند حأػػػػؿ مئػػػػتكؿ المبػػػػتثمرتف 

اف اإلشات  نف المئرحنتد الفحمتن الك رت حح ح  المئػكتد اققتاػتدتن كتيػد المارتتفد ش تق نف 
اأػػػد اهػػػـ ابػػػ تة تأبػػػف ادا  اققتاػػػتد الماػػػريد نػػػف طرتػػػؽ اإلاػػػتأتد الهتكمتػػػن شػػػث المحازيػػػن الإتمػػػن 

ممتػتر  115لمدحلند حمف ختؿ ترئتد الدنـ حترئتد اإليحتؽ الأكػحمث؛  هػدؼ تخحػتض نجػز المحازيػن مػف 
 .ممتتر جيتة 155جيتة  لم 
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د شػلف المئػرحنتد الفحمتػن (71)ممتتر جيتػة 150حنمم الرغـ مف اف الإجز المتحق  بحؼ تتجتحز الػ 
الك رت مثؿ مئرحع قيتة البحتس حمئرحع تيمتن البتأؿ الئمتلث حمئرحع المثم  الُه ث حمئرحع الممتػحف 

متتػتف شػداف هػث ابػس يجػت  ماػر اقتاػتدتتق؛ أتػ  انطػم ال ػد   5 حأدة بكيتن حمئػرحع ابتاػت  الػػ
شػػث تيحتػػُهت ثفػػن مأمتػػن حدحلتػػن شػػث اققتاػػتد الماػػريد  تإل ػػتشن  لػػم البتتبػػتد التػػث اتخػػُتهت الأكحمػػند 

ت ػػػرع متمثمػػن شػػػث تط تػػؽ الأػػػد اةقاػػم لألجػػػحر لمإػػتممتف شػػػث الدحلػػػن  مػػف شػػػتهـ ر ػػتس الدحلػػػن يحبػػة الػػػُت 
حكػػػُلؾ تحإتػػػؿ قػػػتيحف ال ػػػرا ة الإفترتػػػند رات ػػػة الئػػػهري لاػػػيدحؽ تأتػػػت ماػػػرد  ياػػػؼ ثرحتػػػةد حياػػػؼ 

حميظحمن التمحتف الجدتدة التث ابهمد  لم أد مت شث تأفتؽ الإدالن اقجتمتنتن الميئحدةد حالتث تإد اأػد 
 -تحيتػػند كمػػت اف بتتبػػن الماػػترأن التػػث ات إهػػت الػػر تس ن ػػدالحتت  البتبػػث  10اهػػـ مطتلػػة ثػػحرة تيػػتتر ح

قد بتندد نمم مئػتركن الػراي الإػتـ شػث  -التم تإتيم ميهت اققتاتد الفحممهث الكئؼ نف المئكتد ح 
 .اةأدا  حالف تتت المثترة حتأممة لممب حلتن شث الكثتر ميهت

 
 :نتائج الدراسة الميدانية المبحث الثالث:

 التتلثأتبتإرض هُا الم أ  يتت ج الدرابن المتدايتند حالتث جت د نمم اليأح 
 يوضح مد  استخدامات المبحوثين لتطبيقات اإلعالم الجديد أثناء ثورة يناير وما بعدىا: (7جدول )

 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرارات مد  االستخدام
  51.5 216 أحيانا  

1.95 
 

 
 26.8 117 دائما   1.695

 21.7 87 نادر ا
 111 411 المجموع

( تح ػػػمحف اأتتيقػػػت ابػػػتخداـ 52.5 يبػػػ ن ) تف( م أػػػحث100اح ػػػأد  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ اف )
 يبػػػ ن  تف( م أػػػحث202اإلنػػػتـ الجدتػػػد نيػػػد متت إػػػن المح ػػػحنتد حالف ػػػتتت اققتاػػػتدتند حاف ) تط تفػػػتد

ػػت متت إػػن المح ػػحنتد حالف ػػتتت اققتاػػتدتند حاختػػرقا )10.8) ( 12.2 ن )( م أحثػػتق  يبػػ82( تح ػػمحف دا مق
لػؾ  متحبػط أبػت ث مفػداره ) ( حايأػراؼ 2.15تح محف يتدرقا متت إن المح حنتد حالف ػتتت اققتاػتدتند ُح

(د حهػػح مػػت تإيػػم اف غتل تػػن الم أػػحثتف تح ػػمحف ابػػتخداـ تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد نيػػد 0.015مإتػػتري )
لػػػؾ يظػػػراق  ؛ـ حمػػػت  إػػػدهت1022متت إػػػن المح ػػػحنتد حالف ػػػتتت اققتاػػػتدتن شػػػم ماػػػر اثيػػػت  ثػػػحرة تيػػػتتر  ُح

 قرت تطهت  أتتتهـ المإتئتن التحمتن.
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 يوضح طريقة استخدام المبحوثين لتطبيقات اإلعالم الجديد: (8جدول )
 النسبة المئوية التكرارات طريقة االستخدام

 64 256 عبر جياز الكمبيوتر ال)خصي أو المنزلي
 21 81 عبر جياز الكمبيوتر في مكان الدراسة أو العمل

 11.5 42 عبر الياتف المحمول
 5.5 22 عبر جياز الكمبيوتر في مقاىي اإلنترنت

 111 411 المجموع

( تتػت إحف المح ػحنتد حالف ػتتت 05.0( م أحثقػت  يبػ ن )150اح أد  تتيتد الجدحؿ البت ؽ اف )
( تبػػػتخدمحف 10.0)( م أحثقػػػت  يبػػػ ن 80اققتاػػػتدتن ن ػػػر جهػػػتز الكم تػػػحتر الئخاػػػث اح الميزلػػػثد حاف )

( تتػػػت إحف المح ػػػحنتد 20.5( م أحثقػػػت  يبػػػ ن )51جهػػػتز الكم تػػػحتر شػػػث مكػػػتف الدرابػػػن اح الإمػػػؿد حاف )
( ن ػػر مفػػتهث اإليتريػػدد 5.5( م أحثػػتق  يبػػ ن )11حالف ػػتتت اققتاػػتدتن ن ػػر الهػػتتؼ المأمػػحؿد حاختػػراق )

الدرابػػػن نيػػػد متت إػػػن المح ػػػحنتد حهػػػُه اليتتجػػػن تػػػدؿ نمػػػم اف اقبػػػتخداـ اةش ػػػؿ حالمػػػيظـ لػػػدت نتيػػػن 
أتلػن اقيحتػػت   متإػحد البػ ة  لػأتػ   ؛تم نػف طرتػؽ الكم تػحتر الئخاػثأحالف ػتتت اققتاػتدتن نمحمػتق تػ

اإلنتمػػػث ححجػػػحد قيػػػحاد  نتمتػػػن متإػػػددة التحجهػػػتد حاةتػػػدتحلحجتتد حقػػػد تػػػزامف ُلػػػؾ مػػػ  ابػػػتخداـ اشػػػراد 
مػػػتنثد حالػػػػُت زادد مإدقتػػػة  إػػػػد ثػػػحراد الر تػػػػ  حختاػػػػن ش ػػػن الئػػػػ تة لئػػػ كتد التحااػػػػؿ اقجت المجتمػػػ 
 .أت  تتت  هُه التط تفتد  احرة مجتيتن ؛الإر م

 يوضح مرات االستخدام اليومي لد  المبحوثين لإلعالم الجديد أثناء ثورة يناير وما بعدىا: (9جدول )

 النسبة المئوية التكرارات عدد مرات االستخدام
 49.5 198 ست مرات فأكثر

 18.7 75 في اليومن يمرت
 14.7 59 ثالث مرات في اليوم
 8.8 35 مرة واحدة في اليوم
 5.8 23 أرب: مرات في اليوم
 2 8 ست مرات في اليوم
 1.5 2 خمس مرات في اليوم

 111 411 المجموع

( تبػػػتخدمحف  أػػػدت تط تفػػػتد 51.5( م أحثقػػػت  يبػػػ ن )218اح ػػػأد  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ اف )
الجدتػد بػد مػراد شػأكثر شػث التػحـ نيػد متت إػن المح ػحنتد حالف ػتتت اققتاػتدتن شػم ماػر  إػد اإلنتـ 

( 51ف شػػػث التػػػحـد حاف )ت( تبػػػتخدمحف  أػػػداهت مػػػرت28.2( م أحثقػػػت  يبػػػ ن )25ـد حاف )1022ثػػػحرة تيػػػتتر 
 (8.8( م أحثقػػػػػت  يبػػػػػ ن )15( تبػػػػػتخدمحف  أػػػػػداهت ثػػػػػت  مػػػػػراد شػػػػػث التػػػػػحـد حاف )25.2م أحثقػػػػػت  يبػػػػػ ن )
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( تبتخدمحف  أداهت ار   مػراد شػث 5.8( م أحثقت  يب ن )11تبتخدمحف  أداهت مرة حاأدة شم التحـد حاف )
 يبػػ ن  تف( تبػػتخدمحف  أػػداهت بػػد مػػراد شػػث التػػحـد حاختػػرقا م أحثَػػ1.0 يبػػ ن ) تف( م أػػحث8التػػحـد حاف )

اـ المتزاتػد لتمػؾ المحاقػ  ( تبتخدمحف  أداهت خمس مػراد شػث التػحـد حهػُه اليتتجػن تػدؿ نمػم اقبػتخد0.5)
حتئػتر  لػم اقهتمػتـ المتزاتػد  داإللكترحيتن حالتم جت د اكثر مف بد مراد ختؿ التـح لػدت نتيػن الدرابػن

مػػف ق ػػؿ الجمهػػحر الماػػري  تبػػتخداـ  أػػدت تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد نيػػد متت إػػن المح ػػحنتد حالف ػػتتت 
إدهتد حترت ال تأػ  اف مػراد دخػحؿ الم أػحثتف نمػم ـ حمت  1022اققتاتدتن شم مار اثيت  ثحرة تيتتر 

 حبت ؿ اإلنتـ الجدتد  هُا الإدد مف المراد مإفحؿ  حجة نتـ.
 يوضح متوسط الساعات اليومي لد  المبحوثين الستخدام لتطبيقات اإلعالم الجديد : (11جدول )

 النسبة المئوية التكرارات متوسط الساعات في اليوم
 2 8 أقل من ساعة

 26 114 ساعة إلى أقل من ساعتين من
 9.5 38 من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

 3.5 14 ساعات من ثالث ساعات إلى أقل من أرب:
 54.5 218 من أرب: ساعات إلى أقل من خمس ساعات
 1.5 2 من خمس ساعات إلى أقل من ست ساعات

 4 16 من ست ساعات فأكثر
 111 411 المجموع

( ت م  متحبط ابػتخدامهـ التػحمم 55.5( م أحثقت  يب ن )128اح أد  تتيتد الجدحؿ البت ؽ اف )
مػػف ار ػ  بػتنتد  لػػم إلأػدت تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػػد  زا  المح ػحنتد حالف ػتتت اققتاػػتدتن شػم ماػر 

نن ( ت مػػ  متحبػػط ابػػتخدامهـ مػػف بػػت10.0 يبػػ ن ) تف( م أػػحث205تحمتػػتقد حاف ) بػػتنتد اقػػؿ مػػف خمػػس
( ت مػ  متحبػط ابػتخدامهـ مػف بػتنتتف  لػم اقػؿ مػف 1.5( م أحثقػت  يبػ ن )18 لم اقؿ مف بتنتتفد حاف )

( 25( ت مػػ  متحبػػط ابػػتخدامهـ بػػد بػػتنتد شػػأكثرد حاف )5.0( م أحثقػػت  يبػػ ن )20ثػػت  بػػتنتدد حاف )
( 8د حاف )( ت مػػػ  متحبػػػط ابػػػتخدامهـ مػػػف ثػػت  بػػػتنتد  لػػػم اقػػػؿ مػػػف ار ػػػ  بػػػتنتد1.5م أحثقػػت  يبػػػ ن )

( ت م  متحبػط 0.5 يب ن ) تفم أحث ( ت م  متحبط ابتخدامهـ اقؿ مف بتنند حاختراق 1.0)  يب ن تفم أحث
ابػػتخدامهـ مػػف خمػػس بػػتنتد  لػػػم اقػػؿ مػػف بػػد بػػتنتد تبػػػتخدمحف  أػػدت تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػػدد 

 5-5حتئػػتر هػػُه اليتػػت ج  لػػم اف اكثػػر مػػف ياػػؼ الإتيػػن تبػػتخدمحف  أػػدت تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد مػػف 
فيتػن الأدتثػن حالػدخحؿ المجػتيم نمػم حهُه اليب ن ت دح ميطفتن شم  طػتر بػهحلن ابػتخداـ الت، بتنتد تحمتقت

 اإليتريد داخؿ الهت تد حالمسببتد الأكحمتن حالختان حالحيتدؽ حالميتزهتد الإتمن.
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 يوضح أسباب ت ضيل المبحوثين لتطبيقات اإلعالم الجديد أثناء ثورة يناير وما بعدىا: (11جدول )
 النسبة المئوية التكرارات أسباب الت ضيل

 66 264 األحداث والوقائ: االقتصادية التي تحدث في المجتم:أنيا تغطي كافة 
 11.2 45 أنيا تتناول كافة القضايا االقتصادية المطروحة لمتحميل والمناق)ة
 11.8 43 أنيا تتسم بالمصداقية عند تناوليا لمموضوعات االقتصادية

 9.2 37 أنيا تتسم بالعمق وال)مولية في معالجة الموضوعات االقتصادية
 2.8 11 قتصاد المحمىى االفأنيا تركز عمى تأثيرات العامل الخارجى 

 111 411 المجموع

( تح ػػػمحف تط تفػػػتد اإلنػػػتـ 00.0( م أحثقػػػت  يبػػػ ن )105اح ػػػأد  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ اف )
( 55د حاف )ةيهػػػت تغطػػػث كتشػػػن اةأػػػدا  حالحقػػػت   اققتاػػػتدتن التػػػث تأػػػد  شػػػث المجتمػػػ  اش ػػػؿ ؛الجدتػػػد

د حاف تتيػػػتحؿ كتشػػػن الف ػػػتتت اققتاػػػتدتن المطرحأػػػن لمتأمتػػػؿ حالميتقئػػػن ايهػػػتتػػػرحف ( 22.1م أحثقػػػت  يبػػػ ن )
د حاف ترحف ايهت تتبـ  تلماداقتن شػث طػر  حتيػتحؿ المح ػحنتد اققتاػتدتن( 20.8( م أحثقت  يب ن )51)
د تن شػػػث مإتلجػػن اةأػػػدا  اققتاػػػتدتنةيهػػػت تتبػػـ  ػػػتلإمؽ حالئػػمحلتح ػػمحيهت ( 1.1( م أحثقػػت  يبػػػ ن )12)

د م اققتاػػتد المأمػػمشػػيهػػت تركػػز نمػػم تػػأثتراد الإتمػػؿ الخػػترجم  قػػتلحا ( 1.8( م أحثقػػت  يبػػ ن )22حاختػػراق )
حهػػُه اليتتجػػن تػػدؿ نمػػم اف تمػػؾ الحبػػت ط اإلنتمتػػن الجدتػػدة ابػػتطتند اف تإكػػس المح ػػحنتد حالف ػػتتت 

حختاػػػن نيػػػد تحػػػتقـ اةزمػػػتد حالمئػػػكتد  د يبػػػ ن نتلتػػػن  اققتاػػػتدتن التػػػم تأػػػد  شػػػم المجتمػػػ  الماػػػرت
 اققتاتدتن شث مار.

 نويوضح ترتيب تطبيقات ووسائط اإلعالم الجديد وفق األىمية كما يراىا المبحوث: (12جدول )
 الوزن المرجح الراب: الثالث الثاني األول الترتيب

 111 8.5 15 31.25 45.25 الصحافة اإللكترونية
 111 11 18 29.75 42.25 اإلخباريةالبوابات 

 111 49.5 28 16 6.5 )بكات التواصل اإلجتماعى
 111 45.25 36.75 12.25 5.75 المنتديات -المدونات 

 111 411 المرجحة األوزان مجموع

اح ػػأد يتػػػت ج الدرابػػػن اف الاػػػأتشن اإللكترحيتػػػن كلأػػدت تط تفػػػتد اإلنػػػتـ الجدتػػػد أاػػػمد نمػػػم 
(د 51.15(د حال حا ػػػتد اإلخ ترتػػػن نمػػػم يبػػػ ن )55.15انمػػػم يبػػػ ن حشػػػؽ الترتتػػػة اةحؿ لػػػدت الم أػػػحثتف )

(د حاختػػػػراق أاػػػػمد المػػػػدحيتد حالميتػػػػدتتد نمػػػػم يبػػػػ ن 0.5حئػػػػ كتد التحااػػػػؿ اقجتمػػػػتنث نمػػػػم يبػػػػ ن )
(د ح تليبػػػػ ن لمترتتػػػػة الثػػػػتيث أاػػػػمد الاػػػػأتشن اإللكترحيتػػػػػن نمػػػػم انمػػػػم يبػػػػ ن لػػػػدت الم أػػػػػحثتف 5.25)
(د حاختػػػراق 20.0(د حئػػػ كتد التحااػػػؿ نمػػػم يبػػػ ن )11.25(د حال حا ػػػتد اإلخ ترتػػػن نمػػػم يبػػػ ن )12.15)
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(د حشػػم الترتتػػة الثتلػػ  أاػػمد المػػدحيتد حالميتػػدتتد 21.15أاػػمد المػػدحيتد حالميتػػدتتد نمػػم يبػػ ن )
(د حال حا ػػتد اإلخ ترتػػن 18.0(د حئػػ كتد التحااػػؿ نمػم يبػػ ن )10.25نمػم انمػػم يبػػ ن لػدت الم أػػحثتف )

(د  حشػػػث الترتتػػػة الرا ػػػ  25.0(د حاختػػػراق أاػػػمد الاػػػأتشن اإللكترحيتػػػن نمػػػم يبػػػ ن )28.0نمػػػم يبػػػ ن )
نمػم يبػ ن (د حالمػدحيتد حالميتػدتتد 51.5أامد ئ كتد التحااؿ نمم اليبػ ن اةنمػم لػدت الم أػحثتف )

(د حاختػػػراق أاػػػمد الاػػػأتشن اإللكترحيتػػػن نمػػػم يبػػػ ن 20.0(د حال حا ػػػتد اإلخ ترتػػػن نمػػػم يبػػػ ن )55.15)
د حهػػػػح مػػػػت تئػػػػتر  لػػػػم اهتمػػػػتـ اإلنػػػػتـ الجدتػػػػد  تط تفتتػػػػة المتإػػػػددة ( مػػػػف مجمػػػػحع اةحزاف الترجتأتػػػػن8.5)

  تاػػػدرد الاػػػأتشن أتػػػ ؛ تلمح ػػػحنتد حالف ػػػتتت اققتاػػػتدتن شػػػم ماػػػر اثيػػػت  ثػػػحرة تيػػػتتر حمػػػت  إػػػدهت
اإللكترحيتػػػن حال حا ػػػتد اإلخ ترتػػػن حئػػػ كتد التحااػػػؿ اإلجتمػػػتنمد  تيمػػػت جػػػت د المػػػدحيتد حالميتػػػدتتد شػػػم 

 هت محاق  تأخُ الطت   الئخام دحف اقهتمتـ  تلئأف الإتـ.حاحالمسخرةد  
 ن بيا عبر تطبيقات اإلعالم الجديدويوضح أىم القضايا التى ييتم المبحوث: (13جدول )

 النسبة المئوية التكرارات أىم القضايا المثارة
 44.2 177 قضايا التغيير واإلصالح السياسي

 27.8 111 قضايا األزمات االقتصادية
 11 41 قضايا العنف واإلرىاب
 8.2 33 قضايا انحرافات ال)باب

 7 28 قضايا ال ساد المالى واإلدار 
 2.8 11 قضايا ال)ئون الخارجية

 111 411 المجموع

( تح ػػػمحف تط تفػػػتد ححبػػػت ط 55.1( م أحثقػػػت  يبػػػ ن )222اح ػػػأد  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ اف )
( م أحثقػػػػت  يبػػػػ ن 222اإلنػػػػتـ الجدتػػػػد نيػػػػد تيػػػػتحؿ حمإتلجػػػػن ق ػػػػتتت التغتتػػػػر حاإلاػػػػت  البتتبػػػػثد حاف )

تح ػػمحيهت ( 20.0( م أحثقػػت  يبػػ ن )50( تح ػػمحيهت نيػػد تيػػتحؿ ق ػػتتت اةزمػػتد اققتاػػتدتند حاف )12.8)
( تح محيهت نيد تيتحؿ ق ػتتت ايأراشػتد 8.1( م أحثقت  يب ن )11نيد تيتحؿ ق تتت الإيؼ حاإلرهتةد حاف )

 ت( م أحثقػ22( تح محيهت نيػد تيػتحؿ الحبػتد المػتلم حاإلدارتد حاف )2.0( م أحثقت  يب ن )18الئ تةد حاف )
د حهػُه اليتتجػن ت تأػد   ػدحؿ الر تػ  الإر ػم( تح محيهت نيد تيتحؿ ق تتت الئ حف الخترجتػن حمػ1.8 يب ن )

اػت  البتتبػث ميطفتن حتدؿ نمم اف الم أحثتف أرتاحف نمم متت إن ثحراد الر ت  الإر م حنممتػتد اإل
لػػؾ   هت هػػم الف ػػتتت حالمح ػػحنتد اة ػػرز شػػث حاػػحشػػث ماػػر  درجػػن نتلتػػن مفتريػػن  تلف ػػتتت اةفخػػرتد ُح

 .الراهفـ حأتم الحقد 1022الميطفن الإر تن ميُ 
  



Arab Media & Society (Issue 24, Summer/Fall 2017) 

 55 وانعكاساتيافى مصر  السياسيةالتحوالت عمى اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد 

 يوضح  مد  متابعة المبحوثين لألزمات االقتصادية عبر وسائط اإلعالم الجديد في مصر: (14جدول )
 النسبة المئوية التكرارات مد  المتابعة
 58 232 إلى حد ما
 27.5 111 نادرا  

 14.5 58 إلى حد كبير
 111 411 المجموع

( تتػػػت إحف اةأػػػدا  حاةزمػػػتد 58.0 يبػػػ ن )( م أحثقػػػت 111اح ػػػأد  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ اف )
( تتت إحيهػػت يػػتدرقاد 12.5 يبػػ ن ) تف( م أػػحث220د حاف ) لػػم أػػد مػػتاققتاػػتدتن شػػم ماػػر  إػػد ثػػحرة تيػػتتر 

د حهػػُه اليتتجػػن تػػدؿ نمػػم اف الم أػػحثتف تتػػت إحف ( تتػػت إحف  لػػم أػػد ك تػػر25.5( م أحثقػػت  يبػػ ن )58حاف )
هت اأػد حاػحد  اثيػت  ثػحرة تيػتتر حمػت  إػدهتتدتن التػم تمػر  هػت ماػر  ئكؿ جتد اةأػدا  حاةزمػتد اققتاػ

أتػ  تسكػد  ث؛اهـ متمح اقبتفرار البتتبث حاقجتمػتنث لػدتهـد حتمػس أتػتتهـ التحمتػن حح ػإهـ المإتئػ
تجت تػتق  حتمكػف ابػتخدامهت  دخ را  حنممت  اقجتمتع اف الئت إن تإتدؿ تأثترهت تأثتر اإلُانن حالاػأتشن مإػتق 

لتفحتن محقؼ اح لكبة دانمتف لبتتبن متد حتمكف اف تبتخدـ ابتخدامتق بػم تتق شػث  أػدا  يػحع مػف ال م مػن 
 حالفطتإن  تف اشراد المجتم  الحاأد.

