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اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد عمى التحوالت السياسية فى مصر وانعكاساتيا
عمى األزمات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا  -دراسة ميدانية
مجدي الداغر



مقدمة:
تمثػػؿ الئػػت إتد أػػدت ادحاد الأػػرة الأدتثػػند حالتػػم تيػػدرب

ػػمف مػػت تبػػمم ػ ػ الجتػػؿ ال ار ػ مػػف

الأػػرحةد حالػػُي تفإػػد شتػػة الئػػت إن اأػػد اةبػػتلتة المهمػػن شػػث تيحتػػُ مهتمهػػتد أتػ

ا ػػأد أػػدت اةدحاد

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

التحكتر البت دةد ح تلماتلح حاةهداؼ لألشػراد حالمسببػتد التػم تفػحـ نمتهػتد حهػث هػُا المإيػم تأخػُ ئػكؿ

اقػحاؿ حاأتدتػ

حرحاتػػتد تتيتقمهػػت اليػتس دحف التأفػػؽ مػػف ماػػداقتتهتد أتػ

تكػػحف اةشػراد اكثػػر مػػتتق لتف ػػؿ

الئت إتد التم تتحؽ م مإمحمتتهـ حمإتفداتهـ حقتمهـ أتم حاف كتيد هُه المإمحمتد ختط ن حمأػؿ ئػؾد

كمت تفإد التط تفتد الُكتن حمياتد اإلنتـ الجدتد ت ن خا ن قيتئتر الئت إتد كتشن ائكتلهت حاحرهتد
طت تفػػحـ نمػػم تلتػػتد شت فػػن البػػرنن شػػث يفػػؿ حت ػػتدؿ المإمحمػػتد حالتحتنػػؿ مإهػػت ػػتلتإمتؽ اح تإلنجػػتة
ححبػػت ق
حال ػرشضد حهػػح مػػت دش ػ ال ػ إض مػػف الخ ػ ار حالمتخااػػتف لػػم حاػػؼ ناػػر المإمحمػػتد حالتكيحلحجتػػت

الأدتثػػن أيػػة ناػػر الفت متػػن لمتاػػدتؽ حاإلقتيػػتع ػػأت ئػػم د أتػ
حالئت إتد.

()1

تتبػػتحت شػػث ُلػػؾ المإمحمػػتد الاػػأتأن

حنمم الرغـ مػف اف الئػت إن ق تفإػد مػف الظػحاهر الأدتثػن شػث الإػتلـ المإتاػر؛ كحيهػت ظمػد متزمػن
لتط ػػحر المجتمإ ػػتد نم ػػم م ػػر الإا ػػحرد شليه ػػت ش ػػث الحق ػػد الػ ػراهف تت ػػد م ػػف اخط ػػر اةب ػػمأن الت ػػث ته ػػدد

المجتمإتد شث قتمهت حرمحزهت؛ ُ اف هيتؾ مف ترحف اف خطرهت قد تحػحؽ اأتتيػتق ادحاد الفػحة التػث تبػتخدـ

شػػث الا ػرانتد البتتبػػتند ػػؿ ف إػػض الػػدحؿ تبػػتخدمهت شػػث الأػػرحة اليحبػػتن التػػث تب ػ ؽ تأػػرؾ ا لػػن

الإبكرتند حالتم قد ق تتحقؼ خطرهػت نيػد هػُا الأػدد حايمػت قػد تاػتأ هت تػدانتتد اقتاػتدتن هت مػن ختاػن
شػػث ظػػؿ ثػػحرة اقتاػػتؿ حتكيحلحجتػػت اإلنػػتـ حالتأػػحقد البتتبػػتن التػػم تئػػهدهت الإػػتلـ ميػػُ اأػػدا
تلحقتتد المتأدة 1002ـ حأتم ايدقع ثحراد الر ت الإر م 1022ـ حمت إدهت.

()2

ب ػ تم ر

فحتإد الئت إن ميُ الفدـ مف تف ابتلتة الفتػتؿ حالأػرة اليحبػتن التػث تطمػؽ لتأطػتـ الػرح المإيحتػن
حائتنن الخحؼ حالفمؽ ق ػؿ الفتػتؿ حاثيػت هد حكػتف اش ػؿ مػف ػرع شػث ابػتخدامهت اليظػتـ اليػتزي شػث المتيتػت؛
أت

متخاات شث ح ازرة الأرة اةلمتيتػن لخمػؽ حاطػتؽ الئػت إتد
احجد جهت اقز
ق

ػد الػدحؿ المإتدتػند شتمػت

 مجدي الداغرد ابتتُ مبتند الاأتشن حتكيحلحجتت اقتاتؿ – جتمإن المياحرة.
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خااػػد جرتػػدة ححؿ ابػػترتد زاحتن ثت تػػن لمئػػت إتد ن ػػر اػػحأتتهت تأػػد ني ػحاف اخ ػػتر بػػمإيتهت شػػم

الئترع .

حتػأتم اهمتػن الئػت إتد شػث كحيهػت ااػ أد تإمػؿ شػث طػتر مياػتد اإلنػتـ الجدتػد حتتػداخؿ شػث

كتشػن الجحايػة البتتبػتن حاقجتمتنتػن حاققتاػتدتن حالثفتشتػن نمػم المبػتحتتف المأمػث حالػدحلثد حهػث تيتئػر
بػرنن قبػتمت شػث احقػتد اةزمػتد مختمػؼ ايحانهػت بػحا اكتيػد ازمػتد نمػم الاػإتد البتتبػث اـ

اققتاتديد أت

تأتم دحرهت المهـ شث التأثتر شػث أتػتة اليػتسد حهػث أػدت نحامػؿ تئػكتؿ حتحجتػة الػراي

الإتـ از الف تتت حاةأدا

المختمحند كمت اف هيتؾ متغتراد ثتيحتن تبتند نمم تفحتن حايتئتر الئت إن ق

اف حاػػحؿ ات ميهػػت لػػم درجػػن الاػػحر شػػم المإتدلػػن ق تػػسدت لػػم زحاؿ الئػػت إن ق ُا اا ػ أد جمتإهػػت
مبتحتن لماحرد أت

تتأدد قحة الئت إن إػدة متغتػراد ميهػت اةهمتػن حالغمػحض حمجتمػ الئػت إن حزميهػتد

حهػػم ق تفت ػػم اث تتػػتد حأفػػت ؽد أتػ
حاأات تتد.

()3

ترتكػػز الػرات الإػػتـ غتل ػتق نمػػم اقيط تنػػتد اكثػػر ميػة نمػػم حقػػت

حالئ ػػت إن ش ػػث محهحمه ػػت الإ ػػتـ ه ػػث ازم ػػن تأت ػػتب ل ػػم دارة شإتل ػػن لمأتاػػرتهت حتطحتفه ػػت لمتفمت ػػؿ م ػػف

مختطرهت نمم الحرد بتتبتتق حاجتمتنتتق حاقتاػتدتتقد حهػث ازمػن تهػدد المجتمػ حتزنػزع اةمػف الفػحمث حتيخػر

قتمػػة حبػػمحكة خاحا ػتق شػػث المجػػتؿ اققتاػػتدي()4د أت ػ

تئػػهد مجػػتؿ حراػػن اةب ػحاؽ المتلتػػن حارتحػػتع

الإمػػتد تجبػػتداق نممت ػتق لػػدحر الئػػت إتد شػػث نممتػػن خمػػؽ اةزمػػتد حاػػيتنن الاػػحفتد حتمرتػػر المإمحمػػتد

اققتاػػتدتن؛ ةهػػداؼ ت ػرت ط إ ػػهت ماػػتلح المسببػػتد حالئػػركتد التػػم تطمفهػػتد حا خػػر ت ػرت ط ط تإػػن
تأرؾ اةبهـ حال حراتد حالم تر تد أيحانهتد

تشن لم ال إػد اإلنتمػث حمػت تثتػره اجهػزة اإلنػتـ مػف

مإمحمػػتد اقتا ػػتدتن تحتفػػد إ ػػهت لػػم الئ ػػحتشتند حتأ ػػتحؿ تمرتػػر المإمحم ػػتد المغمحطػػن حغت ػػر الاػ ػأتأن
ةهداؼ مأددةد شهث تسثر فحة شث ظهحرهت حايتئترهت حتداحلهتد حكُلؾ شػث مكتيتػن الحقتتػن ميهػتد اح تإفػة

مادرهت؛ حمف ثـ كتف مف الط تإث اف تزداد دحرهػت شػث تئػكتؿ الػراي الإػتـ ن ػر يفػؿ الأفػت ؽ حالمإمحمػتد
نف اةأدا

التم ترت ط تلف تتت اققتاتدتن.