يوضح مد  اعتماد المبحوثين عمى وسائط اإلعالم الجديد كمصدر لممعمومات عن األزمات : (15جدول )
 ا بعدىااالقتصادية فى مصر أثناء ثورة يناير وم

 النسبة المئوية التكرارات مد  االعتماد كمصدر لممعمومات
 56 224 إلى حد ما
 33.2 133 نادرا  

 11.8 43 إلى حد كبير
 111 411 المجموع

 م( تح ػػػػػمحف اقنتمػػػػػتد نمػػػػػ50.0( م أحثقػػػػػت  يبػػػػػ ن )115اح ػػػػػأد  تتيػػػػػتد الجػػػػػدحؿ البػػػػػت ؽ اف )
د حاف الف ػػػتتت اققتاػػػتدتن  لػػػم أػػػد مػػػتتط تفػػػتد اإلنػػػتـ الجدتػػػد كماػػػدر لممإمحمػػػتد نػػػف المح ػػػحنتد ح 

( تإتمػػدحف نمتهػػت 20.8( م أحثقػػت  يبػػ ن )51( تإتمػػدحف نمتهػػت يػػتدراقد حاف )11.1( م أحثقػػت  يبػػ ن )211)
هػُه اليتتجػن تػدؿ لمأاحؿ نمم مإمحمػتد أػحؿ المح ػحنتد حالف ػتتت اققتاػتدتن المثػترةد ح   لم أد ك تر

نمم اف الم أحثتف ترحف اف حبػت ط اإلنػتـ الجدتػد تإػد أتلتػتق ماػدراق مهمػتق لممإمحمػتد نػف المح ػحنتد 
كثرة المإمحمتد المثترة حالتم تتإمؽ  تةمحر اققتاتدتن المجهمن حغتر مف نمم الرغـ حالف تتت اققتاتدتن 
 ػػراهتـ  ) ميهػػت درابػػن دالدرابػػتد حال أػػح  البػت فن هػػح مػت اكػػده  أتمػػد زهػػراف  حكثتػر مػػفمإرحشػن الماػػدرد 

اػػػأن  شػػػثاح أتيمػػػت ترتػػػتة اةشػػػراد  د( مػػػف اف الئػػػت إن تزدهػػػر شػػػث أتلػػػن الإػػحز لألخ ػػػتر1000المرائػػمد 
 . لتهت اةخ تر المإمحمتد التم تتإر حف 
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فى المعمومات االقتصادية التى تن)ر عبر تطبيقات ووسائط اإلعالم  يوضح مد  ثقة المبحوثين: (16جدول )
 الجديد فى مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا

 النسبة المئوية التكرارات مد  الثقة
 66 264 إلى حد ما
 17.2 69 نادرا  

 16.8 67 إلى حد كبير
 111 411 المجموع

( تثفػحف شػم المإمحمػتد اققتاػتدتن 00.0 يبػ ن )( م أحثقػت 105اح أد  تتيتد الجدحؿ البت ؽ اف )
( تثفػحف شتهػت يػتدراقد حاف 22.1( م أحثقػت  يبػ ن )01د حاف ) لػم أػد مػتاإلنػتـ الجدتػد مياتد الميئحرة ن ر 

ه اليتتجػن ميطفتػن  إػض الئػث د حتػدؿ نمػم اف ( تثفحف شتهت  لػم أػد ك تػر20.8( م أحثقت  يب ن )02) د حهُػ
شم المإمحمتد الميئحرة نف الف تتت حاةأدا  اققتاتدتن شم مار  إػد ثػحرة نتلتن الم أحثتف تثفحف  درجن 

 تبػػتثيت  المح ػػحنتد المتإمفػػن  مسئػػراد ال حراػػن حأركػػن التػػداحؿ  دتيػػتتر ن ػػر محاقػػ  متخااػػن حمإرحشػػن
 دالبػت فنالدرابػتد  إض مت تحامد  لتػة نػدد مػف الدرابن م  يتت ج التحمث لألحراؽ المتلتند حنمم هُا تتحؽ 

رد ح(د 1025ميهػػت درابػػن )ر ػػت نتػػدد   ػػراهتـد  ( ح)خمتػػؿ 1021)طػػتؿ اليتئػػرتد ح(د 1025)شهػػد المإتػُػ
نػدـ تػحاشر المإمحمػتد نػف اأػحالهـ المإتئػتن حمػت تفػدـ  هػح ( مف اف اخطر مػت تهػدد اقتاػتد الئػإحة1005

 داخؿ الدحلن. م قطتنتد مأددةشلهـ مف بم  حخدمتدد حايتئتر الئت إتد المميهجن لمتأثتر 
ن من خالل متابعتيم وأبرز األزمات االقتصادية التى تعرضت ليا مصر كما يراىا المبحوثيوضح : (17جدول )

 أثناء ثورة يناير وما بعدىالتطبيقات ووسائط اإلعالم الجديد 
 الوزن المرجح الراب: الثالث الثاني األول الترتيب

 111 9 21 31.25 39.75 التالعب في البورصة
 111 18.25 22.5 33.5 25.75 رد الوديعة القطرية

 111 38.25 25.5 16.5 18.25 المنح والمعونة األمريكية
 111 34.5 32 18.75 16.25 ارت اع النقد األجنبى
 111 411ن=  ةمجموع األوزان المرجح

تيػػػتتر حمػػػت اح ػػػأد  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ أػػػحؿ ا ػػػرز اةزمػػػتد اققتاػػػتدتن شػػػم ماػػػر اثيػػػت  ثػػػحرة 
اف ق ػػتن التتنػػة  تل حراػػن حالتهدتػػد  لغتقهػػت أاػػمد نمػػم انمػػم يبػػ ن شػػث الترتتػػة اةحؿ لػػدت  د إػػدهت

(د حق ػػػتن المػػػيح حالفػػػرحض 15.25(د حق ػػػتن رد الحدتإػػػن الفطرتػػػن نمػػػم يبػػػ ن )11.25الم أػػػحثتف  يبػػػ ن )
يفػػػد اةجي ػػػم نمػػػم يبػػػ ن (د حاختػػػراق أاػػػمد ق ػػػتن ارتحػػػتع ال28.15حقطػػػ  المإحيػػػن اةمرتكتػػػن نمػػػم يبػػػ ن )

(د ح تليبػػػ ن لمترتتػػػة الثػػػتيث أاػػػمد ق ػػػتن رد الحدتإػػػن الفطرتػػػن نمػػػم انمػػػم يبػػػ ن لػػػدت الم أػػػحثتف 20.15)
(د حق ػػتن ارتحػػػتع اليفػػد اةجي ػػػم نمػػم يبػػػ ن 12.15(د حق ػػتن التتنػػػة شػػم ال حراػػػن نمػػم يبػػػ ن )11.5)
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(د حشػػػم الترتتػػػة الثتلػػػ  20.5 ن )(د حق ػػػتن المػػػيح حالفػػػرحض حقطػػػ  المإحيػػػن اةمرتكتػػػن نمػػػم يبػػػ28.25)
(د حق ػػتن المػػيح حالفػػرحض 11.0أاػػمد ق ػػتن ارتحػػتع اليفػػد اةجي ػػم نمػػم انمػػم يبػػ ن لػػدت الم أػػحثتف )

(د حق ػػػتن 11.5(د حق ػػػتن رد الحدتإػػػن الفطرتػػػن نمػػػم يبػػػ ن )15.5حقطػػػ  المإحيػػػن اةمرتكتػػػن نمػػػم يبػػػ ن )
  أاػمد ق ػتن المػيح حالفػرحض حقطػ  المإحيػن (د حشػث الترتتػة الرا ػ10.0التتنة  تل حران نمػم يبػ ن )

(د 15.5(د حق تن ارتحػتع اليفػد اةجي ػم نمػم يبػ ن )18.15اةمرتكتن نمم اليب ن اةنمم لدت الم أحثتف )
( مػػف 1.0(د حاختػػراق ق ػػتن التتنػػة  تل حراػػن نمػػم يبػػ ن )28.15حق ػػتن رد الحدتإػػن الفطرتػػن نمػػم يبػػ ن )

تإيػػم اف ق ػػتن التتنػػة شػػم ال حراػػن حرد الحدتإػػن الفطرتػػن كتيػػد ا ػػرز  مجمػػحع اةحزاف الترجتأتػػند حهػػح مػػت
اةزمتد اققتاتدتن التم تـ تيتحلهت  كثتشن ن ر تط تفتد اإلنتـ الجدتد حالتم اتأ هت الكثتر مف الئػت إتد 

 حهػح مػت تتحػؽد م مبػتف ؿ الدحلػن  إػد ثػحرة تيػتترشػحتػأثتر ُلػؾ  دالتم يتلد مػف الح ػ  اإلقتاػتدت شػم ماػر
(د ح)تركػم البػدترتد 1025(د ح)را ػد أػزاـد 1020)ن دالمجتػد م ػترؾد كؿ مف شتة الدرابن م  يتت ج درابن 

( نمم اف مإظـ اشراد المجتم  البإحدي اا ح مئغحؿ  تػأمتف اةبتبػتتد 1021(د ح)شهد المإتُرد 1025
التث تأمػؿ  ترقػن امػؿ لزتػتدة  خ ترايئغتلة  تة م ل تممت اد ؛المإتئتن شث ظؿ ارتحتع اةبإتر حجئ  التجتر

 نف ات ق تن اخرت. شث الراتة اح تخاتص  دؿ بكف حختان لمحظحث الدحلن
يوضح مد  االىتمام بالقضايا واألزمات االقتصادية في مصر والمن)ورة عبر تطبيقات ووسائط : (18جدول )

 اإلعالم الجديد لد  المبحوثين أثناء ثورة يناير وما بعدىا
 درجة االىتمام

 العبارة
 بدرجة منخ ضة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 % ك % ك % ك
 31.5 126 39.5 158 29 116 التعرف عمى وجيات نظر أخر  عن األزمة االقتصادية
 44.2 177 28.2 113 27.5 111 ُأ)ارك في التوعية حول مخاطر األزمات االقتصادية
 22 88 54 216 24 96 أىتم بمتابعة موضوعات األزمات في اإلعالم الجديد
 49.2 197 31.8 127 19 76 أن)ر معمومة حول الموضوعات واألزمات االقتصادية

 42.2 169 41.8 163 17 68 موضوعات األزمة وأناق)يا م: اآلخرين :أت اعل م
 111 757 111 777 111 466 المجموع

( تهتمػػػحف  تلمح ػػػحنتد حالف ػػػتتت 11.0( م أحثقػػػت  يبػػػ ن )220اح ػػػأد  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ اف )
تهتمػػحف ( 11.5( م أحثقػػت  يبػػ ن )258اإلنػػتـ الجدتػػد  درجػػن ك تػػرةد حاف )مياػػتد اققتاػػتدتن الميئػػحرة ن ػػر 
تأػػػتحلحف التإػػػرؼ نمػػػم حجهػػػتد يظػػػر (  درجػػػن ميخح ػػػن 12.5( م أحثقػػػت  يبػػػ ن )210 درجػػػن متحبػػػطند حاف )

(  درجػػػػن ك تػػػػرةد 12.5 يبػػػػ ن ) تف( م أػػػػحث220)ح دالمح ػػػػحنتد حالف ػػػػتتت اققتاػػػػتدتن المثػػػػترةمتإػػػػددة أػػػػحؿ 
تئػػتركحف (  درجػػن ميخح ػن 55.1( م أحثقػػت  يبػ ن )222(  درجػػن متحبػطند ح)18.1( م أحثقػت  يبػ ن )221ح)

(  درجػػن ك تػػرةد 15.0( م أحثقػػت  يبػػ ن )10اػػرد حاف )مخػػتطر اةزمػػتد اققتاػػتدتن نمػػم مشػػث التحنتػػن أػػحؿ 
(  درجػػػن ميخح ػػػن تهتمػػػحف 11.0( م أحثقػػػت  يبػػػ ن )88(  درجػػػن متحبػػػطند ح)55.0( م أحثقػػػت  يبػػػ ن )120ح)
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(  درجػػن ك تػػػرةد 21.0( م أحثقػػػت  يبػػ ن )20د حاف )قتاػػتد حتتت إحيهػػت ن ػػػر حبػػت ؿ اإلنػػتـ المختمحػػن ف ػػتتت اق
تيئػػرحف (  درجػػن ميخح ػػن 51.1( م أحثقػػت  يبػػ ن )212(  درجػػن ميخح ػػند ح)12.8( م أحثقػػت  يبػػ ن )212ح)

( 08التم تئهدهت ماػر ميُػ ثػحرة تيػتتر حأتػم الحقػد الػراهفد حاف )زمتد اققتاتدتن مإمحمتد أحؿ ق تتت اة
يبػ ن ( م أحثقػت  201(  درجػن متحبػطند ح)50.8( م أحثقت  يب ن )201ح) د(  درجن ك ترة22.0م أحثقت  يب ن )

ه ق ػػػتتت اققتاػػػتد الفػػػحمم حتيتقئػػػحيهت مػػػ    مح ػػػحنتد ح تتحػػػتنمحف مػػػ(  درجػػػن ميخح ػػػن 51.1) غتػػػرهـد حهػػُػ
ؿ نمػػم اف الم أػػحثتف تهتمػحف حتتحػػتنمحف مػػ  الف ػػتتت اققتاػػتدتن حاةزمػتد المرت طػػن  هػػت اثيػػت  ثػػحرة لاليتتجػن تػػد

ماداقتن المإتدلن التػث تػرت اف بػرتتف الئػت إن ق تكػحف أتاػؿ جمػ  اةهمتػن    نمم سكدتح د تيتتر حمت  إدهت
يمػػت أتاػػؿ  ػػرة الغمػػحض ايػػة  ُا كػػتف أتاػػؿ  ػػرة اهمتػػن الخ ػػر اػػحراقد حأتاػػؿ  م مإيػػ دالغمػػحضد حا 

 ػػرة الغمػػحض اػػحرقا لػػف تكػػحف هيػػتؾ ئػػت إند أتػػ  نػػتدة مػػت تجتمػػ  رغ ػػن اشػػراد المجتمػػ  الممأػػن شػػث تأبػػتف 
قػػرار  ق نيػػد  نػػػتف المحازيػػن الإتمػػن ح  دتدي مػػ  غمػػحض اةخ ػػػتر حنػػدـ التاػػرتح  هػػتح ػػإهـ اققتاػػ البػػػين ا 

هُا اليمط مف الئػت إتد مػف جممػن اةخ ػتر التػم تئػإر الإػتممتف  تلدحلػن  تلر ػت نػف  دالمتلتن الجدتدةد أت  تإ
 .ادا  الأكحمن نمم المبتحت اققتاتدي

 اإلعالم الجديد وتطبيقاتو  ال)ائعات االقتصادية عبريوضح مد  ت اعل المبحوثين م: : (19جدول )
 أثناء ثورة يناير وما بعدىا

 النسبة المئوية العدد التعرض لم)ائعات
 59.2 237 أحاول التأكد من مصادر موثوق فييا

 17.5 71 ن يثبت العكسأأتعامل م: الخبر عمى أنو صحيح إلى 
 8 32 المتاحأنقل الخبر لألصدقاء عمى أنو صحيح باعتباره 

 8 32 أقوم بتعديل الخبر وأن)ره عبر اإلنترنت بطريقتى خاصة
 7.2 29 أتجاىل ى ه النوعية من األخبار وألجأ لمصدر  األساسي

 111 411 المجموع

تئػػتر  تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ  لػػم مبػػتحتتد حدرجػػتد تحتنػػؿ الجمهػػحر الماػػرت مػػ  الئػػت إتد التػػم 
شػػث ماػػر اثيػػت  ثػػحرة تيػػتتر حمػػت  إػػدهتد حجػػت  التأكػػد مػػف ماػػدر المإمحمػػن  اققتاػػتدتناػػتأ د اةزمػػتد 

( ايهػػـ تتإػػتممحف مػػ  22.5(د  تيمػػت تػػرت مػػت يبػػ تة )51.1حتأػػرت ماػػداقتتهت شػػث الترتتػػة اةحؿ  يبػػ ن )
( مػف 8.0اةخ تر حالمح حنتد اققتاتدتن نمم ايهت اأتأن  لم اف تث د الإكسد كمت ترت مت يب تة )

تفحمػػحف نمػػم يفػػؿ المإمحمػػتد لألاػػدقت  دحف التأفػػؽ مػػف اػػأتهتد حاأتتيػػتق تػػتـ تإػػدتؿ  إػػض  الإتيػػن ايهػػـ
المإمحمػػػتد أتػػػم تتيتبػػػة حط تإػػػن المتمفػػػم لهػػػُه المإمحمػػػتدد حاختػػػراق جػػػت  مػػػف تػػػرحف  ػػػرحرة تجتهػػػؿ هػػػُه 

تد اليحنتػػن مػػف اةخ ػػتر حالمجػػح   لػػم الماػػتدر الختاػػند حهػػح مػػت تئػػتر  لػػم التإتمػػؿ اإلتجػػت م مػػ  الئػػت إ
اإلنػتـ الجدتػد حالتإػرض لمف ػتتت اققتاػتدتن شػث المجتمػ  حالرجػحع  لػم الماػتدر مياػتد الميئحرة ن ر 

المحثػػحؽ شتهػػتد اح التػػم تتمتػػ   ماػػداقتن لػػدتهـد حهػػح مػػت تتحػػؽ شتػػة الدرابػػن مػػ  يتػػت ج نػػدد مػػف الدرابػػتد 
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د 1020حتػت  الهمػػصد د حن ػد ال1001د حخمػؼ اأمػدد 1021ميهػت درابػن )ختلػد اػت  الػدتفد  دالبػت فن
حنػدـ  د لػم  ػرحرة الرجػحع  لػث الماػتدر الربػمتن ق ػؿ اليئػرجمتإهػت ( حالتم ائػترد 1001حلتميج ئفد 

 ماف الئػت إتد المغر ػن ق تهػدؼ  لػح د اةشػراد خاحاػتنحتجية الخػحض شػث  ديئر الئت إتد حترحتجهت
يمت تأت  مف ختؿ دحاش  حاهحا  ئخاتن شفط. ثخدمن الاتلح الإتـد حا 

األمن القومي كما يراىا  يوضح م يوم ال)ائعة عمى تطبيقات اإلعالم الجديد وخطورتيا عمى: (21جدول )
 الجميور المصر  أثناء ثورة يناير وما بعدىا

 الترتيب النسبة العدد م يوم ال)ائعات
 1 53.3 214 ال)ائعة ىى ن)ر معمومة غير مؤكدة وغير معروفة المصدر

 2 41.5 166 اإلثارة ون)ر األخبار التى تستيو  الجميور عند نقص المعموماتال)ائعة تقوم عمى 
 3 34.3 137 ال)ائعة تقوم عمى توجيو الرأ  العام لقضايا محددة قد يكون ىدفيا التخريب
 4 21.8 87 ال)ائعة ىى أداة تصل بالمجتم: إلى حالة من القمق وعدم االستقرار المجتمعي

 5 19.1 76 وتمثل تيديدا  لموحدة الوطنية داخل المجتم: والدول المجاورةال)ائعة تثير ال تن 
 6 17.8 71 نتاجية واالستثمارية في المجتم:ى القطاعات اإل فال)ائعة تأتى خطورتيا من التأثير 

 7 1.3 51 لياء األفراد والجماعات في األوقات العصيبة في المجتم:إال)ائعة أداة من أدوات 
 8 12.8 51 من أدوات االتصال تنافس وسائل اإلعالم في تأثيرىا وسرعة انت)ارىا ال)ائعة أداة

 9 8.8 35 ال)ائعة تعد أداة من أدوات الحرب الن سية في أوقات األزمات والكوارث المحمية
 11 6.1 24 ال)ائعة تأتى خطورتيا عمى األمن القومي والعبث باألحوال المعي)ية لمناس

 11 4.8 19 ن)ر الخصومات والعداوات بين األفراد وبين الدول والمجتمعاتال)ائعة تقوم عمى 
 )اختيار متعدد( 411ن= 

تئتر  تتيتد الجدحؿ البت ؽ أػحؿ محهػحـ الئػت إتد نمػم تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد حالتػث تػدخؿ شػث 
 طتر المحهحـ حالخطحرة  لم تادر محػتهتـأ ايهػت يئػر مإمحمػن غتػر مسكػدة حغتػر مإرحشػن الماػدرد حتفػـح 

الإػػتـ لف ػػتتت نمػػم اإلثػػترة حيئػػر اةخ ػػتر التػػث تبػػتهحت الجمهػػحر نيػػد يفػػص المإمحمػػتدد ثػػـ تحجتػػة الػػراي 
د  اداة تاؿ  تلدحلن  لػم أتلػن مػف الفمػؽ حنػدـ اقبػتفرار المجتمإػث مأددة قد تكحف هدشهت التخرتةد تمتهت 

يتتجتن م الفطتنتد اإلشحتثتر الحتفد حتمثؿ تهدتداق لمحأدة الحطيتن داخؿ المجتم  حالدحؿ المجتحرةد حالتأثتر 
لهػػػػت  اةشػػػػراد  حاقبػػػػتثمترتن شػػػػث مختمػػػػؼ الفطتنػػػػتدد  تيمػػػػت تراجإػػػػد محػػػػتهتـأ اف الئػػػػت إن اداة مػػػػف ادحاد 

حالجمتنتد شث اةحقتد الإات ن شث المجتم د ثـ اداة مف ادحاد اقتاتؿ تيتشس حبت ؿ اإلنتـ التفمتػدي 
تد اةزمػػػػتد حالكػػػػحار  المأمتػػػػند شػػػث تأثترهػػػػت حبػػػػرنن ايتئػػػػترهتد حاداة مػػػػف ادحاد الأػػػػرة اليحبػػػتن شػػػػث احقػػػػ

حخطحرتهت نمم اةمف الفحمث حالإ    تةأحاؿ المإتئػتن لميػتسد حيئػر الخاػحمتد حالإػداحاد  ػتف اةشػراد 
زا  تإدد المحتهتـ أحؿ الئت إتد تت ػتف اف جمتإهػت تػأتم مػف  حاأتتيتق  تف الئإحة حالمجتمإتد المجتحرةد حا 

رد حتأمػؿ م ػتمتف شتهػت طػت   الخطػحرةد حتهػدد اةمػف الفػحممد كحيهت مإمحمن مأؿ ئػؾد حبػرتإن اقيتئػت
 حتكثر شث المح حنتد حالف تتت اققتاتدتن أت  ارت تطهت  تةأحاؿ المإتئتن لألشراد.
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كما يراىا الجميور  يوضح مد  نجاح اإلعالم الجديد في ن)ر وتداول ال)ائعات االقتصادية: (21جدول )
 دىاالمصر  أثناء ثورة يناير وما بع

 الترتتة النسبة المئوية العدد مد  نجاح اإلعالم الجديد في ن)ر ال)ائعات
 2 20.0 180 يجح  درجن ك ترة
 1 11.0 220 يجح  لم أد مت
 1 2.0 5 لـ تأفؽ ات يجت 

 - 111 411 1.938مستو  المعنوية =    1درجة الحرية =   1.116=2كا

اإلنتـ الجدتد شث يئر حتداحؿ الئت إتد اققتاػتدتن  لػم تئتر  تتيتد الجدحؿ البت ؽ أحؿ مدت يجت  
(د 11.0(د حيجأػد  لػم أػد مػت  يبػ ن )20.0اتحتؽ غتل تن نتين الدرابن نمم ايهت يجأد  درجن ك تػرة  يبػ ن )

 ؛( ايهت لـ تأفؽ يجتأتد مممحبن شث يئر الئت إتد انتمتداق نمم  دراؾ الجمهػحر لهػت2.0 تيمت ترت مت يب تة )
التإتمػػؿ مإهػػت حيئػػرهت حالتإمتػػؽ نمتهػػت مػػف ئػػت إن حمإمحمػػتد غتػػر مسكػػدةد  ق اف ُلػػؾ لػـػ تميػػ  الجمهػػحر لكحيهػػت 
يتتجهت حيئرهتد كمت تت ػح مػف قػرا ة الجػدحؿ  اقتاتؿ الئخاث حالجمإث الدحر المهـ شث  سديأت  ت ؛ات تق 

تػػدؿ نمػػم نػػدـ حجػػحد شػػرحؽ  ( ممػػت0.05البػػت ؽ ات ػػتق اف مبػػتحت الدقلػػن اإلأاػػت تن كتيػػد قتمتػػة اك ػػر مػػف ) 
(  ػتف متحبػطتد ابػتجت تد نتيػن الدرابػند أتػ  كػتف مبػتحت 0.05ُاد دقلن  أاػت تن نيػد مبػتحت الدقلػن )

الدقلػػػػن اإلأاػػػػت تن  تليبػػػػ ن لمػػػػدت يجػػػػت  اإلنػػػػتـ الجدتػػػػد شػػػػث يئػػػػر حتػػػػداحؿ الئػػػػت إتد شػػػػث المجتمػػػػ  قتمتػػػػة 
لت ػػتتف  ػػتف متحبػػطتد نتيػػن الدرابػػن مػػف الجمهػػحر ممػػت تػػدؿ نمػػم اف المتغتػػر لػـػ تكػػف لػػة دحر شػػث ا ؛(0.118)

 الماري شتمت تتإمؽ  مدت يجت  اإلنتـ الجدتد شث يئر الئت إتد مف ندمة.
 ال)ائعات االقتصادية  يوضح دور اإلعالم الجديد وتطبيقاتو وأىميتو في ن)ر: (22جدول )

 كما يراىا الجميور المصر 
 الترتيب المتوسط الحسابى االنحراف المعيار  تصاديةدور اإلعالم الجديد في ن)ر ال)ائعات االق

 1 3.1 1.183 أقو  وأسرع تأثيرا  من وسائل اإلعالم التقميدية والرسمية
 2 2.93 1.222 يقوم اإلعالم الجديد بدور الناقل لم)ائعات فقط
 3 2.92 1.236 يقوم عمى استكمال القصص اإلخبارية الناقصة

 4 2.91 1.213 عمى المعمومات المتواترةيقوم عمى إض اء الجا بية 
 5 2.91 1.172 يقوم عمى سرعة نقل ال)ائعات لبيئات ومنصات أخر 

 6 2.88 1.152 يركز أكثر عمى ال)ائعات المحمية والداخمية
 7 2.87 1.188 يقوم عمى إنتاج ال)ائعات والترويج لبعضيا

 8 2.86 1.232 يقوم عمى تنوع ال)ائعات في مجال السياسة واالقتصاد
 9 2.74 1.261 يقوم عمى ن)ر ال)ائعات عمى نطاق أوس:

 11 2.73 1.258 يقمل من أىمية األجيزة الرقابية في السيطرة عمييا
 متوسط 2.58 1.55 الدرجة الكمية
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تئتر  تتيتد الجدحؿ البػت ؽ أػحؿ دحر اإلنػتـ الجدتػد حاهمتتػة شػث يئػر الئػت إتد اققتاػتدتن شػث 
ايػػة اقػػحت حابػػرع تػأثتراق مػػف حبػػت ؿ اإلنػػتـ التفمتدتػػن  تػػنأتاحقػػتد اةزمػػتد  لػػم تاػدر اةدحار ا ماػر شػػث 

د حتفـح نمم ابػتكمتؿ الفاػص اإلخ ترتػن  تفحـ اإلنتـ الجدتد  دحر اليتقؿ لمئت إتد شفط حالربمتند تمتهت 
المإمحمػتد المتػحاترةد حتفػـح نمػم بػرنن يفػؿ الئػت إتد ل ت ػتد  نمػماليتقاند حتفػحـ نمػم   ػحت  الجتُ تػن 

ايػة تركػز اكثػر نمػم الئػت إتد المأمتػن حالداخمتػند حتفػـح  تػمأحمياتد اخرتد  تيمت تراجإػد ادحاره شػث ا 
تفػػـح نمػػم تيػػحع الئػػت إتد  ػػتف المجػػتؿ البتتبػػث حاققتاػػتدي ح يتػػتب الئػػت إتد حالتػػرحتج ل إ ػػهتد  نمػػم 

تفمػػؿ مػػف اهمتػػن اةجهػػزة الرقت تػػن شػػث  فػػحـ نمػػم يئػػر الئػػت إتد نمػػم يطػػتؽ احبػػ د حاختػػراق حاقجتمػػتنثد حت
د حهح مت تإيم اهمتن اإلنتـ الجدتد  تط تفتتػة الإدتػدة شػث بػرنن  يتػتب المإمحمػتد حيئػرهت  البتطرة نمتهت

خ ترتػػػن أتػػػ  تتحػػػحؽ نمػػػم اإلنػػػتـ التفمتػػػدي حتفػػػـح نمػػػم ابػػػتكمتؿ الفاػػػص اإل ؛حالتحتنػػػؿ مػػػ  م ػػػمحيهت
ف ايحبهـد أت  تئترؾ الفرا  ميتجث الئػت إتد شػث الكثتػر مػف ح يتتجهت المبتخدم اليتقان التم تفحـ نمم 

ئػػػ كتد التحااػػػؿ حالمحاقػػػ  اإللكترحيتػػػػن   ػػػرالتحتاػػػتؿ التػػػم لػػػـ تكػػػف شػػػث ااػػػؿ الئػػػت إن أػػػتف  طتقهػػػت ن
 المختمحن.