حقد ق تكحف حبت ؿ اإلنتـ حأدهت المب حلن نف تزاتد يبة الئت إتد حختان شث مجتؿ اققتاتدد
أت ػ

تػػأتم اقتاػػتؿ الئػػحهث اكثػػر قػػحة حتػػأثت اقر شػػث المجتمإػتد اليتمتػػند ثػػـ التطػػحر التكيحلػػحجث شػػث حبػػت ؿ

اقتا ػػتؿ حاإلن ػػتـ لتب ػػتندا نم ػػم ايتئ ػػترهت م ػػف خ ػػتؿ اب ػػتإمتؿ حب ػػت ؿ اتا ػػتلتن بػ ػرتإند مث ػػؿ الفيػ ػحاد

الح ػ ػػت تن حئ ػ ػ كن اإليتريػ ػػد حتط تفػ ػػتد اإلنػ ػػتـ الجدتػ ػػد حغترهػ ػػتد جتيػ ػػة الربػ ػػت ؿ اإللكترحيتػ ػػن الفاػ ػػترة
حالمكتلمػػتد الهتتحتػػن التػػم ااػ أد هػػم اةخػػرت اكثػػر أ ػػح اقر نيػػد يفػػؿ الئػػت إتد داخػػؿ اةبػحاؽ المتلتػند
حتاػػتأة اةزمػػتد اققتاػػتدتن حالتأػػحقد البتتب ػتن شػػث المجتمإ ػتد ()5د اةمػػر الػػُي تإيػػث اف الئػػت إن
تكحف اكثر ايتئت اقر كممت كتف المح ػحع مهمػتق حتئػغؿ أتػ اقز مػف اهتمتمػتد الجمهػحر الػُي تتطمػ لػم مإرشػن
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اخ ػػتر مح ػػحع مأ ػػددد حالإك ػػس تمتمػ ػتق تأ ػػد

ُا م ػػت شف ػػد المح ػػحع اهمتت ػػة اح كتي ػػد المإمحم ػػتد أحل ػػة

حا أند شلف الئت إن لف تجد مف ت دي لهت اهتمتمتقد حتا ح مأدحدة اقيتئتر حالتأثتر شث الراي الإتـ.

()6

حيظرت ػتق كػػتف مػػف المتحق ػ اف تت ارج ػ الئػػت إتد م ػ هػػُا اقيتئػػتر الك تػػر لمياػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد

حتفيتػػتد اقتاػػتؿد حُلػػؾ مػػف خػػتؿ مكتيتػػن حبػػهحلن الػػرد البػرت نمتهػػت؛ أتػ
خحتسه شث الإتلـد أتػ

لػػـ ت ػػؽ هيػػتؾ ئػػث تمكػػف

مػف المسكػد اف الئػت إتد تت ازتػد تبػتمرارد ػؿ حتبػتحتد ات ػتق مػف حبػت ؿ اقتاػتؿ

الفدتمن شث تأفتؽ مزتد مف الُتحع حاقيتئتر؛ ممت تإيث ندـ ادؽ الخ ار شث مجتقد الإمحـ اقجتمتنتن
الُتف كتيحا تإتفدحف اف ايتئتر تط تفتد اإلنتـ الجدتد حالتفدـ شث تكيحلحجتػت المإمحمػتد بػحؼ تػسدي لػم

ت ارجػ ػ الئ ػػت إتد حتأ ػػد م ػػف ايتئ ػػترهت حتأثتراته ػػتد ػػؿ ف التش ػػد لميظ ػػر اف الئ ػػت إن اب ػػتحتدد م ػػف حب ػػت ؿ
اقتاتؿ مثممت تأد

شث تداحؿ الئت إتد داخؿ ابحاؽ اةحراؽ المتلتند حشث التيتشس تف الئركتد الك رت

شػ ػػث قطػ ػػتع المػ ػػتؿ حاةنمػ ػػتؿ حاب ػ ػحاؽ ال حراػ ػػند حاطػ ػػتؽ ال تتيػ ػػتد حالمإمحمػ ػػتد المغمحطػ ػػن نػ ػػف الح ػ ػ