 تطبيقات اإلعالم الجديد أسباب انت)ار ال)ائعات وتداوليا بكثافة عبر يوضح: (23جدول )
 كما يراىا الجميور المصر 

 الترتيب النسبة العدد أسباب انت)ار ال)ائعات
 1 69.1 276 عدم إدراك مروجى ال)ائعات لخطورة ى ه ال)ائعات عمى األمن القومى

 2 59.25 237 تراج: أىمية اإلعالم الرسمى في إ)باع الجميور بالمعمومات التى يحتاج إلييا
 3 51.8 213 القيم المينية واألخالقية لمروجي األخبار وال)ائعات غير المؤكدة تراج:

 4 25.8 113 قياس توجيات الرأ  العام إزاء قضايا بعينيا مثل أزمة قانون العمل الموحد
 5 14.3 57 غياب الرقابة عمى منصات اإلعالم الجديد ومنيا )بكات التواصل االجتماعي

 6 12.3 49 الوطني وانتياك خصوصية األفراد والتيارات المعادية ضعف الوالء واالنتماء
 7 12.1 48 عدم وجود بيانات رسمية لمرد عمى ال)ائعات في أوقات األزمات المثارة

 8 9.1 36 تن)ط عند ت)كيل الحكومات واالنتخابات واألزمات االقتصادية وانت)ار األوبئة
 9 6.5 26 ال)ائعات وال تن داخل المجتم:الجيل والتدنى األخالقى لمروجي 

 11 5.5 22 الحصول عمى ان راد في سرعة إنتاج المعمومة ون)رىا دون استكمال عناصرىا
 )اختيار متعدد( 411ن= 

تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد تر الئػت إتد حتػداحلهت ن ػر تئتر  تتيتد الجدحؿ البت ؽ أػحؿ ابػ تة ايتئػ
ندـ  دراؾ مرحجم الئت إتد لخطحرة هُه المإمحمتد غتر المسكدة نمم اةمف  :تنتا   لم تادر اةب تة

لتهػتد ثػـ تراجػ  الفػتـ  ئ تع الجمهػحر  تلمإمحمػتد التػم تأتػتب  الفحمثد حتراج  اهمتن اإلنتـ الربمث شث 
تت حالئػػػت إتد غتػػػر المسكػػػدةد حقتػػػتس تحجهػػػتد الػػػرات الإػػػتـ  زا  ق ػػػت اةخ ػػػترالمهيتػػػن حاةختقتػػػن لمرحجػػػث 

 إتيهت مثؿ ازمن الدحقر حقتيحف الإمؿ المحأدد حغتتة الرقت ن نمم مياتد اإلنػتـ الجدتػد حميهػت ئػ كتد 
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يهػػت قػػد تػػأتم يتتجػػن  ػػإؼ الػػحق  حاقيتمػػت  اتػػنأ حهػػم تالتحااػػؿ اقجتمػػتنثد  تيمػػت تراجإػػد اةبػػ تة ا 
جػػػحد  تتيػػػتد ربػػػمتن لمػػػرد نمػػػم الػػػحطيث حايتهػػػتؾ خاحاػػػتن اةشػػػراد حالتتػػػتراد البتتبػػػتن المإتدتػػػند حنػػػدـ ح 

الئػػػت إتد شػػػث احقػػػتد اةزمػػػتد المثػػػترةد حتيئػػػط الئػػػت إتد نيػػػد تئػػػكتؿ الأكحمػػػتد حاقيتخت ػػػتد حالكػػػحار  
حاةزمتد اققتاتدتن حايتئتر اةح  ن حاةمراض الخطػرةد ثػـ الجهػؿ حالتػديم اةختقػث لمرحجػم الئػت إتدد 

محمػػػن حيئػػػرهت دحف ابػػػتكمتؿ نيتاػػػرهت اح التأكػػػد مػػػف حاختػػػراق الأاػػػحؿ نمػػػم ايحػػػراد شػػػث بػػػرنن  يتػػػتب المإ
حختاػػن اف المجتمإػػتد شػػث احقػػتد اةزمػػتد  دماػػداقتتهتد حهػػح مػػت تإيػػم تإػػدد الئػػت إتد داخػػؿ المجتمػػ 

أتطػن الجمهػحر  خمحتػتد مػت تأػد   أتػ  ق تحجػد مإمحمػتد  دتمػن تبػتهدؼ  ؛تكحف اكثػر قت متػن لمئػت إتد
نػػدـ  دراؾ الجمهػػحر لخطػػحرة الئػػت إتد نمػػم المجتمػػ  هػػم  شػػث مأػػتطهـ اح خػػترب مأػػتطهـد حلكػػف تظػػؿ

أتػ   ؛ختقتػنااةكثر أ حراق  مف اب تة اقيتئترد ش تق نف كحيهػت ق تخ ػ  ةت مإػتتتر مهيتػن اح 
ف كػػػتف مػػػف  تػػيهـ اليخ ػػػن مػػػف اةكػػػتدتمتتف حاإلنتمتػػػتف  تيتجهػػت الجمهػػػحر الإػػػتـ حتتحتنػػػؿ مػػ  تحتاػػػتمهتد حا 

حغتػػػرهـد أتػػػ  تتإػػػتممحف مإهػػػت حتإمفػػػحف نمػػػم  إ ػػػهت دحف التأػػػرت نػػػف ماػػػدر حالفػػػتيحيتتف حالبتتبػػػتتف 
يئر المزتد مف الئػت إتد طتلمػت لخرحف تأركهـ يحازنهـ اليحبتن حاقجتمتنتن تطتقهتد ح  المإمحمن حاب تة 

 نمم هُا اليمط مف المإمحمتد. نق تحجد رقت 
 االقتصاد  فى مصريوضح اليدف من نقل ال)ائعات عن تدىور الوض: : (24جدول )

 ن أثناء ثورة يناير وما بعدىاوكما يراىا المبحوث
 النسبة المئوية العدد العبارات

 43.8 175 افتعال األزمات وتيييج الرأ  العام ضد النظام الحاكم
 31.8 123 معرفة رد ال عل تجاه موضوع الخبر غير المكتمل المعمومات

 18.2 73 النظام الحالى ثبات ف)لا  دعم وتأييد وجية نظر محددة و 
 7.2 29 العمل عمى تخ يف اآلثار الناتجة عن الخبر عند عدم صحتو

 111 411 المجموع

تئتر  تتيتد الجدحؿ البت ؽ أػحؿ اهػداؼ يفػؿ حتػداحؿ الئػت إتد المرت طػن  تلح ػ  اققتاػتدت شػث 
 اف هيػػتؾ اشتإػػتقق تػػرت ( 51.8) اليبػػ ن الغتل ػػن مػػف الم أػػحثتف  لػػم افماػػر اثيػػت  ثػػحرة تيػػتتر حمػػت  إػػدهتد 

د حاف البػػ ة تكمػػف شػػث مظػػتهراد تحيتػػن 10 إػػد شػػث اةزمػػتد اققتاػػتدتن التػػم تئػػهدهت ماػػر  تحت ػػختمق 
لغػػػت   تطتلػػػةجمتنػػػن اإلخػػػحاف المبػػػممتف التػػػم   إػػػحدة الػػػر تس مأمػػػد مربػػػم حاإلشػػػراب نػػػف قػػػتدة اإلخػػػحاف حا 

( اف الهدؼ هح 10.8د  تيمت تُكر مت يب تة )اةأكتـ التم ادرد  أفهـ مبتحاة م  م ترؾ حرمحز يظتمة
التإػػرؼ نمػػم ردحد اشإػػتؿ الئػػترع الماػػري تجػػته البتتبػػتد الفت مػػن حايإكػػتس ُلػػؾ نمػػم مأػػدحدي الػػداخؿ 
لؾ مف ختؿ    مإمحمتد غتر مكتممن نػف ازمػتد حاأػدا  اقتاػتدتن لػتس لهػت حجػحد شإمػمد كمػت تػرت  ُح

زمػػػتد اققتاػػػتدتن تاػػػة شػػػث اتجػػػته حاأػػػد حهػػػح شئػػػؿ حزارة ( اف الئػػػت إتد المرت طػػػن  تة28.1مػػت يبػػػ تة )
( اف الهػػدؼ مػػف  ثػػترة 2.1المتلتػن شػػث  اػػت  الح ػ  اققتاػػتدي  إػػد ثػػحرة تيػتترد حاختػػراق تػػرت مػػت يبػ تة )
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الئت إتد أحؿ الح   اققتاتدت شث مار تأتم شث  طتر تخحتؼ ا ثتر اليتتجن نف اةزمػتد البتتبػتن 
لػؾ نػف طرتػؽ الحنػحد  تأبػتف الح ػ  مبػتف تقد حهػح مػت ظهػر حاققتاتدتن شػث ماػر  إػد  ثػحرة تيػتترد ُح

ممتػػتر جيتػػة( قتمػػن تمحتػػؿ  00كتتػػتة الإػػتـ حتػػحشتر ) ح ػػح  نيػػد طػػر  مئػػرحع قيػػتة البػػحتس الجدتػػدة لت
المئرحع  تلكتمػؿ مػف خػتؿ الماػرتتف  إػد رد الحدتإػن الفطرتػند حبػأة تركتػت حنحدهػت  تبػتثمتراد حابػإن 

انفػػتة نػػزؿ مأمػػد مربػػم مػػف البػػمطند ثػػـ اشتتتأهػػت  إػػد نػػتـ حاأػػد شفػػطد حاإلنػػتف نػػف  شػػث ماػػر شػػث
 .حدمتتط حغترهت  مئرحنتد جدتدة شث بتيت  حميطفن الفيتة

  يوضح مد  مصداقية ال)ائعات المن)ورة عن الوض: االقتصاد  المصر : (25) جدول
 نوأثناء ثورة يناير وما بعدىا عبر وسائط اإلعالم الجديد كما يراىا المبحوث

 النسبة المئوية العدد مد  المصداقية
 37.7 151 تتمت: بمصداقية كبيرة
 31.8 127 تتمت: بمصداقية محدودة

 31.5 122 ال مصداقية ليا
 111 411 المجموع

الم أػػػحثتف تثفػػػحف  يبػػػ ن ك تػػػرة شػػػم الئػػػت إتد ( مػػػف 12.2اف ) لػػػم تئػػػتر  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ 
( مػػػيهـ ايهػػػت 12.8ـد  تيمػػػت تػػػرت )1022المرت طػػػن  تلمح ػػػحنتد اققتاػػػتدتن شػػػم ماػػػر  إػػػد ثػػػحرة تيػػػتتر 

( مػػػف 10.5هت مإمحمػػػتد متػػػحاترة حمجهحلػػػن الماػػػدرد كمػػػت تػػػرت )حاػػػحتأظػػػم  ماػػػداقتن مأػػػدحدة لمغتتػػػن  
ثػػتره حتهتػػتج الػػرات الإػػتـ نمػػم  هت ئػػت إتد تبػػتهدؼ ح حاػػالم أػػحثتف ايهػػت ق تأظػػم لػػدتهـ  ػػأت ماػػداقتن 

حمف ثـ تفحـ تط تفتد اإلنتـ الجدتػد  ليتػتب كمتػتد  ػخمن مػف المإمحمػتد حالئػت إتد  ؛اةيظمن الأتكمن
حتخمػػػؽ ازمػػػتد جدتػػػدة كػػػتف ا رزهػػػت ثػػػحرة الجتػػػتع التػػػم ظهػػػرد  حادرهػػػت شػػػم  دأػػػحؿ ازمػػػتد اقتاػػػتدتن قت مػػػن
تدد حالتأكتػػد اف الئػػإة لػػتس جمتإػػة شػػم أتجػػن لمبػػمطند مفت ػػؿ الأتجػػن  لػػم الإئػػحا تتد  تلفػػتهرة حالمأتشظػػ

هت أفػحؽ حاػححالإدالن اقجتمتنتند حتحشتر الإتب حالمبكف حالإمػؿ الميتبػة   الكرتمنلفمن الإتش حالأتتة 
م حالتػ(د 1025كمتػؿ. ا. بد المحاطيتف لدت الأكحمند حهح مت تتحؽ شتة يتت ج الدرابن الأتلتػن مػ  درابػن )

تفـح     ئت إتد غتر مسكدة نف ئركتد ميتشبن لتفمتؿ التث تحامد  لم حجحد  إض الئركتد الإتلمتن 
مثػػؿ ئػػركن كحكػػتكحقد ح ت بػػث كػػحقد حهيػػتؾ كثتػػر مػػف الئػػركتد الك ػػرت تخاػػص  دميتجتتهػػت مالطمػػة نمػػ

المتتتف لمدشتع نف ميتجهت حالتادي لمئت إتد التػم تبػتهدشهت  لنتيػتد تػرحب لميتجهػت حتأبػتف اػحرتهت 
الئػػػت إتد التػػػث ابػػػتهدشد د  ق ايػػػة حرغػػػـ تزاتػػػد ن ػػػر المئػػػتركن شػػػث اةنمػػػتؿ الخترتػػػن حاإليبػػػتيتن المختمحػػػن

مثػؿ كيتػتكم حمتكدحيتلػدز حتكػت حهػتردتز ح تتزاهػدد  دكتد المئرح تد الغتزتن حمطتنـ الحج تد البرتإنئر 
 .مت تزاؿ الطمة نمث هُه الميتجتد مرتحإتق 
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 يوضح مد  تأييد وجود رقابة عمى اإلعالم الجديد لمحد من ن)ر وتداول: (26) جدول
 ال)ائعات االقتصادية كما يراىا الجميور المصر 

 الترتيب النسبة العدد مد  تأييد لوجود رقابة لإلعالم الجديد
 2 18.1 72 نعم
 1 72.1 288 ال

 3 11.1 41 إلى حد ما
 - 111 411 1.911مستو  المعنوية =        2درجة الحرية =      1.211= 2كا

تئتر  تتيتد الجدحؿ البت ؽ  لم اتحتؽ غتل تن نتين الدرابن نمم رشض حجحد رقت ن نمػم حبػت ؿ اإلنػتـ 
(  ػػرحرة حجػػحد رقت ػػن نمػػم محاقػػ  28.0(  لػػم أػػد مػػتد  تيمػػت تػػرت مػػت يبػػ تة )2.0(د ح)21.0الجدتػػد  يبػػ ن )

تف تفحمػػحف نمػػم  اإليتريػػد حئػػ كتد التحااػػؿ لمأػػد مػػف تجػػتحزاد مبػػتخدمث اػػحأتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث الػُػ
خػػػرتفد اح  ػػػ  نػػػدـ الثفػػػن شػػػث الح ػػػ  اققتاػػػتدي اح المػػػتلث طػػػتؽ الئػػػت إتد التػػػث تيتهػػػؾ خاحاػػػتتد ا  

ـ حأتػم 1022ال حراند حهرحة اقبػتثمتر خػترب ماػر ميُػ تيػتتر  م ح  شلمدحلند حهح مت مف ئأية التأثتر 
الدقلػػن اإلأاػػت تن لمػػدت تأتتػػد حجػػحد رقت ػػن  الحقػػد الػػراهفد حتت ػػح مػػف قػػرا ة الجػػدحؿ البػػت ؽ ات ػػتق اف مبػػتحت

(د حالتػم  مغػد 0.05يظر الإتين كتيػد اك ػر مػف ) ننمم اإلنتـ الجدتد مف ندمة لمحاجهة الئت إتد مف حجه
(  ػػتف متحبػػطتد 0.05( ممػػت تػػدؿ نمػػم نػػدـ حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن  أاػػت تن نيػػد مبػػتحت الدقلػػن )0.100)

 د راش ػػن لحجػػحد رقت ػػن حمتأفػػن لاػػحأتد التحااػػؿ حمػػف تفحمػػحف نمػػم ابػػتجت تد نتيػػن الدرابػػند حالتػػم جػػت
 دارتهتد شث الحقد الُت تستدحف شتة حجحد تئرتإتد حقحايتف لمأد مف تجتحزاد مبػتخدمث اإليتريػد شتمػت تخػص 

 الئت إتد التم تمس اةمف الفحمث اح التم تفـح نمم ايتهتؾ خاحاتتد اشراد المجتم .
 كثر تأثيرا  فى أمن واستقرار المجتم: المصر  ال)ائعات األ يوضح أنماط : (27جدول )

 أثناء ثورة يناير وما بعدىا
 الترتيب الحسابي المتوسط نمط ال)ائعات

 1 4.25 ال)ائعات السياسية
 2 4.22 ال)ائعات االقتصادية

 3 4.12 منيةال)ائعات األ
 4 3.66 ال)ائعات العسكرية
 5 3.45 ال)ائعات الدينية

 6 2.88 ال)ائعات االجتماعية

تئػػػتر  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ أػػػحؿ ايمػػػتط الئػػػت إتد حاةقػػػحاؿ المغمحطػػػن غتػػػر المسكػػػدة التػػػم اػػػتأ د 
تاػدر الئػت إتد  ن ػر تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػدد  لػماأدا  ثحرة تيػتتر حمػت  إػدهت حالتػم ايتئػرد  بػرنن شت فػن 

(د تمتهػػػت الئػػػت إتد المرت طػػػن  تراجػػػ  5.15المرت طػػػن  تةزمػػػتد البتتبػػػن الترتتػػػة اةحؿ  متحبػػػط أبػػػت م قػػػدره )
حتػػػديم الح ػػػ  اققتاػػػتدي شػػػم ماػػػر اثيػػػت  ثػػػحرة تيػػػتتر حمػػػت  إػػػدهت شػػػم الترتتػػػة الثػػػتيم  متحبػػػط أبػػػت م قػػػدره 
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(د ثػػػـػ الئػػػػت إتد الإبػػػػكرتن 5.21بػػػػت م قػػػػدره )(د حالئػػػػت إتد اةميتػػػػن شػػػػم الترتتػػػػة الثتلػػػػ   متحبػػػػط أ5.11)
(د حالئػػت إتد الدتيتػػن شػػم الترتتػػة الخػػتمس  متحبػػط 1.00حالئػػرطتن شػػم الترتتػػة الرا ػػ   متحبػػط أبػػت م قػػدره )

أبػػت م   متحبػػط(د حاختػػراق الئػػت إتد المرت طػػن  تلف ػػتتت اقجتمتنتػػن شػػم الترتتػػة البػػتدس 1.55أبػػت م قػػدره )
ـ حمػػػػت  إػػػػدهت 1022اف اةزمػػػػتد التػػػم اػػػػتأ د ثػػػػحرة تيػػػػتترح يطفتػػػػند ختاػػػػن (د حهػػػػم مسئػػػػراد م1.88قػػػدره )

البتتبػػتن حالمئػػكتد اققتاػػتدتن؛ أتػػ  تبػػتهدؼ الئػػت إن ابػػتغتؿ  إػػض الظػػرحؼ التػػث  تأحقدرت طػػد  ػػتلا
تأاؿ اأتتيقتد مثؿ ايتئتر الحفر حال طتلن  تف الئ تة حارتحتع اةبإتر حيفص البػم  حالخػدمتد؛ شتركػز مرحجػح 

ه  الئػػت إتد نمػػم الميئػػمد اققتاػػتدتن حالتجمإػػتد الإمتلتػػن حابػػحاؽ ال حراػػن حغترهػػت مػػف البػػم  التػػث تػػسدي هػُػ
حهػح د دحرقا ابتراتتجتقت شث أتتة اليتس  فاد خمؽ كؿ مت مف ئأية  نتقن بتر نممتن اإليتتب حالتيمتن اققتاػتدتن

ختلػد اػت  ح د 1021د حئػتمت  شػربد 1025مت تختمؼ شتة الدرابن م  يتت ج درابن كػؿ مػف )طػتؿ اليتئػريد 
اإلنػػػتـ ن ػػػر مياػػػتد ( أتػػػ  تاػػػدرد الئػػػت إتد اققتاػػػتدتن قت مػػػن الئػػػت إتد اةكثػػػر تػػػداحقق 1021الػػػدتفد 

الجدتػػد اثيػػت  ثػػحرة تيػػتتر حمػػت  إػػدهتد ثػـػ الئػػت إتد البتتبػػتند شتقجتمتنتػػند حاةختقتػػند حاختػػراق الدتيتػػند حهػػح مػػت 
جػػػػت د هػػػػث اكثػػػػر الئػػػػت إتد رحاجػػػػتق شػػػػث المجتمػػػػ  الماػػػػرت تمتهػػػػت البتتبػػػػتن  تإيػػػػم اف الئػػػػت إتد اققتاػػػػتدتن

ف كتيػػد ا  قرت تطهػػت  تلأتػػتة اقجتمتنتػػن حتػػحشتر الح ػػ  المإتئػػم اةش ػػؿ لممػػحاطفد حاف الئػػت إتد اةختقتػػن ح 
 ليهت نتدة مت تاتة المطر تف حالحيتيتف حقن ث كرة الفدـ حغترهـ.شيب تهت متديتن 
  وسائط اإلعالم الجديد األكثر فعالية عند نقل ال)ائعات عن األزمات االقتصاديةيوضح : (28جدول )

 لد  المبحوثينأثناء ثورة يناير وما بعدىا فى مصر 
 الترتيب المتوسط الحسابي وسائط اإلعالم الجديد
 1 3.91 موق: ال يسبوك
 2 3.81 موق: اليوتيوب
 3 3.55 موق: تويتر

 4 3.21 الصحف اإللكترونية
 5 2.96 المدونات
 6 2.81 المنتديات
 7 2.32 خباريةالمواق: اإل

 8 1.91  اعاتمواق: ال ضائيات واإل
 9 1.83 مواق: وكاالت األنباء

 11 1.81 مواق: الصحف والمجالت

تيػػحع الحبػػت ط اإلنتمتػػن التػػم تفػػـح نمػػم  يتػػتب حيفػػؿ حيئػػر الئػػت إتد  لػػم تئػػتر  تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ 
أتػ  جػت  محقػ  الحتبػ حؾ شػم الترتتػة اةحؿ  ؛الئت إتد اققتاتدتن التم ترت ط  أتػتة اليػتس المإتئػتنحختان 

(د تمتػة محقػ  1.10ة اةكثر شإتلتن شم يئر الئت إتد نمحمتق حاققتاتدتن ختان  متحبػط أبػت م قػدره )حاح 
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 اإللكترحيتػن(د شتلاػأتشن 1.55(د ثـ محق  تػحتتر  متحبػط أبػت م قػدره )1.82 متحبط أبت م قدره ) التحتتحة
(د حالميتػػدتتد  متحبػػط أبػػت م قػػدره 1.10(د شتلمػػدحيتد  متحبػػط أبػػت م قػػدره )1.10 متحبػػط أبػػت م قػػدره )

(د حمحقػػ  الفيػػحاد الح ػػت تن حالمأطػػتد اإلُانتػػن 1.11(د ثػـػ المحاقػػ  اإلخ ترتػػن  متحبػػط أبػػت م قػػدره )1.80)
(د حاختػراق 2.81تحبػط أبػت م قػدره )(د شمحاقػ  حكػتقد اةي ػت  الإر تػن حالإتلمتػن  م2.10 متحبط أبت م قدره )

(د حهػػح مػػت تئػػتر  لػػم 2.82محاقػػ  الاػػأؼ حالمجػػتد المط حنػػن نمػػم ئػػ كن اإليتريػػد  متحبػػط أبػػت م قػػدره )
يتػتب حيئػر الئػت إتد المرت طػن  تةزمػتد  تػحتتر( شػم ح التحتتػحةد ح جتمتنم )الحتب حؾد تححؽ محاق  التحااؿ اق
د 1025را ػد أػزاـد ح د 1020 دالدرابن م  يتت ج درابن )ن دالمجتد م ػترؾ حهح مت تتحؽ شتةاققتاتدتن نمحمتقد 

رد ح  ( حالتػػػث اكػػػدد جمتإهػػػت اف ئػػػ كن اإليتريػػػد غتػػػرد مػػػف ط تإػػػن 1025حكمتػػػؿ. ا. بد  د1021شهػػػد المإتػػُػ
حطرتفػػن يفمهػػت حبػػرنتهتد حاف الكثتػػر مػػف الئػػت إتد كتيػػد تأمػػؿ اغرا ػػتق مإميػػن حجػػت د يتت جهػػت شػػث  الئػػت إن
 تجت تتق نمم مبتحت الحرد حالمجتم . تؿ ميهت جت  مم تند حاف الفالغتلة ب

 يوضح اتجاىات الجميور المصر  نحو ال)ائعات التى تتناول األزمات: (29جدول )
 أثناء ثورة يناير وما بعدىااالقتصادية فى مصر 

المتوسط  معارض محايد موافق االتجاه
 الحسابي

 الوزن
 النسبى

 ت
 % ك % ك % ك 

 8 51.11 1.53 56.1 224 34.51 138 9.51 38 تدىور وخسارة البورصة
 6 51.71 1.55 54.3 217 36.31 145 9.51 38 ارت اع السم: الغ ائية
 1 59.31 1.78 21.1 84 36.3 145 42.8 171 تراج: االحتياطى النقد 

 4 55.11 1.65 47.3 189 41.3 161 12.51 51 وقف المنح والمعونة األمريكية
 3 58.11 1.74 17.8 71 38.8 155 43.51 174 ارت اع سعر البنزين والسوالر
 2 58.71 1.76 18.3 73 39.8 159 42.11 168 ارت اع أسعار السجائر

 5 52.11 1.56 52.5 211 39.5 158 8.11 32 ىجرة رجال األعمال لمخارج
 11 48.57 1.89 48.2 196 14.7 61 37.1 151 ودائ: نجمى مبارك فى سويسرا
 16 45.57 2.13 41.1 167 14.5 59 44.5 181 توقف العمل بالقناة الجديدة
 11 48.51 1.48 65.6 267 21.1 86 13.3 54 توقف المصان: وتسريح العمال
 13 48.13 1.92 46.9 191 14.3 58 38.8 158 أزمة األنابيب والغاز الطبيعى
 14 47.62 1.51 62.4 254 24.3 99 13.5 54 توقف الدعم الخميجى لمصر
 12 48.36 1.52 62.4 254 23.1 9 14.5 59 حرائق المصان: والمخازن
 15 47.52 1.45 65.8 268 22.9 93 11.3 46 وقف تمويل حركة اجتماعية

 17 45.51 1.51 61.1 244 29.1 118 11.1 45 تنازل حسين سالم عن ثروتو
 7 51.14 1.49 67.8 276 15.7 64 16.5 67 االعتداء عمى محوالت الكيرباء

 9 49.14 1.63 57.2 233 22.4 91 21.4 83 عودة العمالة من ليبيا
 18 38.12 2.14 28.7 117 28.5 116 42.8 174 دعم ميزانية الجيش وال)رطة

 23.63 1.66 المتوسط العام



Arab Media & Society (Issue 24, Summer/Fall 2017) 

 665 وانعكاساتيافى مصر  السياسيةالتحوالت عمى اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد 

اػػػتأ د تئػػػتر  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ أػػػحؿ اتجتهػػػتد الجمهػػػحر الماػػػرت يأػػػح الئػػػت إتد التػػػم 
حمت  إدهت  لم ندـ ثفن الجمهحر شم الئػت إتد التػم تي ػأد  دتن شم مار اثيت  ثحرة تيتتراةزمتد اققتات

 ثػػػحرة الجتػػػتع حالتػػػم تيطمػػػؽ مػػػف الميػػػتطؽ الإئػػػحا تند حتإػػػرض ماػػػر ليشػػػتسد حغمػػػؽ ال حراػػػند حتراجػػػ  
ة التػػم انمػػف نيهػػت تػػحيجمأتتػػتطم اليفػػديد حزتػػتدة اةبػػإترد حأاػػر ممتمكػػتد الػػر تس م ػػترؾ حزحجتػػة اق

ممتػػتر دحقرد ش ػػتق نػػف المػػدتحيتدد حالححا ػػد المبػػتأفن نػػف الفػػرحض  22هتكػػؿ  أيهػػت تجػػتحزد الػػػ أبػػيتف 
المرك ن التم أامد نمتهت الأكحمن المارتن مف ندد مف الدحؿ حال يحؾ حالهت تد الدحلتن المتيأن لمخرحب 

 ـ.1022مف ازمتهت اققتاتدتن  إد ثحرة تيتتر 
تاػػػػدر يبػػػػ ن المحاشفػػػن نمػػػػم الئػػػػت إتد التػػػم ارت طػػػػد  تراجػػػػ   لػػػم تئػػػػتر  تتيػػػتد الجػػػػدحؿ البػػػػت ؽ  كمػػػت

(د أتػ  جػت د اكثػر الئػت إتد اتحتقػتق 2.28( ح متحبػط أبػت م قػدره )51.10أتتتطم اليفدت  يب ن  مغػد )اق
(د 2.20ت م قػدره )(د ح متحبػط أبػ58.20بإر البجت ر شم الترتتة الثتيم  يبػ ن ) ارتحتع تف الم أحثتفد ثـ 

(د حجػػت د 2.25(د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره )58.00حارتحػتع بػػإر ال يػػزتف حالبػػحقر شػػم الترتتػػة الثتلػػ   يبػػ ن )
( ح متحبػط أبػت م قػدره 55.00ئت إتد حقؼ المػيح حالمإحيػن اةمرتكتػن نػف ماػر شػم الترتتػة الرا ػ   يبػ ن )

تثمرتف لمخػػػػترب شػػػػم الترتتػػػػة الخػػػػتمس  يبػػػػ ن (د  تإل ػػػػتشن  لػػػػم هجػػػػرة حهػػػػرحة رجػػػػتؿ اةنمػػػػتؿ حالمبػػػػ2.05)
(د كمػت جػت د ئػت إتد اقنتػدا  نمػم مأطػتد حمأػحقد الكهر ػت  52.20(د ح متحبط أبت م قدره )51.20)

(د ثػـػ خبػػت ر ال حراػػن حتراجػػ  2.51(د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره )52.25حالطتقػػن شػػم الترتتػػة البػػت    يبػػ ن )
(د حازمػػن نػػحدة 2.51(د  متحبػػط أبػػت م قػػدره )52.00) الثػػتمف  يبػػ ن مإػػدقتهت حالتهدتػػد  لغتقهػػت شػػم الترتتػػة

الإمتلػن الماػػرتن مػف ميطفػػن الخمػتج حلت تػػت  إػد تكػػرار انتػدا اد تيظػػتـ دانػش نمػػتهـ شػم الترتتػػة التتبػ   يبػػ ن 
ة  بحتبػرا شػم الترتتػة تػ(د حجػت د حدا ػ  حثػرحة م ػترؾ حزحجتػة حيجم2.01(د ح متحبط أبػت م قػدره )52.25)

غػػتؽ 2.81(د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره )58.25ئػػر  يبػػ ن )الإت (د ثػـػ تحقػػؼ الإدتػػد مػػف الماػػتي  نػػف الإمػػؿ حا 
(د ح متحبػط أبػت م قػدره 58.52حشيتػتف شػم الترتتػة الأػتدت نئػر  يبػ ن ) ن إ هت حتبػرتح مػت  هػت مػف نمتلػ

تػؽ شػم الترتتػة الثػتيم (د ثـ تإرض الكثتػر مػف الميئػمد الاػيتنتن حالمخػتزف التت إػة لهػت لمتخرتػة حالأر 2.58)
(د حشم الترتتة الثتلػ  نئػر جػت د الئػت إتد المرت طػن 2.58(د ح متحبط أبت م قدره )55.52نئر  يب ن )

(د ثػـػ الئػػت إتد التػػم ارت طػػد 2.11(د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره )58.21 أزمػػن ايت تػػة الغػػتز الط تإػػم  يبػػ ن )
(د 52.01حاإلمػػتراد شػػم الترتتػػة الرا ػػ  نئػػر  يبػػ ن ) حالكحتػػد تحقػػؼ الػػدنـ الخمتجػػم لماػػر مػػف البػػإحدتن 

(د ححقػػؼ التمحتػػؿ اةجي ػػم لمأركػػتد حالتيظتمػػتد البتتبػػتن حميظمػػتد المجتمػػ  2.52ح متحبػػط أبػػت م قػػدره )
(د ثـػ ئػت إتد تحقػؼ الإمػؿ 2.55(د ح متحبط أبت م قدره )52.51المديم شم الترتتة الختمس نئر  يب ن )

(د ح متحبػط أبػت م 55.52ـ حجػحد بػتحلن متلتػن شػم الترتتػة البػتدس نئػر  يبػ ن ) فيتة البحتس الجدتػدة لإػد
(د حكُلؾ ئت إن تيتزؿ رجؿ اةنمتؿ أبتف بػتلـ نػف ياػؼ ثرحتػة لاػتلح اػيدحؽ  تأتػت ماػر  1.01قدره )

(د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره 55.50 إػػد  را تػػة شػػم ق ػػتن  تػػ  الغػػتز إلبػػرا تؿ شػػم الترتتػػة البػػت   نئػػر  يبػػ ن )
(د حاختػػراق الئػػت إتد التػػم اػػتأ د المحازيػػن الإتمػػن لمدحلػػن حختاػػن شتمػػت تػػرت ط  متزايتػػن الجػػتش حالئػػرطن 2.52)

 (.1.25(د ح متحبط أبت م قدره )18.01شم الترتتة الثتمف نئر  يب ن )
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تئػػػتر المتحبػػػط الإػػػتـ  لػػػم نػػػدـ ثفػػػن الم أػػػحثتف  زا  الئػػػت إتد التػػػم تتيػػػتحؿ اةح ػػػتع حاةزمػػػتد ح 
لػػؾ  يبػػ ن )1022شػػم ماػػر اثيػػت  ثػػحرة تيػػتتر اققتاػتدتن  ( ح متحبػػط أبػػت م قػػدره 2.00ـ حمػت  إػػدهتد ُح

( 21.22(د حجػػت  اقتجػػته الإػػتـ يأػػح نػػدـ ق ػػحؿ الجمهػػحر الماػػرت لمئػػت إتد اققتاػػتدتن نيػػد )11.01)
حهػػم يبػػ ن نتلتػػند حتإيػػم اف الجمهػػحر الماػػرت قػػد تتإػػرض لمئػػت إتد حالمإمحمػػتد غتػػر الاػػأتأن شػػم 

حمػف ثػـ شهػح تتف مهػت  ؛اةزمتد حهح تػدرؾ أفتفتهػتد  ق ايػة تتإتمػؿ مإهػت شػم أػدحد مػت تأتتجػة ميهػتاحقتد 
ئػػكتق شػػم  طػػتر مإرشػػن الأػػد  حاإلأتطػػن  ػػةد حتتإتمػػؿ مػػ  م ػػمحيهت نمػػم ايهػػت مإمحمػػتد مأػػؿ ئػػؾد قػػد 

 مف تحبتر الأفتفن نف اةأدا  المثترة. اتا ح تحمتق مت أفتفن اح جز ق 
 أثناء ثورة يناير وما بعدىاال)ائعات األكثر قبوال  بوسائط اإلعالم الجديد لد  المبحوثين  يوضح: (31جدول )

 الوزن النسبى نحراف المعيار اال  المتوسط الحسابي خصائص ال)ائعات
 96.1 1.19 2.88 ال)ائعات المصحوبة بال يديو

 68.3 1.877 2.15 ال)ائعات المصحوبة بالصور ال وتوغرافية
 91.3 1.475 2.71 المصحوبة بالمستندات والوثائق ال)ائعات

 65.1 1.767 1.95 ال)ائعات المصحوبة بأصوات
 411ن= 

تاػػدر الئػػت إتد الماػػأح ن  مفطػػتد شتػػدتح الف ػػحؿ اةحبػػ  مػػف  لػػم تئػػتر  تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ 
(د حجػػت د 10.1(د ثػـ الئػت إتد الماػأح ن  تلمبػتيداد حالحثػت ؽ  يبػ ن )10.0 يبػ ن ) جتيػة الم أػحثتف

(د حاختػػراق جػػت د الئػػت إتد الماػػأح ن  اػػحد 08.1الئػػت إتد الماػػأح ن  تلاػػحر الححتحغراشتػػن  يبػػ ن )
 حقػػد ترجػػ  تحػػحؽ الئػػت إتد الماػػأح ن  تلحتػػدتح مفتريػػن  ػػتةيحاع ؛(05.0شفػػط شػػم الترتتػػة اةختػػر  يبػػ ن )

نمػم المئػهد الماػداقتن حالتػأثتر  تتف ػحتاةخرت لكحف الاػحد حالاػحرة المتأركػن شػم الحقػت   حاةأػدا  
تمػػؾ التػػم تػػتـ التتنػػة شػػم مبػػتحتتتهت ن ػػر  دحاةاػػحاد المتداخمػػن اح المفمػػدة الححتحغراشتػػن تلاػػحر  مفتريػػنق 

  رامج اةدح م حالححتحئحة أتم تتئت ة م  ااحاد حاحر حائكتؿ اخرت.
 أثناء ثورة يناير وما بعدىان وقتصاد كما يراه المبحوثيوضح مصدر ال)ائعات عن تدىور اال: (31ل )جدو

 النسبة المئوية العدد مصدر ال)ائعات
 6.11 24 اوسائل اإلعالم عموم  

 8.75 35 نوخوان المسمماإل
 8.25 33 لسمطةمن االمقربون 

 6.25 25 المعارضون السياسيون
 7.75 31 الطابور الخامس
 5.75 23 الجواسيس
 56.51 226 كل ما سبق
 111 411 المجموع
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تئتر  تتيتد الجدحؿ البت ؽ  لم ايمتط الماتدر الر تبن ليفؿ الئت إتد شم ماػر اثيػت  ثػحرة تيػتتر 
أتػ  تاػدرد جمتػ  الماػتدر التػم تممػؾ المإمحمػتد دحف ابػتثيت   ؛حمت  إدهت مف حجهة يظر الم أػحثتف

(د حالمفر ػػحف مػػف 8.25(د ثػػـ الئػػت إتد التػػم تاػػدرهت جمتنػػن اإلخػػحاف المبػػممتف  يبػػ ن )50.50 يبػػ ن )
(د ثػػـ المإتر ػػحف لمبػػمطن مػػف رجػػتؿ البتتبػػن 2.25(د شتلطػػت حر الخػػتمس  يبػػ ن )8.15البػػمطن  يبػػ ن )

(د حاختػػػػراق جػػػػت د 0.00نػػػػتـ التفمتدتػػػػن حتط تفػػػػتد اإلنػػػػتـ الجدتػػػػد  يبػػػػ ن )(د ححبػػػػت ؿ اإل0.15 يبػػػػ ن )
(د حهػح مػت تإيػم اف التػأثتر اةقػحت حاةكثػر شإتلتػن جػت  ن ػر 5.25الجحابتس شم الترتتػة اةختػر  يبػ ن )

حبت ؿ اإلنتـ حتط تفتد ئ كن اإليتريدد  تيمت جت  المإتر حف حالجحابتس حالطت حر الختمس شػم ترتتػة 
مف أت  الماتدر اةكثر يفتق لمئت إتد  تف ئرا ح الرات الإتـ شم ماػرد حهػح مػت تتحػؽ شتػة الدرابػن  اقؿ

د حتركػػػم 1021طػػػتؿ اليتئػػػرتد ح د 1002أبػػػتـ ماػػػطحمد ح د 1005مػػػ  يتػػػت ج درابػػػن )مػػػم الإ ػػػد ابد 
حف شػػث ف نمػػث المجتمػػ  حترغ ػػح الػػُتف ترحجػػحف الئػػت إتد أتقػػد( حالتػػم تػػرت جمتإهػػت اف 1025البػػدترتد 

ف ق تإػحف اليتػت ج التػث قػد تمأػؽ  ػحطيهـ ح ف لميإمن التث تإتئحف شتهػتد اح مر ػم يحبػتح تدمترهد اح أتبد
جػػرا  الئػػت إتد التػػم ترحجحيهػػتد اح جهػػت  ق تػػدركحف اف الئػػت إتد قػػد تكػػحف بػػ  تق شػػث تػػدمتر المسببػػتد 

 المتلتن حاققتاتدتن داخؿ المجتم  الُت تإتئحف شتة.
 يجابيات وسمبيات اإلعالم الجديد في ن)ر وتداول ال)ائعاتإح يوض: (32) جدول

 االقتصادية كما يراىا الجميور المصر  أثناء ثورة يناير وما بعدىا

 اإليجابيات والسمبيات
االنحراف 
 المعيار 

المتوسط 
 الترتيب الحسابى

    اإليجابيات:
 1 3.18 1.276 دعم القيم اإليجابية وتأكيدىا في المجتم:

 2 3.11 1.334 تنمية الحس الوطني لد  مستخدمي اإلنترنت
 3 3.18 1.297 الرد عمى ال)ائعات المثارة والمعمومات مجيولة المصدر
 4 3.17 1.287 دعم التوجو االقتصاد  القومي وت)جي: االستثمار
 5 3.14 1.412 تعزيز االنتماء والوالء لموطن ونقد القيم السمبية فيو

    السمبيات
 1 3.21 1.316 صعوبة التحقق من مصداقية ال)ائعات المتداولة عبر اإلعالم الجديد
 2 3.13 1.217 ضعف الرقابة عمى وسائل اإلعالم واالتصاالت اإللكترونية في مصر
 3 3.17 1.217 ضعف القوانين والت)ريعات الرادعة لمجان ال)ائعات المنظمة

 4 2.99 1.351 في عالم افتراضي غير محدودصعوبة الوصول لمبيئة المغ ية لم)ائعات 
 5 2.98 1.263 صعوبة مالحقة مروجي ال)ائعات عمى )بكات التواصل االجتماعي
 6 2.91 1.167 سيولة امتالك التقنية االتصالية بالمجان والتناول الع)وائي لألزمات

 متوسط 3.14 1.819 الدرجة الكمية
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تجت تػػػتد حبػػػم تتد يئػػػر الئػػػت إتد اققتاػػػتدتن نمػػػم حبػػػت ؿ  تئػػػتر  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ أػػػحؿ 
لػؾ مػف خػتؿ ا  دتجت تناإلنتـ الجدتد  تط تفتتة المختمحن  لم تادر الفتـ اإل تػثأ دنػـ الفػتـ اإلتجت تػن ُح

حتأكتدهت شث المجتم د تمتهت تيمتن الأس الحطيث لدت مبتخدمث اإليتريػدد ثػـ الػرد نمػم الئػت إتد المثػترة 
مجهحلػػن الماػػدرد حدنػػـ التحجػػة اققتاػػتدي الفػػحمث حتئػػجت  اقبػػتثمترد ثػػـ تإزتػػز اقيتمػػت   حالمإمحمػػتد

مأ اػإح ن التأفػؽ مػف تػحالحق  لمحطف حيفد الفتـ البػم تن شتػةد امػت الفػتـ البػم تن شفػد جػت د نمػم اليأػح ا 
تمتهػػػت  ػػػإؼ ماػػػداقتن الئػػػت إتد حالمإمحمػػػتد المتداحلػػػن نمػػػم اإليتريػػػد حئػػػ كتد التحااػػػؿ اقجتمػػػتنثد 

الرقت ػػػن نمػػػم حبػػػت ؿ اإلنػػػتـ حاقتاػػػتقد اإللكترحيتػػػن شػػػث ماػػػرد ح ػػػإؼ الفػػػحايتف حالتئػػػرتإتد الرادنػػػن 
لمجتف الئت إتد الميظمن  د الدحلند حاإح ن الحاػحؿ لم ت ػن المغُتػن لمئػت إتد شػث نػتلـ اشترا ػث غتػر 

بػػػهحلن كتيػػػد حاختػػػراق  مأػػػدحدد حاػػػإح ن متأفػػػن مرحجػػػث الئػػػت إتد نمػػػم ئػػػ كتد التحااػػػؿ اقجتمػػػتنثد
 تتأتهت  تلمجتف اأد اب تة التيتحؿ الإئحا ث لمف تتت حاةزمتد المثترة.ا  حمرحين امتتؾ التفيتن اقتاتلتن ح 

اف اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة شتمػػت تتإمػػؽ  تإلتجت تػػتد حالبػػم تن جػػت  متحبػػطتق شػػث  ممػػت بػػ ؽ حتت ػػتف
ف ا(د حهػػح مػػت تح ػػح 1.05 تلدرجػػن الكمتػػن شفػػد جػػت د )المأػػحرتف )اإلتجػػت ث حالبػػم م(د امػػت شتمػػت تتإمػػؽ 

غتل تػػن نتيػػن الدرابػػن مػػف الجمهػػحر الماػػري تحاشػػؽ  لػػم أػػد مػػت نمػػم اف اإلنػػتـ الجدتػػد  تط تفتتػػة لػػة دحر 
حتتزاتد اهمتتة حخطحرتة  احرة اك ر شث احقتد اةزمتد حالكػحار   دمهـ شث يئر الئت إتد داخؿ المجتم 

 مهمن.حاةأدا  اققتاتدتن ال
 االقتصادية  يوضح دور اإلعالم الجديد وتطبيقاتو في مواجية ال)ائعات :(33)جدول 

 كما يراه الجميور المصر  أثناء ثورة يناير وما بعدىا
 الترتيب الحسابى المتوسط نحراف المعيار اال  دور اإلعالم الجديد في مواجيو ال)ائعات االقتصادية

 1 3.79 1.97 والبيانات الرسميةاعتماد مصدر رسمى لألخبار 
 2 3.77 1.94 من صحة المعمومات قبل التعامل معيا أكدالت

 3 3.74 1.93 سرعة الرد عمى ال)ائعات فور ظيورىا بمعمومات مؤكدة
 4 3.73 1.95 ن)ر األخبار الصحيحة التى تحظى بمصداقية

 5 3.65 1.14 تحديد مصدر ال)ائعة وأسباب ظيورىا
 6 3.63 1.11 الجيات الرسمية واألمنية وأجيزة اإلعالمالتنسيق م: 

 7 3.56 1.17 وض: ت)ريعات وقوانين رادعة لمحد من انت)ار الظاىرة
 8 3.52 1.16 ت)كيل لجان إلكترونية لمرد عمى )ائعات )بكات التواصل

 متوسط 3.51 1.49 الدرجة الكمية

 ػػػة اإلنػػػتـ الجدتػػػد شػػػث محاجهػػػن الئػػػت إتد تئػػػتر  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ أػػػحؿ الػػػدحر الػػػُت تفػػػـح 
تػػػمأ انتمػػػتد ماػػػدر ربػػػمث لألخ ػػػتر اققتاػػػتدتن شػػػث ماػػػر اثيػػػت  ثػػػحرة تيػػػتتر حمػػػت  إػػػدهت  لػػػم تاػػػدر ا 

مف اػأن المإمحمػتد ق ػؿ التإتمػؿ مإهػتد  أكدالمثترة د تمتة الت اققتاتدتنحال تتيتد الربمتن أحؿ اةزمتد 
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 مإمحمػػػتد مسكػػػدةد ثػػػـ يئػػػر اةخ ػػػتر الاػػػأتأن التػػػم تأظػػػم حبػػػرنن الػػػرد نمػػػم الئػػػت إتد شػػػحر ظهحرهػػػت 
أ تأدتػد ماػدر الئػت إن حابػ تة ؿ ماداقتن  زا  اةأدا  الجترتند  تيمت تراجإد ادحار المحاجهن مػف خػت

اإلنتـد حح   تئػرتإتد حقػحايتف رادنػن لمأػد  ظهحرهتد تمتة التيبتؽ م  الجهتد الربمتن حاةميتن حاجهزة
د حتئػػػكتؿ لجػػػتف  لكترحيتػػػن لمػػػرد نمػػػم الئػػػت إتد ن ػػػر اػػػحأتد التحااػػػؿ اقجتمػػػتنم مػػػف ايتئػػػتر الظػػػتهرة

أت  لػـ تإػد  ؛قت من حتأتتب  لم  حا ط مهيتن حاختقتن نحهح مت تإيم اف ب ؿ المحاجه دحمحاق  اإليتريد
د مػف كمت ائترد  لم ُلػؾ نػد داإلنتـ الجدتد حبتمن لمتبمتن حالترشتة حالتخحتؼ نف  غحط الأتتة التحمتن

 ػػراهتـد  حخمتػػؿ  د1002د  ػػتمتت دحيحشػػترد 1002ميهػػت درابػػن )لتػػحف ادحاردد  دالدرابػػتد حال أػػح  البػػت فن
أت  اا أد تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد ت ػخ تحمتػتق متتػتف ال رقتػتد حالفاػص اإلخ ترتػن التػم  ؛(1005

تأتػػتب  لػػم شػػرز حتيفػػتح حمإػػتتتر مأػػددة نمػػم مبػػتحت اةدا  المهيػػمد حتئػػرتإتد حقػػحايتف لمأػػد مػػف تزاتػػد 
شػػػث  الئػػػت إتد حالمإمحمػػػتد غتػػػر المسكػػػدة التػػػم تمثػػػؿ خطػػػحرة نمػػػم اةشػػػراد حقطتنػػػتد المجتمػػػ د حختاػػػن

 الجحاية اققتاتدتن ميهت.
 اإلعالم الجديد  يوضح نليات مواجية ن)ر ال)ائعات االقتصادية عمى تطبيقات: (34جدول )

 كما يراىا الجميور المصر  أثناء ثورة يناير وما بعدىا

االنحراف  نليات مواجية ن)ر ال)ائعات
 المعيار 

المتوسط 
 ت الحسابى

 2 5.01 2.181 كتممن لكتشن الحبت ؿ اإلنتمتن تحشتر المإمحمتد الربمتن  ئحتشتن
 1 1.20 2.101 بف الفحايتف حالتئرتإتد الرادنن حتط تؽ الفتيحف  حاحهت نمتق  جرامتقت

 1 1.52 0.111 حالحزاراد الأكحمتن تحإتؿ ب ؿ التحااؿ م  اةجهزة اإلنتمتن  تلمسببتد
 5 1.10 2.185 احقتد الخطرأ  ئركتد اإليتريد التإتحف م  الجهتد اةميتن شث 

 5 1.51 2.550 تحنتن الجمهحر  خطحرة الئت إتد ن ر مأت راد لطتة المدارس حالجتمإتد
 0 1.01 2.012 تحنتن مبتخدمث اإليتريد  حاج هـ تجته الحطف حالأحتظ نمم امية حابتفراره

 2 0.50 0.110 الئت إتد نداد كحادر  ئرتن تتمت  داخؿ اقبتـ الإتقتد الإتمن لمرد نمم 
 8 0.11 0.215 ابتخداـ التفيتن الأدتثن شث تت   مرحجث الئت إتد حلجتيهت اليحنتن
غتقهت  1 0.25 0.510 تت   محاق  حمياتد الئت إتد حالف ض نمم  داراتهت حا 

  1.20 0.800 الدرجة الكمية

تط تفػػػتد اإلنػػػتـ  ػػػر الئػػػت إتد اققتاػػػتدتن ن تئػػػتر  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ أػػػحؿ تلتػػػتد محاجهػػػن
تاػػػدرتهتأ تػػػحشتر المإمحمػػػتد الربػػػمتن  ئػػػحتشتن كتممػػػن لكتشػػػن الحبػػػت ؿ  ح  دالجدتػػػد  لػػػم تإػػػدد بػػػ ؿ المحاجهػػػن

متهت بف الفحايتف حالتئرتإتد الرادنن حتط تؽ الفػتيحف  تنت ترهػت نمػؿ  جرامػثد ثػـ تحإتػؿ بػ ؿ تاإلنتمتند 
التإػتحف مػ  نمػم التحااؿ م  اةجهزة اإلنتمتن  تلمسببتد حالحزاراد الأكحمتند حأ  ئركتد اإليتريػد 

ة الئػػت إتد ن ػػر الختتػػت اإلرهت تػػند حتحنتػػن الجمهػػحر  خطػػحر  نالجهػػتد اةميتػػن شػػث احقػػتد الخطػػر حمحاجهػػ
درحس حمأت ػػػراد لطػػػتة المػػػدارس حالجتمإػػػتدد  تيمػػػت تراجإػػػد بػػػ ؿ المحاجهػػػن شػػػثأ تحنتػػػن مبػػػتخدمث 
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نػػػداد كػػػحادر  ئػػػرتن تتمتػػػ  داخػػػؿ اقبػػػتـ  اإليتريػػػد  ػػػحاج هـ تجػػػته الػػػحطف حالأحػػػتظ نمػػػم اميػػػة حابػػػتفرارهد حا 
ث تت ػػ  مرحجػػم الئػػت إتد حلجتيهػػت الإتقػػتد الإتمػػن لمػػرد نمػػم الئػػت إتدد تمتهػػت ابػػتخداـ التفيتػػن الأدتثػػن شػػ

غتقهػػتد حهػػح مػػت ادركتػػة اةجهػػزة  اليحنتػػند حاختػػراق تت ػػ  محاقػػ  حمياػػتد الئػػت إتد حالفػػ ض نمػػم  داراتهػػت حا 
  حظتحن المتأد  الربمم  إتداق نف  دارة الإتقتد الإتمػن لمػرد نمػم ااةميتن حالرقت تن ميُ بيحاد حابتأد

جتمػػػتنم هتمػػػتـ  ئػػػ كتد التحااػػػؿ اقحاد الح ػػػت تن تحمتػػػتقد دحف اقالئػػػت إتد المثػػػترة شػػػث الاػػػأؼ حالفيػػػ
تيئػر حت ػػ  ن ػر محاقػػ  مػػت حجػػحد لجػتف متت إػن لراػػد كػؿ  أتػ  تتطمػػة اةمػر ؛حمياػتد اإلنػتـ الجدتػػد

جتمػػتنم حالػػرد نمتهػػت ن ػػر  ت تهػػت اإللكترحيتػػن حمػػف خػػتؿ حبػػت ؿ اإلنػػتـ التفمتدتػػند حختاػػن التحااػػؿ اق
 قتاتدت شث مار.حمتد المثترة  تلح   اقنيدمت ترت ط المإم

 نتائج فروض الدراسة:

حصائية بين معدل تعرض الجميور المصر  لم)ةائعات إ ات داللة  ةال رض األول: ىناك عالقة ارتباطي
أثنةاء ثةورة ينةاير ى اتجاىاتيم نحو خطورة األزمات االقتصةادية فةى مصةر فومد  تأثيرىا 
 وما بعدىا.