اققتاػتديد حالتػم كتيػػد اأػد ابػ تة تإطػؿ اإليتػتب شػػث الكثتػر مػػف المسببػتد اإليتتجتػن شػػم ماػر اثيػػت
ثحرة تيتتر 1022ـ حمت إدهتد حهرحة الكثتر مف رجػتؿ اةنمػتؿ خحشػتق نمػم أتػتتهـ حامػحالهـد ش ػتق نػف

انمػػتؿ الإيػػؼ حاإلرهػػتة حالتهدتػػداد التػػم تبػػتهدؼ ميئػػمتهـ اققتاػػتدتن شػػث ماػػرد حهػػح مػػت فتإػػزت لػػم
غتػػتة اةمػػف حايتئػػتر الحح ػػم حارتحػػتع مسئ ػراد الإيػػؼ المجتمإػػث از التأػػحقد البتتبػػتن التػػم ئػػهدتهت

دحؿ الر ت الإر ث مسخ اقر.

حقد تإر د مار ميُ قتتـ ثحرة تيتتر 1022ـ حأتم الحقد الراهف ةزمتد اقتاتدتن أتدة جػت د
مظتهرهػػت شػػم ارتحػػتع يب ػ ن الحفػػرد حت ازتػػد ال طتلػػند حنجػػز المحازيػػند حزتػػتدة المدتحيتػػند حيفػػص اقأتتػػتطث

اةجي ػػثد حايخحػػتض مإػػدقد اقبػػتثمترد ش ػتق نػػف التفم ػػتد شػػث بػػحؽ اةحراؽ المتلتػػند حايخحػػتض قتمػػن

ارؼ الجيتػة امػتـ الػدحقرد حاقيحػتد اةميػم حايتئػتر انمػتؿ الإيػؼ حالمظػتهرادد حالاػراع ػتف التتػتراد

البتتب ػػتن حالدتيت ػػند حارتح ػػتع اب ػػإتر ال يػ ػزتف حالب ػػحقر حالغ ػػتز الط تإ ػػث حالب ػػم حالمػ ػحاد الغُا ت ػػند حت ػػأثتراد
اةب ػحاؽ المتلتػػن الإتلمتػػند حاقأتجتجػػتد الإمتلتػػن الدانتػػن لتأبػػتف اةجػػحر حاػػرؼ المبػػتأفتد المتػػأخرةد
حاتجػػته ح ازرة المتلتػػن لطػػر المزتػػد مػػف اُحف الخ ازيػػن لبػػد نجػػز المحازيػػن الإتمػػند حا ػػطرار الأكحمػػن لػػم

بأة يأح  21ممتتر دحقر مف اقأتتتطث اليفدي لمحاجهن مئكمن اقبتترادد حقػد اػتأة ُلػؾ مإمحمػتد
غتر مسكدة حئت إتد اثرد تلحإؿ شم الح

اققتاتدي مأمتتقد كػتف ا رزهػتأ اف ماػر مف مػن نمػم أتلػن

ش ػػتس اقتا ػػتدي ق ػػؿ يهتت ػػن 1021ـد حه ػػح م ػػت اكدت ػػة دنػ ػحاد حم ػػتدراد الإدت ػػد م ػػف التت ػػتراد البتتب ػػتن

حاق تتش ػػتد الئػ ػ ت تن حرم ػػحز التت ػػتر ال ػػدتيث يأ ػػح

ػػرحرة مب ػػتندة الدحل ػػن متدتػ ػتق حاقب ػػتغيت ن ػػف المإحي ػػن

اةمرتكتػػند حالتاػػتلح م ػ رجػػتؿ اةنمػػتؿ الهػػتر تف خػػترب ال ػ تد مثػػؿ أبػػتف بػػتلـ حغت ػره د حشػػتح أبػػت تد
يكتن لمبتندة اققتاتد الماري ميهت ايدحؽ تأتت مارد حطمػة مبػتنداد حقػرحض مػف إػض الػدحؿ
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الخمتجتػػن؛ لمخػػرحب مػػف اةزمػػن اققتاػػتدتن التػػث تمػػر هػػت ماػػر ميػػُ قتػػتـ ثػػحرة تيػػتتر حالمرأمػػن اقيتفتلتػػن
1021ـ حثحرة  10تحيتن 1021ـ حمت إدهت.

()7

كمػت ئػهدد ماػر ميػُ ثػحرة تيػتتر حمػت إػدهت الإدتػد مػف اةزمػتد التػم اثػرد نمػم المجتمػ بتتبػػتتق

حاقتاػػتدتتقد ميهػػت أتدثػػن تحجتػػر الطػػت رة الرحبػػتن شػػحؽ ئ ػ ن جزت ػرة بػػتيت د حخطػػؼ الطػػت رة الما ػرتن لػػم
جمهحرتن ق رصد حمفتػؿ الطتلػة اإلتطػتلم لتػح رتجتيػم د حازمػن جزترتػم تتػراف حاػيتشتر د حاقتأػتـ اةمػف
ليفت ػن الاػػأحتتفد حارتحػػتع بػػإر الػػدحقر حتإػػحتـ الجيتػةد حتبػرتة امتأتيػػتد الثتيحتػػن الإتمػػند حغػػرؽ مركػػة

رئ ػػتدد حيف ػػص ايت ت ػػة الغ ػػتزد حمأتاػ ػرة التمحت ػػؿ اةجي ػػث لميظم ػػتد المجتمػ ػ الم ػػديثد حتط ت ػػؽ ق ػػتيحف

التظتهر حاقرهتةد حارتحتع ابإتر ال يزتف حمحاد ال يت د حازمن الإتقتد تف مار حكؿ مف تركتػتد حقطػرد
حاثتح تت حالبحداف حغترهت.
حقد نػتيم الماػرتحف مػف ازمػتد اقتاػتدتن ندتػدة ميهػت زتػتدة ابػإتر المػحاد الغُا تػن؛ أتػ

ارتحإػد

ابػػإتر اةرز حالزتػػحد يبػػة ك تػرة تاػػؿ شػػث إػػض البػػم لػػم %250د حارتحػ بػػإر ن ػحة الزتػػد مػػف 8
جيتهتد لم يأح  15جيتهتقد كمت ارتح بإر كتمح اةرز مف  5.5جيتة لتبػجؿ يأػح  21جيتػةد حتحتقمػد

ازمن يفص ل ف اةطحتؿ المدنـ حاختحت ة مف إض الاتدلتتد؛ اةمر الُي دش نػدداق مػف اهػتلث اةطحػتؿ
ل ػػم التظ ػػتهر ام ػػتـ الئ ػػركن الماػ ػرتن لتج ػػترة اةدحت ػػند مطػ ػتل تف ت ػػحشتر كمت ػػن ميتبػ ػ ن م ػػف ن ػ ػحاد المػ ػ ف

ةطحػػتلهـد أت ػ

لػػـ تكػػد ازمػػن ال ػػتف اةطحػػتؿ تيتهػػث أتػػم ػػداد ازمػػن البػػكر مػػف جدتػػدد حارتحإ ػد ابػػإتره

لتبجؿ يأح  10جيتهتق لمكتمح مفت ؿ يأح  5جيتهتد ق ؿ د اةزمن ترتحتع يب تة يأح .%100

حق ػػد ا ػػتأ د ازم ػػن الب ػػكر حن ػػدـ حج ػػحده تةبػ ػحاؽ ازم ػػتد اخ ػػرتد تمثم ػػد ش ػػث اختح ػػت الكثت ػػر م ػػف

اةدحتػ ػػند مثػ ػػؿأ اةيبػ ػػحلتف ح إػػػض ادحتػ ػػن مػ ػػرض البػ ػػكر الػ ػػُي تإػ ػػتيم ميػػػة  %11مػ ػػف الما ػ ػرتتف حشف ػ ػتق
إلأاػػت اد مركػػز المإمحمػػتد التػػت

لمجمػػس الػػحز ار 1022ـد

ػػتشن لػػم إػػض ادحتػػن ام ػراض الفمػػة

حالبرطتف حمأتلتؿ غبتؿ الكممد حادحتن مر م الحئؿ الكمحي حغترهت.

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

اتحػػتؽ ػػتف ئػػركتد اةدحتػػن مػ ح ازرة الاػػأن نمػػم رشػ اةبػػإتر يبػػة جدتػػدة تاػػؿ لػػم يأػػح  %00شػػث
إػػض اةاػػيتؼ؛ حُلػػؾ يظ ػ اقر قرت ػػتط ازمػػن اةبػػإتر ترتحػػتع بػػإر اػػرؼ الػػدحقرد أت ػ

انمػػف الجهػػتز

المركزي لمتإ ن حاإلأات نف تزاتد مإدقد الت خـ لػم يأػح %25د شتمػت تئػتر تتيػتد ال يػؾ المركػزي