ى اتجاىاتيم نحو فومد  تأثيرىا  العالقة بين معدل تعرض الجميور المصر  لم)ائعات،يوضح : (35جدول )
 أثناء ثورة يناير وما بعدىاخطورة األزمات االقتصادية فى مصر 

 المتوسط المتغير
 الحسابى

االنحراف 
 المعيار 

معامل 
 االرتباط

مستو  
 الداللة

 1.00 1.5 مإدؿ تإرض الجمهحر لمئت إتد
0.115 

 دالن
م اتجتهػػػػػػتد الجمهػػػػػػحر يأػػػػػػح شػػػػػػمػػػػػػدت تػػػػػػأثتر الئػػػػػػت إتد  0.02

 اةزمتد اققتاتدتن شم مار
20.1 1.15 

تئتر  تتيتد الجدحؿ البت ؽ  لم اػأن الحػرض اةحؿ ححجػحد نتقػن ُاد دالػن  أاػت تتق  ػتف مإػدؿ 
زمػتد يأح اةم اتجتهتتهـ شتإرض الجمهحر المارت لمئت إتد اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتد حمدت تأثترهت 

(د حهػح مػػت تئػػتر 0.02حهػػم دالػن نيػػد مبػتحت دقلػػن ) 0.115اققتاػتدتن شػػم ماػرد حجػػت د قتمػن د  
مياػػتد  لػػم تػػأثر الجمهػػحر الماػػرت  تلمإمحمػػتد حالئػػت إتد المتإمفػػن  تةزمػػتد اققتاػػتدتن التػػم تفػػدمهت 

اققتاتدتن شم مار اثيت  ثػحرة تيػتتر حمػت  إػدهتد حهػح مػت قػد ترجػ   لػم قػحة  اةأدا اإلنتـ الجدتد نف 
اإلنتمتػػن المفدمػػن ن ػػر اػػحأتد  خػػر  زا  المإمحمػػتد حالربػػتلنتػػأثتر اإلنػػتـ الجدتػػد حبػػرنن الحاػػحؿ لآ

أتػ  تئػتر الفتنػدة  لػم ايػة كممػت زادد شتػراد التإػرض لهػُا الػيمط  ؛حالتحتنػؿ  ئػأيهت جتمػتنمالتحااؿ اق
 مف المإمحمتد غتر المسكدة زادد شرص أدح  التأثر  هت حالإكس اأتح.
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  نحو لإلعالم الجديد وتطبيقاتو واالتجاه التعرض كثافة بين العالقة يوضح: (36) جدول
 ال)ائعات االقتصادية في مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا

 نوع الداللة مستو  الداللة قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات البيان
 دالن 0.002 25.220 1111.555 1805.88  تف المجمحنتد
 511.002 2025.00 داخؿ المجمحنتد

  11878.88 المجموع

 التإػرض كثتشػن  ػتف  أاػت تن دقلن ُاد شرحؽ تحجد اية البت ؽ تت ح الجدحؿ  تتيتد تأمتؿ مفح 
 قتمػن  مغػد أتػ  الئت إتد شث اإلنػتـ الجدتػد؛ يأح مإترض(ح  مأتتددح  )مستدد لينتـ الجدتد حاقتجته

م نمػ متحبطتف تبتحي ندـ تإيث حهُا 0.05 مإيحتن تمبتح  نيد 0.002 دقلن  مبتحي 25.220 )ؼ(
  تبػتخداـ  Post Hoc ال إدتػن المفتريػتد ابػتخداـ بػتتـ الأتلػن هػُه حشػث الثتثػند المتحبػطتد مػف اةقػؿ

 . الحرحؽ هُه منم لمحقحؼ LSDمإتمؿ 
 موضوعات نحو واالتجاه لإلعالم الجديد وتطبيقاتو التعرض بين كثافة التباين مصدر يوضح: (37) جدول

 ال)ائعات االقتصادية في مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا

 التعرض كثافة
 منخ ض متوسط
 مستو  الداللة ال رق في المتوسط مستو  الداللة ال رق في المتوسط

 0.000 12.00 0.001 22 مرتح 
 0.210 25 - - ميخحض

 كثتشن  تف الت تتف مادر لمإرشن ال إدتن اقخت تراد البت ؽ ح لجرا  الجدحؿ  تتيتد تأمتؿ مفح      
 ابػػتخداـ تػػـ دنالئػػت إتد اققتاػػتدت مح ػػحنتد يأػػح التإػػرض لينػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة حاقتجػػته

 متحبػطدح  )مرتحػ د لينػتـ الجدتػد التإػرض كثتشػن متحبػطتد  ػتف المتإػددة المفتريػتد إلجػرا  LSDخت ػتر
 مرتحػ  ش تػث  ػتف كػتف( 12.00) شرؽ اك ر حاف الثت د المجمحنتد  تف تشرحقق  هيتؾ اف ت تفح  ميخحض(ح 

 ااػغر حهػث0.00 دقلن ت مبتح  لينتـ الجدتد التإرض كثتشن الجدتدد حميخحض لينتـ التإرض كثتشن
  ػتف ت أاػت تق  داؿ شػرؽ حجػحد ت ػتف كمػت تد أاػت تق  داؿ الحػرؽ هػُا اف تإيػث ممت 0.05 مإيحتن مبتحي مف

 داؿ حهػح 0.001 دقلػن  مبػتحي 22.0 الحػرؽ حكػتف المتحبػط التإػرض حكثتشػن د المرتحػ التإػرض كثتشػن
 المتحبط التإرض كثتشن  تف ت أات تق  داؿ شرؽ حجحد ندـ ت تف كمت د0.05 مإيحتن تمبتح  نيد ت أات تق 
( 25) المتحبػط شػث الحػرؽ كػتف أتػ  الئػت إتد اققتاػتدتند يأػح حاقتجػته المػيخحض التإػرض حكثتشػن
 مبػتحي نيػد ت أاػت تق  داؿ غتر اية تإيث ممت0.05 مإيحتن تمبتح  مف اك ر حهح 0.210 دقلن ت مبتح 
 .0.05 مإيحتن
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حصائية بين مد  اىتمةام الجميةور بمتابعةة ال)ةائعات إال رض الثانى: ىناك عالقة ارتباطية  ات داللة 
 ى اتجاىاتيم نحوىا.فالمتعمقة باألزمات االقتصادية ومد  تأثير تطبيقات اإلعالم الجديد 

يوضح العالقة بين مد  اىتمام الجميور المصر  بمتابعة ال)ائعات عن األزمات االقتصادية فى : (38جدول )
 ى اتجاىاتيم نحوىا أثناء ثورة يناير وما بعدىافالجديد  مصر ومد  تأثير تطبيقات اإلعالم

 مستو  الداللة معامل االرتباط االنحراف المتوسط المتغير
اهتمػػػػػػتـ الجمهػػػػػػػحر الماػػػػػػرت  متت إػػػػػػػن الئػػػػػػت إتد نػػػػػػػف 

 اةزمتد اققتاتدتن شم مار
1.50 0.55 0.025 

 
 

0.512 
 غتر دالن

م اتجتهػػػتتهـ يأػػػح اةأػػػدا  اققتاػػػتدتن شػػػمػػػدت تأثترهػػػت  
 اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتشم مار 

8.11 1.22 

أاػػػت تتق  ػػػتف مإػػػدؿ اهتمػػػتـ الجمهػػػحر  تئػػػتر  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ  لػػػم نػػػدـ حجػػػحد نتقػػػن دالػػػن 
م اتجتهػػتتهـ يأحهػػتد أتػػ  جػػت د شػػالماػػرت  متت إػػن الئػػت إتد اققتاػػتدتن حمػػدت تػػأثتر اإلنػػتـ الجدتػػد 

(د حهح مت تئتر  لم اف متت إػن الئػت إتد 0.05د حهم غتر دالة نيد مبتحت دقلن )0.025 –قتمن )د( 
نف اةزمتد اققتاتدتن لتبد ئرطتق شم تأثر الجمهحر  تقتجتهتد اققتاتدتن المإمين ن ر المح حنتد 

ن اخرت قد تكحف  مف الجدتدد حاف هيتؾ حبت ؿ حادحاد اتاتلت اإلنتـمياتد ن ر فدمن اققتاتدتن الم
 حهح مت تدلؿ نمم ندـ اأن الحرض البت ؽ. دالإحامؿ المسثرة شم ُلؾ

حصةائية بةين معةدل اعتمةاد الجميةور المصةر  عمةةى إ ات داللةة  ةال ةرض الثالةث: ىنةاك عالقةة ارتباطية
ى اتجاىةاتيم فةالمعمومةات ومةد  تأثيرىةا  لمحصةول عمةى تطبيقات اإلعالم الجديد كمصةدر

 االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا. نحو ال)ائعات
يوضح العالقة بين معدل اعتماد الجميور عمى تطبيقات اإلعالم الجديد كمصدر لمحصول عمى : (39جدول )

 ى اتجاىاتيم نحو ال)ائعات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىافالمعمومات، ومد  تأثيرىا 

 المتوسط المتغير
 الحسابى

 االنحراف
 المعيار 

معامل 
 االرتباط

مستو  
 الداللة

انتمتد الجمهحر المارت نمم اإلنتـ الجدتد كمادر لممإمحمتد 
 نف اةزمتد اققتاتدتن شم مار

1.28 021.0 
1.552 

0.020 
 دالن
م اتجتهػػتتهـ يأػػح اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػم ماػػػر شػػمػػدت تأثترهػػت  

 اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهت
1.15 055.0 

تئػػتر  تتيػػػتد الجػػػدحؿ البػػػت ؽ  لػػم حجػػػحد نتقػػػن قحتػػػن  ػػػتف مإػػدؿ انتمػػػتد الجمهػػػحر الماػػػرت نمػػػم 
اإلنػػػتـ الجدتػػػد حتط تفتتػػػة كماػػػدر لممإمحمػػػتد نػػػف اةزمػػػتد اققتاػػػتدتن شػػػم ماػػػر حالئػػػت إتد المثػػػترة 

  مإتمػؿ اقرت ػتط  أتػ  جػت د قتمػن ؛م اتجتهػتد الجمهػحر يأحهػت  إػد ثػحرة تيػتترشأحلهتد حمدت تأثترهت 
حهػم  0.020( حهح مت تدؿ نمم حجحد نتقن قحتػن  مغػد  0.02حهم  دالة نيد مبتحت دقلن ) 1.552
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الجمهحر المارت نمػم تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد كماػدر لممإمحمػتد نػف  انتمتداية كممت زاد مإدؿ  تسكد
تد حقػد ترجػ  ُلػؾ  لػم ثفػن المبػتخدـ م اتجتهتد الجمهحر يأحهشقتاتدتند زاد تأثترهت ئت إتد اةزمتد اق

تجت تن ُاد  ح تلتتلم شفد ث د حجحد نتقن ارت تطتن  ؛ تلمادر المح ؿ لدتة نيد الأاحؿ نمم مإمحمتتة
أات تن  تف مدت انتمتد الجمهحر المارت نمم الئت إتد كمادر لممإمحمتد شم احقتد اةزمتد  دقلن 

يُ ثحرة تيتتر حمت  إدهت حمدت تأثرهـ  تلم محف الُت تأممة حالتأدتتد اققتاتدتن التم مرد  هت مار م
 هُه الئت إتد مف قتـ حتحجهتدد حهح مت تدلؿ نمم اأن الحرض البت ؽ.

حصائية بين مد  إدراك الجميور المصر  لمصداقية المعمومات إال رض الراب:: ىناك عالقة  ات داللة 
زمةةةات ى اتجاىةةةاتيم نحةةةو األ فةةةا المقدمةةةو عبةةةر تطبيقةةةات اإلعةةةالم الجديةةةد ومةةةد  تأثيرىةةة

 االقتصادية فى مصر.
يوضح العالقة بين مد  إدراك الجميور المصر  لمصداقية المعمومات المقدمة عبر تطبيقات : (41جدول )

 ى اتجاىاتيم نحو األزمات االقتصادية فى مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىافاإلعالم الجديد ومد  تأثيرىا 

 المتوسط المتغير
 الحسابى

 االنحراف
 المعيار 

 معامل
 االرتباط

مستو  
 الداللة

 دراؾ الجمهػػػػػػحر لماػػػػػػداقتن المإمحمػػػػػػتد المفدمػػػػػػن ن ػػػػػػر تط تفػػػػػػتد 
 اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتاإلنتـ الجدتد 

1.52 0.58 
0.0151 

0.515 
م اتجتهتتهـ يأػح اةأػدا  حاةزمػتد اققتاػتدتن شػم شمدت تأثترهت  غتر دالة

 ثحرة تيتتر حمت  إدهتاثيت  مار 
8.5 1.25 

أاػػت تتق  ػػتف مػػدت  دراؾ الجمهػػحر  تئػتر  تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ  لػػم نػػدـ حجػػحد نتقػػن ُاد دقلػػن 
م اتجتهػتد الجمهػحر شػالمارت لماداقتن المإمحمتد المفدمن ن ر تط تفتد اإلنتـ الجدتد حمدت تأثترهػت 

حهػػم  0.151أتػػ  جػت د قتمػن )د(   اثيػت  ثػحرة تيػػتتر حمػت  إػدهتد الماػرت يأػح اةزمػتد اققتاػػتدتن 
لػػػؾ  مبػػػتحت مإيحتػػػن   0.05غتػػػر دالػػػن نيػػػد مبػػػتحت مإيحتػػػن ) ممػػػت تػػػدؿ نمػػػم اف  دراؾ  ؛0.515(د ُح

م اتجتهػػتد الجمهػػحر يأػػح شػػماػػداقتن المإمحمػػتد المفدمػػن ن ػػر تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد ق تػػسثر مطمفػػتق 
 ر اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتد حهح مت تدلؿ نمم ندـ اأن الحرض البت ؽ.اةزمتد اققتاتدتن شم ما

ى فةةال ةةرض الخةةامس: توجةةد فةةروق  ات داللةةة إحصةةائية بةةين أفةةراد العينةةة فةةى مةةد  تةةأثير ال)ةةائعات 
 ،السةةةةنو  ،)النةةةةوع ةا لممتغيةةةةرات الديموجرافيةةةةاتجاىةةةاتيم نحةةةةو األزمةةةةات االقتصةةةةادية وفق ةةةة

 قامة...(.محل اإلو  ، التعميمي المستو و 
ى اتجاىات الجميور المصر  نحو فحصائية فى مد  تأثير ال)ائعات إتوجد فروق  ات داللة  -

 باختالف النوع:أثناء ثورة يناير وما بعدىا األزمات االقتصادية 
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ى فال)ائعات  يبين قيمة )ت( لداللة ال روق بين متوسطى درجات ال كور واإلناث فى مد  تأثير: (41جدول )
 اتجاىاتيم نحو األزمات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا

ى اتجاىات الجميور نحو األزمات فتأثير ال)ائعات 
 االقتصادية فى مصر بعد ثورة يناير

الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيار 

قيمة 
 (ت)

مستو  
 الداللة المعنوية

 55.52 1.0 ُكحر
 52.05 1.8 يت   0.501 0.522 0.001

 411ن= 

تت ػػح مػػف الجػػدحؿ البػػت ؽ نػػدـ حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن  أاػػت تن  ػػتف متحبػػطم درجػػتد الػػُكحر 
م اتجتهتتهـ يأح اةزمتد اققتاتدتن اثيت  ثػحرة تيػتتر حمػت  إػدهت نمػم شحاإليت  شم مدت تأثتر الئت إتد 

( مفتريػػن  تلػػُكحر 1.8اقػػحت )تهـ جػػت  شػػاإليػػت  لتػػأثتر الئػػت إتد اققتاػػتدتن   دراؾالػػرغـ مػػف اف مبػػتحت 
حمػػػف ثػػػـ شهػػػم اك ػػػر مػػػف مبػػػتحت  ؛(0.522 مبػػػتحت دقلػػػن ) 0.001أتػػػ  جػػػت د قتمػػػن )د(    ؛(1.0)

 (.0.05المإيحتن )
ى اتجاىات الجميور نحو األزمات فإحصائية فى مد  تأثير ال)ائعات  ةلال توجد فروق  ات د -

 العمرية. االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا باختالف ال ئات
نحو األزمات  ى اتجاىات الجميورفيبين نتائج المستويات العمرية فى مد  تأثير ال)ائعات : (42جدول )

 االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا
 االنحراف المعيار  المتوسط العدد المجموعات

م اتجتهػػػػػػػتد شػػػػػػػمػػػػػػػدت تػػػػػػػأثتر الئػػػػػػػت إتد 
الجمهػػػػػػػػػػحر  الماػػػػػػػػػػري يأػػػػػػػػػػح اةزمػػػػػػػػػػتد 

 حمت  إدهت اثيت  ثحرة تيتتراققتاتدتن 

 1.11 22.1 82 بين 10أ 20مف 
 1.22 22.1 25 بين 55أ 12مف 
 1.15 22.21 220 بين 00أ 50مف 

 1.12 22.00 08 شأكثر 02مف 
 1.18 22.0 500 جممن

تئػػتر  تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ  لػػم ت ػػتتف المبػػتحتتد الإمرتػػن لمجمهػػحر نتيػػن الدرابػػن اثيػػت  تإر ػػهـ 
لػػػؾ لاػػػتلح الح ػػػن الإمرتػػػن مػػػف  نتمػػػتق  متحبػػػط قػػػدره  00-50لمئػػػت إتد ن ػػػر تط تفػػػتد اإلنػػػتـ الجدتػػػد ُح

د حاختراق 22.1نتمتق  متحبط محأد قدره  10-20نتمتقد حالح ن مف  55-12د ثـ الح ن الإمرتن مف 22.21
لػػدتهت مػػف الػػحنم  (نتمػػتق  00-50)شػػأكثرد حهػػح مػػت تإيػػم اف الح ػػن اةك ػػر بػػيتق  نتمػػتق  02الح ػػن الإمرتػػن مػػف 

حاإلدراؾ مػػت تمتػػز  ػػة  ػػتف المإمحمػػتد المسكػػدة حالئػػت إتد المثػػترة  زا  الح ػػ  اققتاػػتدي شػػم ماػػر اثيػػت  
 .ثحرة تيتتر حمت  إدهت
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نحو األزمات  ى اتجاىات الجميورفيوضح تحميل التباين لداللة ال روق فى مد  تأثير ال)ائعات : (43جدول )
 االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا وفق ال ئات العمرية

 ال روق
 

مجموع  البيان
 الدرجات

درجة 
 الحرية

 الداللة ف متوسط

مػػػػػػػػػػدت تػػػػػػػػػػأثتر الئػػػػػػػػػػت إتد نمػػػػػػػػػػم 
اتجتهػػػتد الجمهػػػحر يأػػػح اةزمػػػتد 

 اققتاتدتن حشؽ متغتر الإمر

 0.200 2.520 0.181 1 22.018  تف مجمحنتد
 0.102 110 11.221 المجمحنتد داخؿ غتر دالة

  111 15.520 مجمحع

تت ػػح مػػف الجػػدحؿ البػػت ؽ نػػدـ حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن  أاػػت تن  ػػتف متحبػػطتد درجػػتد اشػػراد    
م اتجتهتتهـ يأح اةزمتد اققتاتدتن اثيت  ثحرة شالح تد الإمرتن شم مدت تأثتر الئت إتد  الإتين  تختتؼ

(د ح تلتػػتلم لػػـ تتأفػػؽ 0.05نيػػد مبػػتحت ) نأتػػ  كتيػػد قتمػػن )ؼ( غتػػر دالػػ ؛ إػػدهتـ  حمػػت 1022تيػػتتر
تػن نيػد أاػت تتق  ػتف الم أػحثتف مػف أتػ  الح ػن الإمر  الحرض الختمس جز تتق لإػدـ حجػحد شػرحؽ ُاد دقلػن 

 تإر هـ لمئت إتد حتأثرهـ  هت.
ى اتجاىات الجميور نحو األزمات فتوجد فروق  ات داللة إحصائية فى مد  تأثير ال)ائعات  -

 باختالف المستويات التعميمية.أثناء ثورة يناير وما بعدىا االقتصادية 
الجميور نحو األزمات  اتجاىاتى فيوضح تحميل التباين لداللة ال روق فى مد  تأثير ال)ائعات : (44جدول )

 االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا باختالف المستويات التعميمية
مجموع  البيان ال روق

 الدرجات
 الداللة ف متوسط الحرية

م اتجتهػػتد شػػمػدت تػػأثتر الئػػت إتد 
زمػتد اققتاػتدتن الجمهحر يأػح اة
 حشؽ متغتر التإمتـ

  1.205 1 20.511  تف مجمحنتد
20.101 

0.05 
 دالن
 

 0.205 110 25.581 داخؿ المجمحنتد

  111 11.281 مجمحع

تت ػػح مػػف الجػػدحؿ البػػت ؽ حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن  أاػػت تن  ػػتف متحبػػطتد درجػػتد اشػػراد الإتيػػن 
م اتجتهػػػتد الجمهػػػحر الماػػػرت يأػػػح اةزمػػػتد شػػػ ػػػتختتؼ المبػػػتحت التإمتمػػػم شػػػم مػػػدت تػػػأثتر الئػػػت إتد 

ح تلتػتلم تأفػؽ  ؛(0.05اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتد أت  كتيد قتمن )ؼ( دالن نيد مبتحت ) اققتاتدتن 
أاػت تتق  ػتف الم أػحثتف مػف أتػ  المبػتحت التإمتمػم نيػد  الحرض الختمس جز تتق  حجحد شػرحؽ ُاد دقلػن 

 تإر هـ لمئت إتد اققتاتدتن ن ر اإلنتـ الجدتد.
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ال)ائعات  لداللة ال روق الثنائية بين المستويات التعميمية فى مد  تأثير( LSDنتائج اختبار ): (45جدول )
 ى اتجاىات الجميور نحو األزمات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىاف

فوق  جامعى متوسط أمى االنحراف المتوسط ن المجموعات
 الجامعى

تػػػػػػػػأثتر الئػػػػػػػػت إتد 
شػػػػػػػػػػػم اتجتهػػػػػػػػػػػتتهـ 
يأػػػػػػػػػػػػح اةزمػػػػػػػػػػػػتد 
اققتاػػػػػػتدتن حشفػػػػػػتق 
 لممبتحت التإمتمم

 2.1512- 2.1122 2.2110  1.15 21.1 21 امم
 1.5522- 0.15215   1.52 22.1 201 متحبط
 1.0521-    1.22 22.2 122 جتمإم

     1.22 21.2 2 شحؽ الجتمإم
     3.12 11.3 411 اإلجمالى

حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن  أاػػت تن  ػػتف متحبػػطتد درجػػتد اشػػراد  مػػف خػػتؿ الجػػدحؿ البػػت ؽ تت ػػتفح 
م اتجتهػػتد الجمهػػحر شػػالإتيػػن ُحت المبػػتحت التإمتمػػم المتحبػػط حشػػحؽ الجػػتمإم شػػم مػػدت تػػأثتر الئػػت إتد 

ثػػحرة تيػػتتر حمػػت  إػػدهت لاػػتلح ُحت المبػػتحت التإمتمػػم شػػحؽ الجػػتمإم نيػػد  اثيػػت يأػػح اةزمػػتد اققتاػػتدتن 
رحؽ ُاد دقلػػن  أاػػػت تن  ػػػتف متحبػػػطتد درجػػتد اشػػػراد الإتيػػػن ُحت المبػػػتحت (د ححجػػػحد شػػػ0.05مبػػتحت )

م اتجتهػػػػتد الجمهػػػػحر يأػػػػح اةزمػػػػتد شػػػػالتإمتمػػػػم الجػػػػتمإم حشػػػػحؽ الجػػػػتمإم شػػػػم مػػػػدت تػػػػأثتر الئػػػػت إتد 
 ؛(0.05اققتاتدتن اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهت لاتلح ُحت المبتحت التإمتمم شحؽ الجتمإم نيد مبتحت )

الحرض الختمس جز تتق  حجحد شرحؽ  تف الم أحثتف تإزت  لم متغتر المبتحت التإمتممد كمت  ح تلتتلم تأفؽ
م اتجتهتد الجمهحر يأح اةزمتد اققتاػتدتن شتحجد شرحؽ ُاد دقلن  أات تن شم مدت تأثتر الئت إتد 

 اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهت  تختتؼ مأؿ اإلقتمن.
فى مد  تأثير ال)ائعات  ل روق بين متوسطى درجات الريف والحضريوضح قيمة )ت( لداللة ا: (46جدول )

 ى اتجاىات الجميور نحو األزمات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىاف
ى اتجاىات الجميور نحو فمد  تأثير ال)ائعات 
 وفقا  لممكان أو السكن األزمات االقتصادية

الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيار 

قيمة 
 ت

مستو  
 المعنوية

 الداللة

 5.10 0.522 2.5 25.15 28.1 أ ر
 1.50 0.2 رتؼ

 500ف  

حجحد شرحؽ ُاد دقلػن  أاػت تن  ػتف متحبػطث درجػتد المفتمػتف البت ؽ تت ح مف  تتيتد الجدحؿ 
م اتجتهتد الجمهحر يأح اةزمتد اققتاتدتن اثيػت  ش تلرتؼ حالمفتمتف  تلأ ر شم مدت تأثتر الئت إتد 

(د أتػ  جػت د 0.2(د مفتريػن  ػتلرتؼ )28.1ثحرة تيتتر حمت  إػدهت حشفػتق لممكػتف حالبػكف لاػتلح الأ ػر )
(د حهح مت تدؿ نمػم 0.05( حهم اك ر مف مبتحت المإيحتن )0.522دقلن )  مبتحت (2.5  ) قتمن )د(

نمػػم شػػم المػػدف ااف مبػػتحتتد الئػػت إتد حدرجػػن تػػأثر الجمهػػحر  هػػت شػػم احقػػتد اةزمػػتد اققتاػػتدتن تكػػحف 
حالميتطؽ الأ رتن نيهت شم الإئحا تتد حالميتطؽ الرتحتند ش تق نف يبة المئتركن حالتحتنػؿ الػُت تػأتم 
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حمػػف ثػػـ شفػػد تأفػػؽ الحػػرض البػػت ؽ جز تػػتق  حجػػحد شػػرحؽ  ػػتف الم أػػحثتف تإػػزت  لػػم  ؛غتل ػػتق لاػػتلح الأ ػػر
 متغتر البكف اح مأؿ اإلقتمن.

ال رض السادس: توجد فروق  ات داللة إحصائية بين معةدل التعةرض لم)ةائعات عبةر تطبيقةات اإلعةالم 
 محل االقامة(.و  ،المستو  التعميمىو  ،السنو  ،الجديد والمتغيرات الديموجرافية )النوع

 :توجد عالقة  ات داللة إحصائية بين النوع ومعدل التعرض لم)ائعات -
 النوع ومعدل التعرض لم)ائعات يبين العالقة بين: (47جدول )

 النوع
 كثافة

 الداللة 2كا   إجمالى اإلناث ال كور
 % ك % ك % ك 

  31.5 122 29.1 58 32.1 64 معدل منخ ض
5.198 

 
 63.1 252 63.5 127 62.5 129 معدل متوسط 1.15

 6.5 26 7.5 15 5.5 11 معدل مرت :
 111 411 111 211 111 211 اإلجمالى

( مف اشراد الإتين الُكحر مإدؿ تإر هـ لمئت إتد مرتح د 5.5تت ح مف الجدحؿ البت ؽ اف يب ن )
( مػػػيهـ مإػػػدؿ تإر ػػػهـ مػػػيخحضد حيبػػػ ن 11.0( مػػػيهـ مإػػػدؿ تإر ػػػهـ متحبػػػطد حيبػػػ ن )01.5حيبػػػ ن )

( مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػػهـ 01.5( مػػف اشػػراد الإتيػػن اإليػػت  مإػػدؿ تإر ػػهـ لمئػػت إتد مرتحػػ د حيبػػ ن )2.5)
ز ايتئتر ئ كن اإليتريد حابتخدامتد ( ميهـ مإدؿ تإر هـ ميخحضد حهح مت 11.0حبطد حيب ن )مت تإز 

 مػػت شتهػػت تط تفػػتد التحااػػؿ  دالهحاتػػؼ الُكتػػن التػػث تتػػتح لممبػػتخدـ ابػػتإمتؿ اإليتريػػد حمختمػػؼ التط تفػػتد
حالأحابتة الئخاتن حالمأمحلن  مثؿ اةجهزة المحأتن حا ت تد حا تححف داقجتمتنث اثيت  تيفؿ المبتخدمتف
 مفترين  تلحبت ؿ اإلنتمتن اةخرت.

 :توجد عالقة دالو إحصائية بين السن ومعدل التعرض لم)ائعات عبر تطبيقات اإلعالم الجديد -
 يبين العالقة بين السن ومعدل التعرض لم)ائعات: (48جدول )

 السن
 معدل

 فأكثر 61من  عام ا 61: 46من  عام ا45: 31من عام ا 31: 16من 
 الداللة 2كا

 % ك % ك % ك % ك 
 10.52 28 18.11 05 11.15 15 12.01 12 منخ ض

22.510 
0.802 
 غتر دالن

 05.20 55 50.0 85 00.0 55 11.08 18 متوسط
 8.81 0 22.22 10 0.00 5 15.11 11 مرت :
 111 68 111 171 111 75 111 87 الجممة

ػ 10أ 20( مف اشػراد الإتيػن  تلح ػن الإمرتػن مػف )15.11اف يب ن ) تت ح مف الجدحؿ البت ؽ ( تنتمق
( مػيهـ 12.01( مػيهـ مإػدؿ تإر ػهـ متحبػطد حيبػ ن )11.08مإدؿ تإر هـ لمئت إتد مرتحػ د حيبػ ن )
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ػػػ55أ 12( مػػػف اشػػػراد الإتيػػػن  تلح ػػػن الإمرتػػػن مػػػف )0.00مإػػػدؿ تإر ػػػهـ مػػػيخحضد حيبػػػ ن ) ( مإػػػدؿ تنتمق
( ميهـ مإدؿ تإر هـ 11.15( مإدؿ تإر هـ متحبطد حيب ن )00.0 د حيب ن )تإر هـ لمئت إتد مرتح

ػ 00أ 50( مف اشػراد الإتيػن مػف الح ػن الإمرتػن )22.22ميخحضد حيب ن ) ( مإػدؿ تإر ػهـ لمئػت إتد تنتمق
( مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ مػػيخحضد 18.11) ( مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ متحبػػطد حيبػػ ن50.0) حيبػػ ن دمرتحػػ 

ػػ 02اشػػراد الإتيػػن مػػف الح ػػن الإمرتػػن )( مػػف 8.81حيبػػ ن ) شػػأكثر( مإػػدؿ تإر ػػهـ لمئػػت إتد مرتحػػ د  تنتمق
( ميهـ مإدؿ تإر هـ ميخحضد حهح مت 10.52حيب ن ) د( ميهـ مإدؿ مئتهدتهـ متحبط05.20حيب ن )

أتػ  كتيػد قتمػن  ؛تئتر  لم ندـ حجحد نتقػن ُاد دقلػن  أاػت تن  ػتف البػف حمإػدؿ التإػرض لمئػت إتد
ح تلتتلم لـ تتأفؽ الحرض البتدس جز تتق  ؛( 0.05(د حهم غتر دالن نيد مبتحت دقلن ) 22.515  )1كت

 الم أحثتف تإزت  لم متغتر المرأمن الإمرتن.  تفلإدـ حجحد شرحؽ 
توجةةد عالقةةة  ات داللةةة إحصةةائية بةةين المسةةتويات التعميميةةة ومعةةدل تعةةرض الجميةةور المصةةر   -

 :ديدلم)ائعات عبر تطبيقات اإلعالم الج
 لداللة ال روق بين المستويات التعميمية ومعدل التعرض لم)ائعات (2كا)يبين قيمة : (49جدول )
 مستو 

 معدل
 فوق الجامعى جامعى متوسط أمى

 الداللة 2كا 
 % ك % ك % ك % ك

 25.18 2 12.28 02 15.12 15 25.18 1 ميخحض
 

11.271 
 

1.417 
 غير دالة

 52.25 5 51.58 205 21.81 25 11.02 1 متحبط
 18.58 1 20.15 55 1.12 1 02.55 8 مرتح 
 111 7 111 277 111 113 111 13 الجممة

( مػػف اشػػراد الإتيػػن اةمتػػتف مإػػدؿ تإر ػػهـ لمئػػت إتد 02.55تت ػػح مػػف الجػػدحؿ البػػت ؽ اف يبػػ ن )
مػيخحضد  ( مػيهـ مإػدؿ تإر ػهـ25.18( ميهـ مإدؿ تإر ػهـ متحبػطد حيبػ ن )11.02مرتح د حيب ن )

( مف اشراد الإتيػن ُحت المبػتحت التإمتمػم المتحبػط مإػدؿ تإر ػهـ لمئػت إتد مرتحػ د حيبػ ن 1.12حيب ن )
( مػػػػػيهـ مإػػػػدؿ تإر ػػػػػهـ مػػػػػيخحضد حيبػػػػػ ن 15.12) متحبػػػػطد حيبػػػػػ ن ( مػػػػيهـ مإػػػػػدؿ تإر ػػػػػهـ21.81)
( مإػدؿ 51.50( مف ُحت المبتحت التإمتمث الجتمإم مإدؿ تإر ػهـ لمئػت إتد مرتحػ د حيبػ ن )20.15)

( مػػف ُحت المبػػتحت 18.58( مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ مػػيخحضد حيبػػ ن )12.28تإر ػػهـ متحبػػطد حيبػػ ن )
( مػيهـ مإػدؿ تإر ػهـ متحبػطد 52.25يبػ ن )التإمتمم شحؽ الجتمإم مإدؿ تإر هـ لمئػت إتد مرتحػ د ح 

ميخحضد حهح مت تئتر  لم نػدـ حجػحد نتقػن ُاد دقلػن  أاػت تن  ػتف  تإر هـ( مإدؿ 25.18حيب ن )
( حهػم غتػر دالػن نيػد 22.120  )1أتػ  كتيػد قتمػن كػت ؛المبتحتتد التإمتمتن حمإدؿ تإر هـ لمئػت إتد

لبػػتدس جز تػػتق لإػػدـ حجػػحد شػػرحؽ  ػػتف الم أػػحثتف حشػػؽ ح تلتػػتلث لػػـ تتأفػػؽ الحػػرض ا ؛(0.05مبػػتحت دقلػػن )
 متغتر المبتحت التإمتمم.
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 :قامة ومعدل تعرضيم لم)ائعات عبر اإلعالم الجديدتوجد عالقة  ات داللة إحصائية بين محل اإل -
  يبين العالقة بين محل اإلقامة ومعدل التعرض لم)ائعات عن األزمات: (51جدول )

 ثورة يناير وما بعدىااالقتصادية فى مصر أثناء 
 قامةاإل

 المعدل
 إجمالي حضر ريف

 الداللة 2كا
 % ك % ك % ك

 33.75 135 34.5 69 33.1 66 معدل منخ ض

8.143 1.15 
 57.1 228 59.5 119 54.5 119 معدل متوسط
 9.25 37 6.1 12 12.5 25 معدل مرت :
 111 411 111 211 111 211 الجممة

( مػػػف اشػػػراد الإتيػػػن المفتمػػػتف  ػػػتلرتؼ مإػػػدؿ تإر ػػػهـ 21.5البػػػت ؽ اف يبػػػ ن )تت ػػػح مػػػف الجػػػدحؿ 
( مػػػيهـ مإػػػدؿ تإر ػػػهـ 11.0( مػػػيهـ مإػػػدؿ تإر ػػػهـ متحبػػػطد حيبػػػ ن )55.5لمئػػػت إتد مرتحػػػ د حيبػػػ ن )

( مػػف اشػػراد الإتيػػن المفتمػػتف شػػم الأ ػػر مإػػدؿ تإر ػػهـ لمئػػت إتد مرتحػػ د حيبػػ ن 0.0حيبػػ ن ) دمػػيخحض
 ( ميهـ مإدؿ تإر هـ ميخحض.15.5حيب ن ) دمتحبط تإر هـ( ميهـ مإدؿ 51.5)

 ؛قتمن حمإدؿ تإر هـ لمئػت إتدكُلؾ تت ح حجحد نتقن ُاد دقلن  أات تن  تف مأؿ حمكتف اإل
ح تلتػتلم تأفػؽ الحػرض البػتدس  ؛(0.05( حهػم دالػن نيػد مبػتحت دقلػن )8.051  )1أت  كتيد قتمن كت

 فتق لمتغتر البكف حمأؿ اإلقتمن.جز تتق  حجحد شرحؽ  تف الم أحثتف حش

حصائيا  بين إدراك الجميور المصر  لمتأثير السةمبى إيجابية دالة إال رض الساب:: توجد عالقة ارتباطية 
لم)ائعات المصاحبة لألزمات االقتصادية فةى مصةر والقةدرة عمةى اتخةا  إجةراءات ت اعميةة 

 عبر اإلعالم الجديد وتطبيقاتو ضدىا.
ى االقتصاد القومى ف العالقة بين إدراك الجميور المصر  لمتأثير السمبى لم)ائعاتيوضح : (51جدول )

 المصر  وقت األزمات والموافقة عمى اتخا  إجراءات ت اعمية ضدىا
 مستو  المعنوية معامل التوافق المتغير

 دراؾ الجمهحر المارت لمتأثتر البم م لمئت إتد نمم اققتاتد الفحمم 
 اققتاتدتن شم مار اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتشم احقتد اةزمتد 

0.50 0.001 
 

 411 –ن 

(  مبػػتحت 0.50أتػػ   مغػػد قتمػػن د ) ؛تئػػتر  تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ  لػػم اػػأن الحػػرض البػػت ؽ
تجت تن دالن  ممت تإيم حجحد نتقن ارت تطتن  ؛(0.05(د حهم ااغر مف مبتحت مإيحتن )0.001مإيحتن )

م اققتاػػػتد الماػػػرت حقػػػد اةزمػػػتد شػػػأاػػػت تتق  ػػػتف  دراؾ الجمهػػػحر الماػػػرت لمتػػػأثتر البػػػم م لمئػػػت إتد  
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اققتاػػػتدتن نمػػػم حجػػػة الخاػػػحصد حالفػػػدرة نمػػػم اتخػػػتُ  جػػػرا اد تحتنمتػػػن  ػػػدهت ن ػػػر اإلنػػػتـ الجدتػػػد 
 حتط تفتتة المختمحن.

ال)ائعات االقتصادية في اإلعالم الجديد  نحو لعينة الدراسة العام االتجاه بين العالقة يوضح: (52) جدول
 وتطبيقاتو أثناء ثورة يناير وما بعدىا

 نحو ال)ائعات االقتصادية االتجاه العام
 الوزن المرجح

 النسبة المئوية مجموع النقاط
 35.8 819 معارض
 32.1 733 محايد
 32.2 736 مؤيد

 111 2288 جمالىاإل

 مػرجح  ػحزف اةحؿ لمئػت إتد اققتاػتدتن الترتتػة" مإػترض  تادر ش ػن البت ؽ الجدحؿ مف تت ح
د (11.1)  يبػ ن يفطػن 210 مرجح  حزف الثتيث الترتتة شث" مستد  ش ن تمتهت د(15.8)  يب ن يفطن  821
 .(11.0) يب ن  يفطن 211 مرجح  حزف الثتل  الترتتة شث مأتتد ش ن ثـ

 خاتمة الدراسة:

 رحرة التادي لممإمحمتد غتر المسكػدة حالئػت إتد التػم تتزاتػد شػث الدرابن الأتلتن مف اهمتن تأتم 
لؾ مف ختؿ راد ا إتدهت حتأثتراتهت  داحقتد اةزمتد حالتأحقد البتتبتن م اتجتهػتد الػرات الإػتـ شػث شػُح

مار اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتد حح   تلتن  نتمتن لمفتحمتهت مف خػتؿ تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد التػم 
الفدرة الحت فن نمػم يئػر الئػت إتد  ػتف ئػرا ح حش ػتد المجتمػ   بػرنن نتلتػن مػف يتأتػند حالفػدرة نمػم  تممؾ

الأد مف ايتئترهت مف يتأتن اخرتد حتأتم اهمتن الدرابن مف كحف الئػت إتد ااػ أد شػث الحقػد الأت ػر 
د حئركتد متخاان كمت اا ح لهت مسببت دتإتمد نمم الإدتد مف الإمـح حاليظرتتد حالحمبحتد المختمحن

يمػت ااػ ح تئػترؾ شػث ح ػإهت حالتخطػتط  شث  دارتهتد شهم لتبد مإمحمتد  بػتطن تطمػؽ هيػت اح هيػتؾد حا 
لهت خ را  شث نمـ اليحس حاقجتمتع حاإلنتـ حالبتتبن حغترهـد ُلػؾ اف الئػت إن المخطػط لهػت تػأتث  يتػت ج 

احقػتد اةزمػتد حالتػأثتر شػم ئػرا ح المجتمػ  جتدة حتأفؽ اغرا هت شث  أدا  ال م من لػدت الػراي الإػتـ شػث 
 تجت تق اح بم تق. 

اإلنػتـ الجدتػد حالػدحر الػُت تفػحـ  ػة نمػم مبػتحت  ػ  حيئػر الئػت إتدد اح مياػتد حيظراق ةهمتػن 
 الأد مف خطحرتهت نمم اةشراد حالمجتم د شفد ركزد الدرابن الأتلتن نمم الئت إتد اققتاػتدتن شػم ماػر

حمػػت  إػػدهتد حايإكػػتس ُلػػؾ نمػػم تحجهػػتد الػػرات الإػػتـ حامػػف حابػػتفرار  ـ1022حالتػػم اػػتأ د ثػػحرة تيػػتتر 
لػػػػؾ شػػػػم  ػػػػح  مبػػػػ حلتن اإلنػػػػتـ حالتفيتػػػػتد اقتاػػػػتلتن الأدتثػػػػن شػػػػم تأفتػػػػؽ اةمػػػػف  المجتمػػػػ  مبػػػػتف تقد ُح

 حاقبتفرار البتتبم حاققتاتدت شم مار.
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 مناق)ة النتائج العامة لمدراسة: -
تػػػػت ج الدرابػػػػن اف هيػػػػتؾ اتحتققػػػػت نمػػػػم اف مبػػػػتخدمث اإلنػػػػتـ الجدتػػػػد  تط تفتتػػػػة المختمحػػػػن اظهػػػػرد ي .2

تتإر ػػػحف لمئػػػت إتد  اػػػحن دا مػػػند حايػػػة ق تحجػػػد مإػػػتتتر حا ػػػأن تمكػػػف مػػػف ختلهػػػت راػػػد مػػػت هػػػح 
اةكثػػر تإر ػػتق لهػػُا الح ػػن نتمػػتق هػػث  00-50غتػػر اػػأتحد حاف الح ػػن الإمرتػػن مػػف مػػت هػػح اػػأتح ح 

د حهح مػت تإيػم اف الحتػرة  نتمتق  10 -20د تمتهت الح ن الإمرتن مف غتر المسكدةاليمط مف المإمحمتد 
ليهت هم الح ن التث تتبـ شنمم الرغـ مف ايهت اةكثر تإر تق لمئت إتد ح  دنتمتق  00 -50الإمرتن مف 

غتػػر المسكػػدةد تمتهػػت ف المإمحمػػتد المسكػػدة ح ت تلي ػػج حاقتػػزاف حالفػػدرة نمػػم تفػػدتر المحاقػػؼ حالتمتتػػز  ػػ
ابتخداـ ش ن الئ تة لمحاق  التحااػؿ اقجتمػتنث حهػح مػت تتحػؽ شتػة الدرابػن مػ  يتػت ج درابػن كػؿ مػف 

حبػػػتمن شتنمػػػن حمػػػسثرة شػػػث  د(د مػػػف اف الئػػػت إن تإػػػ1210 حطػػػتؿ اليتئػػػرتد د1021)ئػػػتمت  شػػػربد 
تجت تػتق لتفحتػن  انن حالاأتشن مإتقد حتمكف ابتخدامهت تإتدؿ تأثترهت تأثتر اإلُح  دالدنتتن غتر الم تئرة

محقؼ اح كبة دانمتف لبتتبن متد كمت تمكف اف تبتخدـ بم تتق شث  أػدا  يػحع مػف ال م مػن حزنزنػن 
 يتتجتن المختمحن.بتفرار المجتمإم حداخؿ الفطتنتد اإلاق

اإلنػػػػتـ الجدتػػػػد حتط تفتتػػػػة ( تبػػػػتخدمحف 25.0كئػػػػحد اليتػػػػت ج اف اكثػػػػر مػػػػف ثمثػػػػث نتيػػػػن الدرابػػػػن ) .1
حالمح ػػػحنتد اققتاػػػتدتن التػػػث تػػػرت ط  ػػػأأحالهـ المإتئػػػتن  حتتػػػت إحف مػػػف ختلهػػػت الف ػػػتتت دالمختمحػػػن

( ايهػػػـ تتػػػت إحف اإلنػػػتـ الجدتػػػد 12.2حالح ػػػ  اققتاػػػتدي لمدحلػػػن مبػػػتف تقد  تيمػػػت تػػػرت مػػػت يبػػػ تة )
ققتاػػػتد حمسئػػػراد ال حراػػػن حارتحػػػتع  تط تفتتػػػة شػػػث احقػػػتد اةزمػػػتد حالكػػػحار  حالتػػػث تػػػرت ط نػػػتدة  ت

ابػػإتر الإمػػتد حزتػػتدة البػػم  حالخػػدمتد المفدمػػن لميػػتسد حاف غتل تػػن المتت إػػتد تػػتـ ن ػػر الأتبػػحة 
(د حهػػػح مػػػت تإيػػػم كثتشػػػػن 10.0(د حمػػػف مكػػػػتف الإمػػػؿ  يبػػػ ن )05.0الئخاػػػث شػػػث الميػػػزؿ  يبػػػ ن )

 تلح ػػ  اققتاػػتدي شػػث ماػػر  التإػػرض لتط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد شػػث احقػػتد اةزمػػتد التػػث تػػرت ط
مػػراد تحمتػػتق  يبػػ ن  0ح ػأأحالهـ المإتئػػتن ات ػػتقد حاف ابػػتخدامهـ لهػػُا الػػيمط مػف اإلنػػتـ تتجػػتحز الػػػ 

(د أتػػ  تتػػراح  متحبػػط نػػدد البػػتنتد التػػث تف ػػتهت المبػػتخدـ نيػػد التإػػرض لممح ػػحنتد 51.5)
مػػػػت تئػػػػتر  لػػػػم اف اغمػػػػة  (د حهػػػػح55.5( بػػػػتنتد تحمتػػػػتق  يبػػػػ ن )5-5حالف ػػػػتتت اققتاػػػػتدتن مػػػػف )

المح حنتد حاةخ تر المتداحلن نمم ئ كن اإليتريد  إد ثحرة تيتتر تػرت ط اكثػر  تلح ػ  اققتاػتدي 
 م ترؾ حاإلخحاف المبممتف. ثداخؿ الدحلند حهح مت تإيم اليتس  إد بفحط يظتم

تشن اةأػدا  حالحقػت   ائترد يتت ج الدرابن  لم قدرة اإلنتـ الجدتد حتط تفتتة المختمحن نمم تغطتن ك .1
(د ثػػـ طرأهػػت لميفػػتش 00.0اققتاػػتدتن التػػث أػػدثد شػػث ماػػر اثيػػت  ثػػحرة تيػػتتر حمػػت  إػػدهت  يبػػ ن )

(د حهػػح مػػت تإيػػم اةهمتػػن اليبػػ تن 22.1حالتػػداحؿ ن ػػر اػػحأتد محاقػػ  التحااػػؿ اقجتمػػتنث  يبػػ ن )
يػػػة اهمتػػػن المح ػػػحنتد د  جتد الجدتػػػدة التػػػث تبػػػتخدمهت الجمهػػػحرلهػػػُا الػػػيمط مػػػف اإلنػػػتـ حاةدحا

اققتاتدتن نمم مبػتحت اةشػراد حالمجتمػ د أتػ  تتزاتػد الئػت إتد حالمإمحمػتد المغمحطػن حالتػث تمثػؿ 
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أتػ  لػـ تإفػد اإلنػتـ ميغمفػتق نمػم يحبػة اأتدتػتق  ؛ ط تإن الأػتؿ خطػحرة نمػم اةمػف الفػحمث الماػري
يمػػت ااػػ ح لػػدت اإل مػػت تإطػػم اةخ ػػتر  تط تفػػتدد حالنػػتـ الجدتػػد مػػف اةدحاكمػػت كػػتف شػػث البػػت ؽد حا 

جتيػػػة اف  لػػػم حالمإمحمػػػتد اققتاػػػتدتن بػػػإن ايتئػػػتر اك ػػػر حاحبػػػ  مفتريػػػن  تلمراأػػػؿ البػػػت فن نمتػػػةد 
 يهت مإمحمتد غتر مسكدة.االمحاطف يحبة اا ح مئتركتق شث  يتتب المإمحمتد المتداحلن حهح تدرؾ 

ت ؿ اةكثػػر ابػػتخدامتق لػػدت الجمهػػحر اظهػػرد اليتػػت ج تاػػدر ئػػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث قت مػػن الحبػػ .5
الماػػري اثيػػت  ثػػحرة تيػػتتر حمػػت  إػػدهت مفتريػػن  تلاػػأؼ اإللكترحيتػػن حالمػػدحيتد حالميتػػدتتد حال حا ػػتد 
لؾ نيد التإرض لممح حنتد حالف تتت اققتاتدتن  إد ثحرة تيتترد أت  تبمح ئ كتد  اإلخ ترتند ُح

يتػػتب المإمحمػػتد التػػث ا  خػػرتفد ح لتإمتػػؽ نمػػم ترا  ا لمبػػتخدمتهت  ل ػػدا  الػػراي حاجتمػػتنم اقالتحااػػؿ 
أتػػػػ  مػػػػت تػػػػزاؿ الف ػػػػتتت  ؛مح ػػػػحنتدمػػػػت تطرأحيػػػػة مػػػػف  خػػػػرتف شػػػػثتفػػػػ  شػػػػث مأتطػػػػة حميتقئػػػػن ا 

اققتاػػتدتن هػػث اةكثػػر تػػداحقق  ػػتف مبػػتخدمث ئػػ كتد التحااػػؿ مفتريػػن  تلف ػػتتت البتتبػػتن التػػث قػػؿ 
د حنػػحدة ال رلمػػتف لمتئػػرت  1025د حايتخػػتة ر ػػتس الدحلػػن 1025اقهتمػػتـ  هػػت  إػػد ح ػػ  الدبػػتحر 
 ـ.1025حمراق ن انمتؿ الأكحمن م  يهتتن 

نتمػػتد الجمهػػحر الماػػري نمػػم اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة المختمحػػن شػػث ائػػترد يتػػت ج الدرابػػن  لػػم ا .5
الأاحؿ نمػم المإمحمػتد  زا  الف ػتتت حالمح ػحنتد اققتاػتدتن اثيػت  ثػحرة تيػتتر حمػت  إػدهت  يبػ ن 

(د حاف هيتؾ درجن نتلتن مف الثفن شتمت تتـ تداحلة ن ػر اػحأتد التحااػؿ اقجتمػتنث  يبػ ن 11.1)
لئت إن مإمحمن غتر مكتممن تتـ ابتكمتلهت ت تنتق مف ختؿ الئكؿ التحػتنمث  ػتف (د أت  تفإد ا25.0)

أتػػ  شػػرض هػػُا التحتنػػؿ نمػػم الجهػػتد حالمسببػػتد الربػػمتن  ؛المبػػتخدمتف  زا  الف ػػتن المطرحأػػن
مف  تيهت  نتف الأكحمن زتتدة ابػإتر  دالرد نمم  إض الئت إتد التث تثتر الحتف  تف اشراد المجتم 

المتػػػػته حالغػػػتز حغترهػػػػتد حتراجإهػػػػت نػػػػف  إػػػػض الفػػػػراراد  زا  ردحد ح شػػػػحاتتر الكهر ػػػػت  ح تػػػػرحد تػػػُاكر الم
 اةشإتؿ الغت  ن نمم ئ كتد التحااؿ اقجتمتنث.