الماػػري لػػم محغػػة يأػػح  %12خػػتؿ 1020ـد مفت ػػؿ ايخحػػتض قتمػػن الإممػػن الماػرتند حتخحػػتض الػػدنـ
نمم الطتقن حئرحط قرض ايدحؽ اليفد الدحلثد حارتحتع اأتتتطث اليفد اةجي ػث مػف  21ممتػتر دحقر شػث
يهتتن اكتح ر 1020ـ لم  15ممتتر دحقرشم يهتتن تيتتر 1022ـ.
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لفػػد ػػتد حا ػػأتق اف ايتئػػتر الئػػت إتد اػػحرة حابػػإن ػػتف ش ػػتد المجتمػ نمحمػتق هػػح أػػدت بػػمتد

نار المإمحمتد حتفيتتد اقتاتؿ الأدتثند حاف كؿ مت تدحر شث الإتلـ اقشت ار ث تتـ التإتمؿ مإػة نمػم

تإػد أكػ اقر نمػم جهػن مإتيػن
ابتس اية مإمحمن غض اليظر نف ماداقتتهتد أت اف يتتب المإمحمػتد لػـ ف
اح ئػ ػػخص مأػ ػػدد تمػ ػػتهف يتػ ػػتب الفاػ ػػص اإلخ ترتػ ػػن حتبػ ػػحتفهتد كتلاػ ػػأحتتف اح الحكػ ػػتقد حالمسببػ ػػتد

اإلنتمتػػن حشف ػتق لمإػػتتتر مأػػددة بػػمحتقد شفػػد اا ػ ح لمكػػتف اي مبػػتخدـ تمتمػػؾ الحبػػتمن اقتاػػتلتن الميتب ػ ن
ح إض مهتراد التفيتن اف تكحف هح يحبة ميتجتق حيتئ اقر لممإمحمػند ق ايػة حشػث ظػؿ هػُه الػحشرة المإمحمتتتػن

حمأدحدتػن ماػػتدرهتد شػلف المئػػكمن تكمػف شػػث اػإح ن التمتتػػز ػتف الأفػػت ؽ حالئػت إتد()8د حمػػف ثػـ تاػ ح
المإمحمػػتد ئػػدتدة الخطػػحرة نيػػدمت ت ػرت ط تلأتػػتة المإتئػػتن لألش ػراد؛ أت ػ تفإػػد الئػػت إتد اققتاػػتدتن اكثػػر
الئػػت إتد رحاج ػتق شػػث المجتم ػ الماػػرتد تمتهػػت الئػػت إتد البتتبػػتن حاب ػرار حخحتتػػت يجػػحـ الحػػف حالرتت ػػن
حغترهت.

()9

حم ػػف يتأت ػػن اخ ػػرت شف ػػد ئ ػػهدد الد ارب ػػتد اةكتدتمت ػػن الإدت ػػد م ػػف ال أ ػػح حاليفتئ ػػتد الج ػػتدة أ ػػحؿ

دحراإلنتـ شم الأد مف تأثتراد اةزمتد شم المجتم

حإؿ بػهتمتد مػدارس جدتػدةد ميهػت اةمرتكتػن التػم

تركز اكثر نمم ب ؿ تحظتؼ اإلنتـ الجدتد حئ كتد التحااؿ شم الأد مف خطحرة اةزمتدد شتمت جػت د

المدربن الإر تن اكثر اهتمتمتق تة إتد البتتبػتن حاققتاػتدتن حاةزمػتد الماػتأ ن لمإممتػتد اإلرهت تػن التػم
تفحـ هػت تيظتمػتد حجمتنػتد متطرشػند مثػؿ الفتنػدة حتيظػتـ الدحلػن حج هػن الياػرة حاياػتر الئػرتإن حأبػـ

حتيظتـ تد المفدس حغترهتد حهُا التحجة هح اةكثر تط تفػتق شػم مجػتؿ د اربػتد ح أػح

دارة اةزمػتد شػم

دحؿ نر تػن ندتػػدة ميهػػتد ماػر حتػػحيس حلت تػػت حالػػتمفد حهػم الػػدحؿ التػػم ئػػهدد زخػـ ثػػحراد الر تػ الإر ػػم
حتدانتتتة نمم دحؿ الئرؽ اةحبط حميطفن الخمتج حغترهت.
حلإػػؿ الهػػدؼ مػػف دارة اةزمػػتد اققتاػػتدتن حراػػد مإتلجػػن اإلنػػتـ لهػػت تكمػػف شػػم الحاػػحؿ لػػم
اش ؿ اليتت ج حاقؿ الخبت ر؛ ح تلتتلث شلف ابتأتلن الخبػت ر امػر غتػر حاردد حُلػؾ نمػم انت ػتر اف اةزمػن