ثفن الجمهحر الماري شث المإمحمتد اققتاتدتن التث تػتـ تػداحلهت ن ػر ارتحتع اظهرد يتت ج الدرابن  .0
جت د ق تن التتنػة شػث ال حراػن نمػم قت مػن اةزمػتد (د ح 21.8اإلنتـ الجدتد  تط تفتتة  يب ن )

اققتاػػػتدتن التػػػث تحاجػػػة اققتاػػػتد الماػػػري ميػػػُ ثػػػحرة تيػػػتتر حمػػػت  إػػػدهتد تمتهػػػت رد الحدتإػػػن الفطرتػػػن 
ثػػػـ قػػػرحض ال يػػػؾ الػػػدحلث حالمػػػيح حالمإحيػػػتد اةمرتكتػػػند حاختػػػراق ازمػػػن اليفػػػد  دحالمبػػػتنداد الخمتجتػػػن

يتػػػة الماػػػريد حهػػػح مػػػت تئػػػتر  لػػػم اف التتنػػػة شػػػث مسئػػػراد جي ػػػث حيفػػػص الػػػدحقر حتإػػػحتـ الجاة
يجػتز المئػرحنتد الفحمتػن التػث بػ ؽ حتػـ  م شػال حران  تف ارتحتع يب ث حه حط أتد قػد اثػر  تلحإػؿ 

جي ػػث  زا  الح ػػػ  اققتاػػتدي شػػث ماػػر مػػػف نػػتف نيهػػت مػػف يتأتػػند حتراجػػػ  ثفػػن المبػػتثمر اةاإل
التحتنػؿ نمػم اػحأتد التحااػؿ اقجتمػتنثد  تيمػت لػـ ؿ ربػت يتأتن اخرتد حهح مػت تػـ ترجمتػة ن ػر 

أتػ  قتمػد  إػض دحؿ الخمػتج  تإػحتض هػُا  ؛ث اققتاتد الماػريشتسثر رد الحدتإن الفطرتن كثتراق 
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كتلبػػػإحدتن التػػػث قػػػدمد لمأكحمػػػن الماػػػرتن  ػػػإؼ الحدتإػػػن الفطرتػػػند حرغػػػـ ُلػػػؾ مػػػت تػػػزاؿ  دالػػػيفص
مإمحمػػػتد غتػػػر المسكػػػدة نػػػف بػػػح  الإتقػػػتد  ػػػتف اػػػحأتد التحااػػػؿ اقجتمػػػتنث تإػػػج  تلئػػػت إتد حال

حهح مت تـ يحتػة  اػحرة نممتػن د مار حالمممكن  زا  المحقؼ الماري  ئأف الح   شث بحرتت حالتمف
 مئتركن الفحاد المبمأن المارتن شث نممتن مئتركن م  الفحاد البػإحدتن  أ ػحر الػر تس البتبػث 

 ـ.1020تاؼ مترس الممؾ بممتف حالر تس التميم ن در ة مياحر ميح 
ائػػترد يتػػت ج الدرابػػن ارتحػػتع درجػػن اهتمػػتـ الجمهػػحر الماػػري  تةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػث ماػػر  إػػد  .2

خرتف  زا  اةزمن المثترة شػث ثحرة تيتتر حأتم الحقد الراهفد أت  جت  التإرؼ نمم حجهتد يظر ا 
تتبث شػث ماػرد ثػـ متت إػن الادارةد تمتهت التحنتن  خطحرة المإمحمتد غتر المسكدة نمم الح   الب

مت تيئر نف الح   اققتاتدي الماري ن ر اػحأتد التحااػؿ اقجتمػتنث حالػرد نمتهػت شػث أتلػن 
امػتتؾ مإمحمػػتد اػػأتأن نػف اةزمػػن المثػػترة اح التإمتػػؽ نمتهػتد ثػػـ التحتنػػؿ مػػ  كػؿ مػػت هػػح متػػداحؿ 

حاةزمػتد التػث تتأفهػت دحف أت  تتت   الجمهػحر ال حراػن  ؛دحف حنم اح شهـ لط تإن اةزمن المثترة
حمػػف ثػػـ شفػػد تكػػحف ال ػػدتؿ  زا  نػػدـ التإمتػػؽ هػػح اإلئػػترة  لػػم اتفحيػػن  ؛اف تكػػحف لدتػػة تإػػتمتد مإهػػت

 اح اليئر نف طرتؽ المئتركن دحف أُؼ اح   تشن.  انج يث 
 مياتدإتد حالمإمحمتد غتر المسكدة ن ر اظهرد يتت ج الدرابن تحتنؿ الجمهحر الماري م  الئت  .8

(د  تيمػت 51.1أت  جت د مأتحقد التأكد مف اأن المإمحمػن شػث المفدمػن  يبػ ن ) ؛اإلنتـ الجدتد
تػػرت الػػ إض التإتمػػؿ مػػ  المإمحمػػن نمػػم ايهػػت اػػأتأن  لػػم اف تث ػػد الإكػػس  يحػػث اح تكػػُتة  يبػػ ن 

 حاف الئػػت إتد ابتئػػرد  بػػ ة زتػػتدة ابػػتخداـ محاقػػ  التحااػػؿ اقجتمػػتنثد حهػػُا مػػت اكدتػػة(د 22.5)
درابػػػػن )كمتػػػػؿ. ا. ب( التػػػػث اكػػػػدد اف ئػػػػ كن اإليتريػػػػد غتػػػػرد مػػػػف ط تإػػػػن الئػػػػت إن حطرتفػػػػن يفمهػػػػت 

 دحهح مت تإيم اف الجمهحر الماري تحتفد تلتن شرز المإمحمتد حابت إتد غتػر المسكػد ميهػتحبرنتهتد 
حمػػف ثػػـ  ؛هت اػػأتأن  لػػم اف تػػتـ التاػػأتح اح يحػػم المإمحمػػن كتممػػنحاػػححايػػة تظػػؿ تتإتمػػؿ مإهػػت  

تزاتد تحتاتؿ الئت إن نيدمت تتـ تجتهؿ المسببتد الربمتن لممإمحمتد التث تػدخؿ شػث  طػتر نممهػت ت
حتت خـ أتم تا ح ازمن تاإة التإتمؿ مإهت دحف تخطتطد حاأتتيتق تتدخؿ الفتتدة البتتبتن يحبهت 

 إليهت  أتلن الجدؿ أحلهت.
ر تبػػػتهدؼ  ثػػػترة الػػراي الإػػػتـ  ػػػد اظهػػرد اليتػػػت ج اف الئػػػت إتد  زا  اةزمػػتد اققتاػػػتدتن شػػػث ماػػ .1

(د تمتهػػػػػت مإرشػػػػػن رد الحإػػػػػؿ  زا  المإمحمػػػػػتد المثػػػػػترة  يبػػػػػ ن 51.8اليظػػػػػتـ البتتبػػػػػث الأػػػػػتلث  يبػػػػػ ن )
ث ػػػػتد اػػػػإح ن  دارة اليظػػػػتـ البتتبػػػػم لألزمػػػػتد  د(د ثػػػػـ تأتتػػػػد حدنػػػػـ حجهػػػػتد يظػػػػر مأػػػػددة10.8) حا 

أتأند حهػح مػت تإيػم اف الئػت إتد ثتر اليتتجػن نػف اةخ ػتر غتػر الاػاققتاتدتند حاختراق تخحتؼ ا 
ث ػتد شئػمة  كـترة الػراي الإػتـ  ػد اليظػتـ الأػتشث الجحاية اققتاتدتن قد تبتهدؼ  ئكؿ م تئر  ثػ حا 

أت  تأتم المجتف اإللكترحيتن ل إض التتتراد  ؛ـ1021شث  دارة الميظحمن اققتاتدتن  إد ثحرة تحيتح
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اف ثػحرة تيػتتر قتمػد مػف اجػؿ الإػتش حالأرتػن  ابػتس نمػم دالدتيتن حالبتتبتن لمدش  يأػح هػُا اقتجػته
 يبتيتن.حالكرامن اإل

( مف نتين الدرابن ترت ماداقتن اةخ تر حالمإمحمػتد 08.5اف مت يب تة ) لم ائترد يتت ج الدرابن  .20
حايهػػػت ترجمػػػن لمحاقػػػ  الػػػُت  داػػػحأتد التحااػػػؿ اقجتمػػػتنث  ػػػرالميئػػػحرة نػػػف اققتاػػػتد الماػػػري ن

( ترحف ايهت مإمحمتد حئت إتد ق ابتس لهػت مػف الاػأند حهػح مػت تسكػد اف 10.5تإتئحيةد مفت ؿ )
الػػُتف تتإر ػػحف لمف ػتتت حاةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػث ئػػ كتد التحااػؿ اقجتمػػتنث ح  غتل تػن مبػػتخدمث

تحيتػحد مفت ػؿ تميػم مػت  10تتر حتي تثمار مف الح ن التث مت تزاؿ تئإر  أيهت لـ تيؿ أظهت  إد ثحر 
 اػػػحرة حتتأبػػػف ظػػػرحشهـ المإتئػػػتن  د( اف تػػػستم المئػػػرحنتد الفحمتػػػن الجدتػػػدة ثمترهػػػت10.5يبػػػ تة)
 شث نهد م ترؾ حاإلخحاف المبممتف.نمتة مت كتيحا مف اش ؿ 

 اظهرد اليتت ج اف الئت إتد البتتبتن تادرد قت من ايمتط الئت إتد ن ر اإلنتـ الجدتػد  تط تفتتػة .22
(د ثػػػـ اةميتػػػن حالإبػػػكرتن 5.11متهػػػت الئػػػت إتد اققتاػػػتدتن  متحبػػػط )ت(د 5.15المختمحػػػن  متحبػػػط )

 نمػػػم مػػػدت ارت ػػػتط الجحايػػػة مػػػت تإطػػػم دقلػػػن حا ػػػأن حهػػػح حالدتيتػػػن حاختػػػراق الئػػػت إتد اقجتمتنتػػػند
 أتػػ  تتبػػ ة اةزمػػتد حالتأػػدتتد اققتاػػتدتن شػػث المجمػػؿ شػػث  أػػدا  ؛البتتبػػتن حاققتاػػتدتن مإػػتق 

يتػػػتب حتأبػػػتف اةجػػػحر حال ػػػدقد حرسحس ايهػػػت تػػػرت ط  تلئػػػإة حنممتػػػن اإلح  ختاػػػند بتتبػػػتنتأػػػحقد 
اةمػػحاؿ حال حراػػػن حالمئػػرحنتد الجدتػػػدة حال طتلػػػن حالح ػػ  الاػػػأث حالمبػػتكف حالمحااػػػتد الإتمػػػن 

 بإترد حكمهت ق تتت اقتاتدتن مف ئأيهت اف تتب ة شث ازمتد حمئكتد بتتبتن قد تيتهمحزتتدة اة
  لقتلن أكحمن اح تغتتر يظتـ أكـ  كتممن.

تئتر يتت ج الدرابن تادر الحتب حؾ قت من المحاق  اإللكترحيتن اةكثر تداحقق لمئت إتد اققتاتدتن شث  .21
ماػػػر اثيػػػت  ثػػػحرة تيػػػتتر حمػػػت  إػػػدهتد تمتهػػػت التحتتػػػحةد ثػػػـ تػػػحتتر شتلاػػػأؼ اإللكترحيتػػػن حالمػػػدحيتد 

ياػتد الفيػحاد الح ػت تن ححكػتقد اةي ػت  نمػم اإليتريػدد حهػح مػت حالميتدتتد حالمحاق  اإلخ ترتند حم
تإيػػم اف مػػت تأففػػة اإلنػػتـ الجدتػػد  تط تفتتػػة مػػف تحتنمتػػن حبػػرنن يئػػر المإمحمػػتد دحف التأفػػؽ مػػف 

أتػػ  مػػت تػػزاؿ الاػػأتشن اإللكترحيتػػن حمحاقػػ  الفيػػحاد  ؛ماػػداقتتهت كتيػػد اكثػػر تح ػػتتق لػػدت الجمهػػحر
حكػػػتقد اةي ػػػت  تإتمػػػد نمػػػم أػػػترس ال حا ػػػن الػػػُت تفػػػـح نمػػػم شػػػرز ح  انتػػػنُالح ػػػت تن حالمأطػػػتد اإل

 تتد مياتد  شفدحمراجإن المح حنتد ق ؿ يئرهت  غض اليظر نف  ت تهت التفمتدتن اح اإللكترحيتند 
 تئػكتؿ حختاػن شػم شتػراد د اػأحتنداايحػراد نمػم لمأاػحؿ نمػم الئػت إتد تإتمػد اإلنػتـ الجدتػد

 اح ئخاػتتد نتمػن بػمإن ةحتئػحت المتػت إتفد مػف ممكػف نػدد اك ػر نمػم حالأاػحؿ الأكحمػتد
( 1005درابػن )أبػتـ ماػطحمد   لتػة دائػتر  مػت مػ  تتحػؽ ااأتة ئركتد حمسببتد ك رتد حهُا

 مفت ػؿ مسببػتد حااػأتة  ػت تزاز ئخاػتتد اقجتمتنث تفػحـ محاق  التحااؿ  إض اف  تف حالُي
 المسببن. الئخاتن اح هُه بمإن نمم تسثر قد يئر ئت إتد ندـ
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اكدد اليتت ج اف اتجتهتد الجمهحر  زا  الئت إتد اققتاتدتن شث ماػر اثيػت  ثػحرة تيػتتر حمػت  إػدهت  .21
أتػػػ  تاػػػدرد خبػػػت ر ال حراػػػن  ؛ن ػػػر اإلنػػػتـ الجدتػػػد حتط تفتتػػػة جػػػت د متحتحتػػػن أبػػػة اهمتتهػػػت

دتحف حالفرحض قت من اهتمتمتد حتراج  اقأتتتطم اليفدي حزتتدة اةبإتر حاةمحاؿ المهر ن لمخترب حال
الجمهػػحر الماػػري  زا  اةزمػػتد اققتاػػتدتن نمػػم ئػػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنثد حهػػح مػػت تإيػػم اف 

حمػف  دمبتخدمث اإليتريد شث مار تتػت إحف الح ػ  اققتاػتدي شػث  تدهػـ مػف مسئػراد ال حراػن
 ات  شث مار.اإل ختؿ اإلنتف نف الميح المفدمن حالفرحض حتحاتتد ال يؾ الدحلث حئرحط

 ؛اكػػدد يتػػت ج الدرابػػن تإػػدد محػػتهتـ الئػػت إتد  ػػتف مبػػتخدمث اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة شػػث ماػػر .25
حتفػػػـح نمػػػم  ثػػػترة الػػراي الإػػػتـ حتبػػػتهدؼ التخرتػػػة حزنزنػػػن  ةايهػػػت مإمحمػػػن غتػػر مسكػػػد أتػػ  جػػػت د 

اف التجتهػػؿ حنػػدـ شػػث المفدمػػند حهػػح مػػت تإيػػم ايهػػت مإمحمػػن قػػد تأتمػػؿ الاػػحاة حالإكػػسد  ق   اةمػػف
الرد نمم هُا اليمط مف المإمحمػتد شػث تمػؾ ال ت ػن اقشترا ػتن الحابػإن قػد تجإػؿ ميهػت ازمػن قػد تػسثر 

تطػػتلث أتػػ  مػػت تػػزاؿ ازمػػن الطتلػػة اإل ؛م الح ػػ  البتتبػػث شػػث الػػداخؿ حالخػػتربشػػ اػػحرة اح  ػػأخرت 
 ئػػأيهت لمػػتف اةحرح ػػث ال ر  قػػد اتخػػُ - نمػػم الػػرغـ مػػف ايهػػت أػػتد  جيػػت ث نػػتدت - جحلتػػح رتجتيػػم  

لإػدـ التإػتحف شػث  ظهػتر المإمحمػتد الأفتفتػن التػث  ؛ جرا اد اقتاتدتن  د مار كيػحع مػف الإفػتة
تفػؼ حرا  الأػتد د حميهػت ت ػترة المإمحمػتد  ػتف تفػترتر حزارة الداخمتػن ححزارة الإػدؿ حاليتت ػن الإتمػػن 

  ئأف الأتد .
 تفتتة شث يئر حتداحؿ الئت إتد اققتاتدتن شث ماػر اكدد يتت ج الدرابن يجت  اإلنتـ الجدتد  تط .25

(د حهػػػح مػػػت تإيػػػم قػػػدرة ئػػػ كتد التحااػػػؿ اقجتمػػػتنث نمػػػم يئػػػر اةخ ػػػتر حالمإمحمػػػتد 11.0 يبػػػ ن )
المثتػػرة دحف تػػدقتؽ شػػث مػػدت ماػػداقتتهت مػػف ندمػػةد ثػػـ تحتنػػؿ المبػػتخدمتف لهػػُه المحاقػػ  مػػ  الخ ػػر 

ربػتؿ لمجمحنػتد اخػرتد  نجػتة اح  يػة  لػم تإمتػؽ اح هت مإمحمن حاردة  لتػة حتأتػتب مابتس اينمم 
اف الئػت إتد تمكػف اف ت يػث ( مف 1025حهح مت تتحؽ شتة الدرابن م  يتت ج درابن )تركم البدترتد 

أػػحاجز تأجػػة مػػف ختلهػػت ايتئػػتر الأفتفػػند حهػػح مػػت تػػسدت  لػػم شفػػداف الماػػداقتند حتحبػػح المجػػتؿ 
 فتاد بم تن شث المجتم .قيتئتر اةكتُتة حاةخ تر الم يتن نمث م

اإلنػػتـ الجدتػػد شػػث يئػػر الئػػت إتد اققتاػػتدتن شػػث ماػػر  إػػد مياػػتد اظهػػرد اليتػػت ج تإػػدد ادحار  .20
ميهت ايهت ابرع تأثتراق مف حبت ؿ اإلنتـ التفمتدتند حايهت  دأت  تإددد اهمتتهت قنت تراد ؛ثحرة تيتتر

تبػػتكمؿ اجػػزا  ميهػػت  ل ػػتشن مئػػتركتد جدتػػدة مػػت تيفمػػةد حايهػػت قػػد ف تفػػحـ  ػػدحر اليتقػػؿ دحف تث ػػد مػػ
ثترة أتم تتأفػؽ لػة الػُتحع حاقيتئػترد حهػح مػت  تخص الخ ر يحبةد كمت ت تؼ نمم الخ ر جتُ تن حا 

ن حغتػر أمكتيتتة التكيحلحجتن التث ت تؼ لممإمحمتد الاأتا  تئتر  لم الدحر المهـ لينتـ الجدتد ح 
 أتم اح دلممادر الرجحع اح داأتهت مف التث د  تند دحفثترة حالجتُجدتدة مف اإل االاأتأن ا إتدق 

 هػُه حاف أحلهػتد اإلنتمتػن  جػرا  التأفتفػتد اح دالئػت إتد مثػتر اةأػدا  لمحاقػ  المتػدايث التأػرؾ
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 المػدت نمػم المحاقػ  هػُه ماػداقتن مشػ تػسثرحؼ اػأتهت بػ نػدـ مػف التأكػد تػتـ نيػدمت الئػت إتد
 هػح المهػـ  تليبػ ن لهػت  يمػت اقنت ػترد إػتف  اليتئػرة لمئػت إتد المحاقػ  هػُه ت ػإة ق مػت حهح ال إتدد

اةزمػتد اققتاػتدتن  أػحؿ لئػت إتد  يئػرهت اإلنتمػث حأة الظهحر الاأحث الب ؽ نمم الأاحؿ
  هػت تمتػـز اف تجػة التػث حالمهيتػن اةختقتػن المإػتتتر متجتهمػن كػؿ د ػحا ط حرشػ  اةبػإتر دحف

حبػت ؿ اإلنػتـ  ختؿ مف الأفتفن نمم الأاحؿ شث المحاطف أؽ  لم تجتهمهت  تإل تشن دمبتخدـال
 .الربمتن

اإلنػػتـ الجدتػػد شػػث ماػػر تمتمػػحف  لػػم تح ػػتؿ المإمحمػػتد مياػػتد اظهػػرد اليتػػت ج اف مبػػتخدمث  .22
متهػػػت الماػػػػأح ن  تلمبػػػتيداد حالحثػػػت ؽد ثػػػػـ الاػػػحر الححتحغراشتػػػند حاختػػػػراق تالماػػػأح ن  تلحتػػػدتحهتدد 
لؾ قنت تراد قػد  ؛ لم اهمتن يئر المإمحمتد ماأح ن  تلاحد حالاحرةالاحتتند حهح مت تئتر  ُح

 ػػػحت  يػػػحع مػػػف الماػػػداقتن نمػػػم المإمحمػػػتد الميئػػػحرة مػػػف يتأتػػػند حيحػػػث الئػػػؾ نػػػػف  تكػػػحف ميهػػػت 
 يبػػػ ن قمتمػػػن المإمحمػػػتد المثػػػترة مػػػف يتأتػػػن اخػػػرتد شتمػػػت تػػػأتم المإمحمػػػتد الماػػػأح ن  تلاػػػحد شفػػػط 

أتػػ  تمتػػؿ  إػػض المبػػتخدمتف  لػػم التتنػػة شػػث  ؛الحرقتػػن حالمبػػتيدادمفتريػػن  تلاػػحر الححتحغراشتػػن 
أتػػم  ػػتد محقػػ  مثػػؿ  دالاػػحد ن ػػر  ػػرامج أتبػػح تن نتلتػػن الجػػحدةد حاف تػػأثتراد الحتػػدتحهتد تتإػػتظـ

تحمتػػػتقد حتجػػػتحز نػػػدد مبػػػتخدمتة ممتػػػتر مئػػػتهدة تحتتػػػحة تبػػػتأثر  أجػػػـ مئػػػتهداد تتجػػػتحز الممتػػػتر 
أػػد لمحقػػ  التحتتػػحة مػػف  ػػتف كػػؿ اثيػػتف تبػػتخدمتف اإليتريػػدد حتأتػػؿ مبػػتخدـ ئػػهرتتقد حهيػػتؾ زا ػػر حا

 ـ.1020لتكبت امحق  التحتتحة المركز الثتل  نمم مبتحت الإتلـ أبة  أات تتد 
اظهػػػرد يتػػػت ج الدرابػػػن تإػػػدد ماػػػتدر الئػػػت إتد التػػػث تتيػػػتحؿ اةزمػػػتد اققتاػػػتدتن شػػػث ماػػػر ن ػػػر  .28

خػػحاف المبػػممتف د المجػػتف اإللكترحيتػػن لجمتنػػن اإلأتػػ  تاػػدر  ؛اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة المختمحػػن
(د ثػػـ الطػػت حر 8.15(د تمتهػػت الفرت ػػحف مػػف البػػمطن حالجهػػتز الأكػػحمم  يبػػ ن )8.25الفت مػػن  يبػػ ن )