قػد حقإػد تلحإػؿ؛ حمػف ثػـ شػلف خبػت رهت قػد ظهػرد حتبػتأتؿ نػتدة اةمػر لػم ياػت ة مػره اخػرتد حتكػػحف

تفمتؿ أجـ الخبت ر حتأجتـ ايتئترهت هح الهدؼ الر تس الُت تبإم لتة دارة اةزمن ن ر حبت ؿ اإلنػتـ

المختمحػػند حهػػح مػػت تظه ػره يتػػت ج الد اربػػتد حال أػػح البػػت فن التػػم تيتحلػػد ط تإػػن تيػػتحؿ حمإتلجػػن اإلنػػتـ
لألزمػػتد مػػف يتأتػػند حتفتػػتـ اةدا اإلنتمػػث حح ػ رستػػن مبػػتف متن لػػيدارة البػػمتمن لألزمػػتد مػػف يتأتػػن

اخرت.
حنمم هُا شفد تثتر المإتلجن اإلنتمتن لألأدا

اققتاتدتن شث مار ميُ ثػحرة تيػتتر حأتػم الحقػد

الػراهف نػدداق مػف اإلئػكتلتتد المهمػند حختاػن شتمػت تتإمػؽ ميهػت مػدت التزامهػت مإػتتتر الممتربػن المهيتػن
حاختقتتتهػتد كمػت يػص نمتهػت متثػتؽ الئػرؼ الاػأحث حقػتيحف تيظػتـ اإلنػتـ؛ أتػ

تإػتيم التغطتػن

اإلنتمتػن ن ػر مياػتد اإلنػتـ الجدتػد نػدداق مػف جحايػة الخمػؿ حال إػد نػف المهيتػن شػث ظػؿ الظػرحؼ
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الإتدتند ش تق نف احقتد اةزمتد حالتأحقد البتتبتند حختان مت ترت ط ميهت تةأحاؿ اققتاػتدتن التػم
تم ػػس ئ ػػكؿ م تئ ػػر أت ػػتة اةشػ ػراد داخ ػػؿ المجتمػ ػ د حت ازت ػػد يب ػػة الئ ػػت إتد الما ػػتأ ن لألأ ػػدا

مجهحلن المادر؛ حهح مت تسثر شم تحجهتد الراي الإتـد حتمثؿ
مف التحتر حندـ اقبتفرار البتتبث شم المجتم .

حالحق ػػت

غحطتق نمم ايتع الفرار شم ظؿ اجحا

الدراسات والبحوث السابقة:
مػف خػػتؿ مراجإػن التػ ار الإممػػث لمح ػحع الد اربػػن ت ػػتف نػدـ حجػػحد أػػح حد اربػتد بػػت فن تتيػػتحؿ
اتجتهػػتد الجمهػػحر يأػػح تػػأثتراد اإلنػػتـ الجدتػػد نمػػم التأػػحقد البتتبػػتن شػػم ماػػر حايإكتبػػتتهت نمػػم

اةزمتد اققتاتدتن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهتد تيمت جت د الدرابتد البت فن ئكؿ م تئر يتأتن التإرؼ
نمػػم مػػدت تػػأثتر الئػػت إتد شػػث الػرات الإػػتـ اػػحن نتمػػن حاػػحهت يمطػتق مػػف ايمػػتط التحػػتنتد المجتمإتػػند
حنمم هُا شفد جت د هُه الدرابتد حال أح نمم اليأح ا تمأ

 دراسة يس ار عبدالخالق ()9()2117د حالتم ابتهدشد التإرؼ نمم دحر محاق التحااػؿ اقجتمػتنث شػثيئػػر الئػػت إتدد حتػػأثتر ايتئػػتر الئػػت إتد شػػم اةمػػف الفػػحمث الماػػريد حقػػد ابػػتخدمد الد اربػػن مػػيهج
المبػح حاػأتحن اقبػت تتف حُلػؾ ػتلتط تؽ نمػم نتيػػن قحامهػت ( )100محػردة مػف ش ػن الئػ تة الجػػتمإثد
حتحامد الدرابن لم ندد مف اليتت جد ميهت ت ازتػد الإحامػؿ المػسثرة شػم يمػح حايتئػتر الئػت إتد ػتلمجتم