الخػػػػتمس ححبػػػػت ؿ اإلنػػػػتـ المط حنػػػػن ح ػػػػرامج التػػػػحؾ ئػػػػح حش ػػػػن المإتر ػػػػتف مػػػػف الئػػػػ تة حالتتػػػػتراد 
مسببػػػتد ح اةجهػػػزة اةجي تػػػن مػػػف ميظمػػػتد حهت ػػػتد البتتبػػػتن اةخػػػرتد حاختػػػراق الجحابػػػتس حنمػػػت  

ختاػن جتػؿ الئػ تة  -اجي تن قزالد تإمػؿ  ػتف احبػتط الئػ تةد حهػح مػت تإيػم اف جمتنػن اإلخػحاف 
م شػػحكػػتيحا حرا  الئػػت إتد التػػث مػف ئػػأيهت التػػأثتر  ددارة اػػحأتد الحتبػ حؾا  يتػػتب ح  تأترشػػحف  -مػيهـ 

لػؾ نفػة الكئػؼ نػف ادمػف  دارة احرة اليظتـ البتتبث الأتكـ أبة مت تراه ا لجمهحر الماػريد ُح
هػػُه الاػػحأتد التػػم تفػػحـ نمػػم  يتػػتب حيئػػر الئػػت إتد اققتاػػتدتن  ػػتف اليػػتسد حالتػػم بػػ  د  ػػرراق 
نمػػػم ال حراػػػن الماػػػرتن شػػػث الكثتػػػر مػػػف تإتمتتهػػػت التحمتػػػن حالئػػػهرتند حالفػػػ ض نمػػػم الػػػ إض مػػػيهـ 

( حالتػػػم تػػػرت اف 1021درابػػن )طػػػتؿ اليتئػػػرتد حمأػػتكمتهـد حهػػػح مػػػت تتحػػػؽ شتػػة الدرابػػػن مػػػ  يتػػػت ج 
اةهمتػػػن حالغمػػػحض ئػػػرطتف ترت طػػػتف ارت تطػػػتق كمتػػػتقد شكممػػػت زادد اةهمتػػػن حكػػػتف الخ ػػػر مثتػػػراق لمجػػػدؿ 
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درجػن نتلتػن  م ُا كػتف المجتمػ  نمػ مية أتاحئدتد الغمحض ايتئر شث المجتم  اكثر مف غترهد اي 
 ف.تف البت فتتحشر شتهت الئرطتمكف اف تتأثر  تلئت إن  ُا لية مف الحنث ش

اظهػػػرد يتػػػت ج الدرابػػػن تإػػػدد ابػػػ تة ايتئػػػتر الئػػػت إتد اققتاػػػتدتن حتػػػداحلهت ن ػػػر ئػػػ كتد التحااػػػؿ  .21
دراؾ مرحجث الئت إتد خطحرة المإمحمن التث ترحجحف  ميهت ندـ  دأت  جت د ةب تة ؛اقجتمتنث

الربػمث نػف الػرد نمػم الئػت إتد  ف شتهتد ثـ تراجػ  اإلنػتـتلهت ن ر احأتهـ حالمجمحنتد المئترك
ختقتػػن لمكثتػػر مػػف مبػػتخدمث اإليتريػػد شػػث ثػػـ تراجػػ  الفػػتـ المهيتػػن حاة دالتػػث تمػػس مسببػػتد الدحلػػن

ماػػر  إػػد ثػػحرة تيػػتترد ش ػػتق نػػف تحظتحهػػت مػػف جتيػػة  إػػض مسببػػتد الدحلػػن لفتػػتس الػػراي الإػػتـ 
 تػػػرة مػػػف نػػػدـ الػػػحنم  خطػػػحرة حتحجهتتػػػة  زا  ق ػػػتتت  إتيهػػػتد حهػػػح مػػػت تئػػػتر  لػػػم اف هيػػػتؾ درجػػػن ك

ايتئػػتر الئػػت إتد حبػػرنن تػػداحلهت ف أجػػـ الخطػػحرة شػػث تػػداحلهتد أتػػ  ح الئػػت إتد ق تػػدرؾ المبػػتخدم
 د مفت ػػػػؿ تراجػػػػ  المسببػػػػتدحختاػػػػن مػػػػف خػػػػتؿ محاقػػػػ  التحااػػػػؿ اقجتمػػػػتنث د ػػػػتف اشػػػػراد المجتمػػػػ 

مػػػف المإمحمػػػتد  أتػػػ  ت ػػػتؼ المجمحنػػػتد المبػػػتخدمن لهػػػُا الػػػيمط ؛اإلنتمتػػػن الربػػػمتن نػػػف الػػػرد
 ح  دراؾ. اتحتاتؿ حمإمحمتد جدتدة نمم الفان اإلخ ترتن المتداحلن دحف حنم 

( نمػػم  ػػرحرة نػػدـ حجػػحد رقت ػػن نمػػم اػػحأتد 81.0اظهػػرد اليتػػت ج اتحػػتؽ نتيػػن الدرابػػن  يبػػ ن ) .10
د حترحف  رحرة ابتأدا  حظت ؼ  دارتن الجدتد  زا  المإمحمتد المتداحلنالتحااؿ حمياتد اإلنتـ 

( تػػػرحف  ػػػرحرة حجػػػحد 28.0كػػػؿ شتمػػػت تخاػػػةد مفت ػػػؿ ) دكػػػحف مهمتهػػػت الػػػرد نمػػػم الئػػػت إتد المثػػػترةت
حختان نيدمت تتإمؽ المإمحمتد  تيتهتؾ الخاحاتن حالتئهتر  تلغتر دحف  دقحايتف حتئرتإتد رادنن
 لئػأُ ق ػؿ الأػرحة ح إػدهت تبػتخدـ كتيػد هيػت  لػم اف الئػت إن اليظػر تمحػد حقػت   مأػددةد حهػح مػت

  طػحقد بػطرد التػث حالمتأػـ اةيتئػتد شػث ُلػؾ تجمػم حقػد المإيحتػند رحأهػـ الجتػحش حرشػ  همػـ
 الجتحش الإر تن قدتمتق.

تجت تػػػن لينػػػتـ الجدتػػػد حتط تفتتػػػة  زا  اةزمػػػتد اققتاػػػتدتن اظهػػػرد يتػػػت ج الدرابػػػن تاػػػدر الفػػػتـ اإل .12
تجت تػػن حتأكتػػد شػػث دنػػـ الفػػتـ اإلدحرهػػت  جػػت  أتػػ  ؛حالئػػت إتد الماػػتأ ن لهػػت مفتريػػن  ػػتلفتـ البػػم تن

ثحا د المجتم  شث الادارةد ثـ تيمتن الأس الحطيث حالػرد نمػم الئػت إتد المثػترة حدنػـ تحجػة الدحلػن 
جػػت د الفػػتـ البػػم تن شػػث اػػإح ن التأفػػؽ مػػف المإمحمػػتد مجهمػػن الماػػدر  ثػػـالبتتبػػث حاققتاػػتديد 

 دف حاإح ن الحاػحؿ لماػدر الئػت إنح إؼ الرقت ن نمم مياتد اإلنتـ الجدتدد ح إؼ الفحايت
ميهػػػػت اػػػإح ن متأفػػػن مرحجػػػػم الئػػػت إتد حبػػػػهحلن حمرحيػػػن امػػػػتتؾ  دش ػػػتق نػػػف اػػػػإح تد اخػػػرت
التحااػػػؿ اقجتمػػػتنمد حهػػػح مػػػت تئػػػتر  لػػػم اف ح ػػػ   ػػػحا ط  اػػػحأتدمياػػػتد اإلنػػػتـ الجدتػػػد ح 

حنتػػن مبػػتخدمث مفت ػػؿ  ػػرحرة ت دحقػػحايتف حتئػػرتإتد رادنػػن لمرحجػػم الئػػت إتد قػػد تكػػحف أػػتق مسقتػػتق 
مػػػف الفػػػحمث حتإزتػػػز قػػػتـ الػػػحق  حاقيتمػػػت  الػػػحطيث مػػػ  دنػػػـ الفػػػتـ اإلنػػػتـ الجدتػػػد  تلأحػػػتظ نمػػػم اة
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تتمثؿ شث الإمؿ حال أػ  نػف كػؿ  تحاف نمتة حاج ق  دشث نممتن التيمتن تتجت تن لدتةد حانت تره مئتركق اإل
 مت هح محتد ليحبة ححطية.

الئػػػت إتد اققتاػػػتدتن المتداحلػػػن ن ػػػر مياػػػتد اإلنػػػتـ اظهػػػرد يتػػػت ج الدرابػػػن اف محاجهػػػن ظػػػتهرة  .22
الجدتػػػد شػػػث ماػػػػر  إػػػد ثػػػػحرة تيػػػتتر تإتمػػػػد نمػػػم  ػػػرحرة حجػػػػحد متأػػػد  ربػػػػمث لألخ ػػػتر حال تتيػػػػتد 

تمتهػت بػرنن الػرد نمتهػت شػحر ظهحرهػت  دالمتداحلند ثـ التأكػد مػف اػأن المإمحمػتد ق ػؿ يئػرهت حتػداحلهت
لػػػػؾ ن ػػػػر يئػػػػر اةخ ػػػػت دنمػػػػم ئػػػػ كتد التحااػػػػؿ ر الاػػػػأتأن اح تاػػػػأتح المإمحمػػػػتد المغمحطػػػػن ُح

حكػُلؾ التيبػتؽ مػ  الجهػتد  دالمتداحلن د ش تق نف  ػرحرة تأدتػد ماػدر الئػت إن حابػ تة ظهحرهػت
الربمتن حاإلنتـ إلنداد الردحد الميتب ند ثـ ح   تئرتإتد حقحايتف رادنن لمأد مف تزاتد هُا اليمط 

 لكترحيتػػن لمػػرد نمػػم الئػػت إتد المتداحلػػن ن ػػر مياػػتد حاختػػراق  ػػرحرة تئػػكتؿ لجػػتف  دمػػف المإمحمػػتد
 ماإلنتـ الجدتدد حهح مت تإيم اف حجحد متأد  ربمث لدتة مف الكحت ة حالخ رة حالمإمحمتد لمرد نم

يتتب ال خـ مف الئت إتد التث قد الئت إتد شحر ظهحرهت قد تكحف اأد الأمحؿ المسكدة لحقؼ هُا اإل
 اري أتلتتق حمبتف تق.تب ة  رراق لألمف الفحمث الم

اظهرد يتت ج الدرابن حجحد تلتتد لمحاجهن ظتهرة ايتئتر الئت إتد اققتاتدتن شث مار شث احقتد  .11
أت  جت د اليتت ج مسكدة  رحرة تحشتر المإمحمتد الربػمتن  ؛اةزمتد ن ر مياتد اإلنتـ الجدتد

هت ق ػػػتن حاػػػحالئػػػت إتد   ئػػػحتشتن لكػػػؿ حبػػػت ؿ اإلنػػػتـد حبػػػف قػػػحايتف رادنػػػن تط ػػػؽ نمػػػم مرحجػػػث 
جيت تػػػند ثػػػـ شػػػتح قيػػػحاد اتاػػػتؿ مػػػ  المسببػػػتد الربػػػمتن حالػػػحزاراد الأكحمتػػػند  تإل ػػػتشن  لػػػم أػػػ  

حقػػتد الخطػػحرة أحتظػػتق نمػػم اةمػػف الفػػحمث االتإػػتحف مػػ  الجهػػتد اةميتػػن شػػث نمػػم ئػػركتد اإليتريػػد 
تدد حكػػػػػُلؾ طػػػػتؽ أمػػػػػتد تحنتػػػػن  خطػػػػحرة الئػػػػت إتد شػػػػػث المػػػػدارس حالجتمإػػػػ الماػػػػريد حكػػػػُلؾ 

نػداد كػحادر  ئػرتن  ػلدارة ا  مبتخدمث اإليتريد  يحادي الئ تة حميظمتد حجمإتتد المجتمػ  المػديث ح 
تمكػف  نلمػرد نمػم الئػت إتد شػحر الإمػـ  هػتد مػ  حجػحد تلتػ ؛المسببػتد الأكحمتػنشث الإتقتد الإتمن 

ختػراق الفػ ض نمػم اح  دمف ختلهت تت ػ  مرحجػث الئػت إتد حمكػتف المجػتف التػث تطمفػحف ميهػت ئػت إتتهـ
حمف ثـ كتف ق ػد شػث ظػؿ  ؛غتؽ الاحأتد حالمحاق  التث تدترحيهتا  ح  دمرحجث الئت إتد حمأتكمتهـ

اقهتمػتـ  تلتاػدي لمئػت إتد حتحيتػدهت حت تػتف خطرهػت مػف التغتراد البتتبػتن حاققتاػتدتن لممبػ حلتف 
  حختان تمؾ التث تبتهدؼ زنزنن اةمف ح   الحرقن  تف ا يت  المجتم  الحاأد. دنمث المجتم 

الجمهػحر الماػري لينػتـ الجدتػد  مإػدقد تإػرض  ػتف قحتػن نتقػن هيػتؾ اف الدرابػن يتػت ج كئػحد .15
لمئػت إتد حتػأثرهـ  تإر ػهـ دحاشػ  زاد التإػرض مإػدؿ ممػت زادايػة ك اي لمئػت إتد؛ حدحاشػ  تإر ػهـ

 لينػتـ الجدتػد حمإػدقد التإػرض مإػدؿ  ػتف بػم ث تػرا ط حجػحدنػف الدرابػن  كئػحد كمػت  هػتد
 تإػرض مإػدقد  ػتف نكبػتن نتقػن ارت تطتػن تحجػد ثػـ التفمتدتػن؛ حمػف اقتاػتؿ لحبػت ؿ تإر ػهـ
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نتمػػن شػػث احقػػتد  اقتاػػتؿ اةخػػرت  اػػحن لحبػػت ؿ الجمهػػحر الماػػري لينػػتـ الجدتػػد حتإر ػػهـ
 .المهمن شث مار اثيت  ثحرة تيتتر حمت  إدهتاةزمتد حاةأدا  اققتاتدتن 

م يئػػػر شػػػأاػػػت تتق شػػػث درجػػػن تػػػأثتر اإلنػػػتـ الجدتػػػد  اث تػػػد يتػػػت ج الدرابػػػن حجػػػحد شػػػرحؽ ُاد دقلػػػن  .15
دراكهػػـ  الإمػػرد حايػػة كممػػت زاد الإمػػر لػػدت الم أػػحثتف زاد   إتد لػػدت الجمهػػحر تإػػزت  لػػم متغتػػرالئػػت

نتمػتق  00-55حجت د الح ػن الإمرتػن مػف  دمف الفحممم اةشحشهمهـ لم محف الئت إن حمدت تأثترهت 
حدحرهت شث خمؽ اةزمتد اققتاتدتن شث مار اثيت  ثحرة تيتتر  دهم اةكثر  دراكتق لخطحرة الئت إتد

 حمت  إدهت مفترين  تلح تد اةقؿ نمراق.
م يئػر شػتػد أات تتق شث درجن تػأثتر اإلنػتـ الجد اظهرد يتت ج الدرابن ندـ حجحد شرحؽ ُاد دقلن  .10

الئػػػت إتد لػػػدت الجمهػػػحر تإػػػزت  لػػػم متغتػػػر اليػػػحع اح الجػػػيسد حهػػػح مػػػت تػػػدؿ نمػػػم ايتئػػػتر الئػػػت إتد 
أتػػ  ق تػػرت ط يػػحع الئػػت إن  جػػيس مػػف تتإػػرض  ؛حتػػداحلهت  ػػتف اةشػػراد  غػػض اليظػػر نػػف م ػػمحيهت

 حختان شث احقتد اةزمتد حاةأدا  المهمن. دلهت
م يئػػر الئػػت إتد شػػأاػت تتق لتػػأثتراد اإلنػػتـ الجدتػد  لػػن اظهػرد يتػػت ج الدرابػػن حجػحد شػػرحؽ ُاد دق .12

 حجػت د لاػتلح الأ ػر أتػ  تػأتم التإػرض اةكثػر دشث مار تإػزت  لػم متغتػر المكػتف اح البػكف
د حهح مت تإيم ايهـ اكثر تإر تق لمئت إتد نف اهؿ الرتؼ حاكثر  دراكتق لخطحرتهت نمم اققتاتد شتة

   اققتاتدتن المهمن.الفحمم شث احقتد اةزمتد حاةأدا
 مقترحات الدراسة: -
 يئت  مراكز قحمتن لمتادي لمئت إتد تتئكؿ مف خ را  حمتخااتف شث البتتبػن حاققتاػتد  رحرة  .2

ُلػػؾ اف الإدتػػد مػػف ال مػػداف  ؛حالفػػتيحف حاقجتمػػتع حالطػػة حنمػػـ الػػيحس حاإلنػػتـد حهػػح امػػر لػػتس  جدتػػد
الإر تن مثؿ البإحدتن حالكحتد حاإلمتراد ت ـ هت تد حمسببتد أكحمتن حاهمتػن متخااػن لمكتشأػن 

 أتم تستم ثمترهت.الئت إتدد حتأتتب شفط  لم تئرتإتد حقحايتف شتنمن حرادنن 
ف خػتؿ الفيػحاد  لكترحيػم(  ق  ُا كػتف مػاح  رحرة ندـ التبمتـ  اأن اي مإمحمن اح خ ر )مط ػحع  .1

طتقهػت  الربمتن حمف مادر مإػرحؼ حثفػند مػ   ػرحرة مأتحلػن مإرشػن ماػدر الئػت إن حالهػدؼ مػف 
حنػػدـ تاػػدتفة  ق  دحالتث ػػد مػػف ماػػداقتتهتد حالتأمػػث  ػػتلتحكتر الميطفػػث حاليفػػدي نيػػد بػػمتع اي خ ػػر

  إد تأمتمة.
 الاأحث اإللكترحيث شث مار. الإمؿ تيظتـ نمم تإمؿ التث التئرتإتد تطحتر نمم الإمؿ  رحرة .1
الاػأحتتف  مػف ق ػؿ مإهػت التإتمػؿ حكتحتػن الئػت إتد مح ػحع تيػتقش نمػؿ ححرش يػدحاد  رحرة نمؿ .5

 ؛الئػت إتد  يئػر تفحـ مف كؿ حااأتة المحاق  اإللكترحيتن حئ كتد التحااؿ اقجتمتنثد حمأتب ن
قتاػتد حاةمػف لت اتهدتػدق  تئػكؿ ااػ ح الػُيد اقتجػته هػُا شػث تبػتر التػث مػف المحاقػ  الكثتػر لتػردع

 .يالفحمم المار 
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 :ىوامش الدراسة -
 .01نمـ يحس الئت إن ) ترحدد دار الكتة الإممتن( ص ( 1005) كتمؿ نحت ند .2

2. Chen, Heng, Yang K. Lu and Wing Suen. “The Power of Whispers: A Theory of Rumor, 

Communication, and Revolution.” International Economic Review 57, No. 1, (2016):  

89-116. 

 .25ـ( ص 1025تيتتر  8ندد  د( الئت إن حاققتاتد )جرتدة الإرةد ليدف1025) خ ترد ال تتتث .1

4. Allport, Gordon and Leo J. Postman. “The Basic Psychology of Rumor.” Transactions of 

the New York Academy of Sciences 8, no. 2 (1945): 61-81.  

 .251لميئر(د ص  الحجر دار )الفتهرةد حتط تفتتهت البتتبتن الدنتتن (2118) ميتر أجتةد .5

 .55غرتة لميئر(د ص  دارد )الفتهرة اليحبث حالتأمتؿ اليحس نمـ ( 2003) شرب طةد .0
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جتمػػػتنم شػػػم يئػػػر الئػػػت إتدد درابػػػن ميئػػػحرةد المجمػػػن ( دحر محاقػػػ  التحااػػػؿ اق1022أبػػػف د تبػػػرا ن ػػػد الخػػػتلؽ ) .8
 .إممتند كمتن ا داةد جتمإن ابتحطال

اقجتمػػػتنث حمبػػػتحت الػػػحنث  أيظمػػػن اليئػػػر الإتقػػػن  ػػػتف ابػػػتخداـ ئػػػ كتد التحااػػػؿ ( 1020تؿ م ػػػترؾد ن دالمجتػػػد ) .1
كمتػػن ا داةد جتمإػػن الممػػؾ  )متجبػػتتر غتػػر ميئػػحرة د قبػػـ الاػػأتشند اإللكترحيػػث حاختقتتتػػة شػػث محاجهػػة الئػػت إتد

 .بإحدد الرتتض(

 تاحر ابتراتتجث لمكتشأن الئت إتد شث محاق  التحااؿ اقجتمتنث  تلمممكػن الإر تػن( 1025الكريتؼد را د  ف أزاـ ) .20
 .البإحدتن )متجبتتر غتر ميئحرةد جتمإن اةمتر يتتؼ لمإمـح اةميتند الرتتض(

تػػػأثتر ئػػػ كتد التحااػػػؿ اقجتمػػػتنث نمػػػم اةمػػػف المجتمإػػػث  تلمممكػػػن الإر تػػػن البػػػإحدتن   (1025الممكػػػتحتد ناػػػتـ ) .22
 .)دكتحراة غتر ميئحرةد جتمإن اةمتر يتتؼ لمإمـح اةميتند الرتتض(

تحظتػػؼ ئػػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث شػػم التحنتػػن اةميتػػن  ػػد خطػػر الئػػت إتد )متجبػػتتر  (1025البػػدترتد تركػػم ) .21
 .غتر ميئحرةد جتمإن يتتؼ لمإمـح اةميتند الرتتض(

يظػػػر  ن( الئػػػت إتد شػػػث المحاقػػػ  اإلخ ترتػػػن اةرديتػػػن حتأثترهػػػت نمػػػم يئػػػر اةخ ػػػتر مػػػف حجهػػػ1025نتػػػد اكأتػػػؿد ر ػػػت ) .21
 .حرةد كمتن اإلنتـد جتمإن الئرؽ اةحبطد نمتفد اةردف(الاأحتتف اةرديتتف )متجبتتر غتر ميئ
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Arab Media & Society (Issue 24, Summer/Fall 2017) 

 666 وانعكاساتيافى مصر  التحوالت السياسيةعمى اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد 

د.  دد. مأمػػػحد تحبػػػؼ دد. يتحػػػتف مبػػػإد دد. شػػػحزت ن ػػػدالغيم داةبػػػتتُةأ د. مأمػػػحد نمػػػـ الػػػدتفقػػتـ  تأكػػػتـ اقبػػػت تين  .11
 .د. مأمد ال تدت د  راهتـ المبممم

33. Jong-Hyun Kim and Bock, Gee-Woo. “A Study on The Factors Affecting The Behavior 

of Spreading Online Rumors: Focusing on the Rumor Recipient's Emotions.” In 

Proceedings of Pacific Asia Conference on Information Systems, Brisbane, July 7-11, 

2011. Brisbane: PACIS, 2011.  

د كمتن الديمترؾ دالمحتحأن الإر تن كتدتمتناة التكيحلحجتند تأحقتة شث درابن أ( اإلنتـ الجدتد1002) اتدؽد ن تسد .15
 1اإلنتـد ندد

35. Peterson, Warren and Noel Gist. "Rumor and Public Opinion."  American Journal of 

Sociology 57, no.2 (1951): 159–167.   

 .21اليحبتن(د ص  الداربتد مركز) ترحدد  الئت إن بتكحلحجتن (.1005)اليت مبثد مأمد  .10

 .11لميئر(د ص  غرتة )الفتهرةد دار حالئت إتد اليحبتن الأرة .(2112) مإتز ابد ن د .12

 ػرس لمط تنػن  المدتيػن )الفػتهرةد الرقت ػن حتلتػتد التإ تػر أرتػن  ػتف اإليتريػد ئػ كن (1005الم ػتفد ئػرتؼ درحتػش ) .18
 .11أ 25حاليئر(د ص ص 

 .51اليحس اقجتمتنث )الفتهرةد نتلـ الكتة( ص ( نمـ 1001زهرافد أتمد ) .11

 .112نمـ يحس الئت إن ) ترحدد دار الكتة الإممتن( ص ( 1005) نحت ند كتمؿ .50

 .22ص الئت إتد )الفتهرةد دار الحجر لميئر( ( الإتقتد الإتمن ح 1001)ن د الحهتة  كأتؿد .52

 .11ص ن( نمـ يحس الئت إن  ) ترحدد دار الكتة الإممت( 1005) كتمؿ نحت ند .51

43. Cortright, David. “Glimpses of the Revolution in Egypt.” Peace Policy, (2011). 

 .21( ص 1001/1020دتبم ر  -كتح راحزارة اقبتثمترد )الفتهرةأ حزارة اقبتثمترأ  .55

45. Brown, Nathan, Emad El-Din Shahin and Joshua Stacher. “Egypt.” In Politics and 

Society in Contemporary Middle East, edited by Michele Penner Angrist, 217-250. 

Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2013.  

46. Schlitter, Philippe. “Twenty-Five Years, Fifteen Findings,” Journal of Democracy 21, no. 

1 (2010): 17-28. 

د نػػدد  أػػح  حالدرابػػتد البتتبػػند الفػػتهرةالئػػإ تن شػػث ماػػرد المركػػز الإر ػػث لم( الثػػحرة 1022ن ػػد المطتػػؼد امتمػػن ) .52
 .1022ش راترد 
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http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/mena-quarterly-economic-brief-

january-2016 

 أنمم الرا ط 1020-1025ال تتف التمهتدت لمئرحع المحازين نتـ . 01

http://www.budget.gov.eg/Budget20142015/Budget/efd860a6-0ca1-4536 

 .1مرج  بت ؽ د ص   د1025-1025( اققتاتد المارت 1020طترؽ ) دالغمراحت. 20

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=6
http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/mena-quarterly-economic-brief-january-2016
http://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/mena-quarterly-economic-brief-january-2016
http://www.budget.gov.eg/Budget20142015/Budget/efd860a6-0ca1-4536