حاهمه ػػت غت ػػتة المإمحم ػػتد الدقتف ػػن يبػ ػ ن ()02.1د كم ػػت اظه ػػرد اليت ػػت ج ات ػ ػتق ارتح ػػتع حن ػػث المجتمػ ػ

حاد اركػػة لخطػػحرة الئػػت إتد؛ أت ػ جػػت د المحاشفػػن ئػػكؿ مرتح ػ جػ قػدا نمػػم الإ ػػتراد المتإمفػػن تلئػػت إتد
حتأثترهػت شػم اةمػػف الفػحمثد شتمػت اتحفػػد نتيػن الد اربػن نمػػم اف الئػت إتد مػف ئػػأيهت التػأثتر نمػم اةمػػف

الفحمث.
 أما دراسةة عبدالمجيةد مبةارك ()11()2116د شفػد ابػتهدشد التإػرؼ نمػم ابػتخدامتد الئػ تة البػإحديلئ كتد التحااؿ اقجتمتنث حنتقتة مبتحت الػحنم أيظمػن اليئػر اإللكترحيػث حاختقتتتػة شػث محاجهػة
الئت إتدد حقد ابتخدمد الدرابن ميهج المبح حاداة اقبت تتف تلتط تؽ نمم نتين نئحا تن مف الئ تة

الجػػتمإث قحامهػػت ( )500محػػردة مػػف الجيبػػتفد حتحاػػمد الد اربػػن لػػم نػػدد مػػف اليتػػت جد اهمهػػت اف اكثػػر

ئ كتد التحااؿ اقجتمتنث ابتخدامتق لدت الئ تة الجتمإث هث التحتتحةد حتحتترد حاف اقمهت ابتخدامتق

الحتبػ ػ حؾد كم ػػت اظه ػػرد اليت ػػت ج ات ػ ػتق اف  52.2م ػػيهـ فت ػػدركحف اف يئ ػػر الح ػػت ح حالئ ػػت إتد ت ػػر
ػتلمجتم د حاف  50.0مػػيهـ تػػدركحف خطػػحرة الئػػت إتد نمػػم اةمػػف الفػػحمم؛ حاف  52.5مػػف مبػػتخدمث
ئ كتد التحااؿ اقجتمتنث تتإتممحف م الفاص اإلخ ترتن ن ر ئ كتد التحااؿ دحف تث د.
 أما دراسة رائد الكرناف ()11()2115د شفد ابتهدشد التإرؼ نمم ط تإن الئت إتد اإللكترحيتن حابتلتةمكتشأتهػػت حا ثػػتر اقجتمتنتػػن حاققتاػػتدتن حاليحبػػتن لهػػتد حقػػد انتمػػدد الد اربػػن نمػػم مػػيهج المبػػح حاداة
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اقبت تتف تلتط تؽ نمم نتين مف اليخ ن مغد ( )210محردةد حتحامد الد اربػن لػم نػدد مػف اليتػت جد

اهمهت تادر محق تحتتر قت من ئ كتد التحااؿ شث ترحتج الئت إتدد حُلؾ لكحيهت اكثر برنن مفترين
محاقػ التحااػػؿ اقجتمػػتنم اةخػػرتد حاف الئػػت إتد قػػد تبػػتند نمػػم يئػػر الكراهتػػن ػػتف اشػراد المجتمػ د

حاف المجتم المتمت

تلئحتشتن تبتطت محاجهن الئت إن دحف نيت .

 أمةةا دراسةةة عصةةام الممكةةاو ()12()2115د شفػػد ابػػتهدشد التإػػرؼ نمػػم أجػػـ تػػأثتر ئ ػ كتد التحااػػؿاقجتم ػػتنث ش ػػم اةم ػػف الب ػػإحديد حق ػػد انتم ػػدد الد ارب ػػن نم ػػم م ػػيهج المب ػػح حاداة اقب ػػت تتفد حُل ػػؾ
تلتط تؽ نمم نتين مف الإتممتف شث هت ن اقتاتقد البإحدتن مغد ( )150محردةد حتحامد الدرابن

لػػم نػػدد مػػف اليتػػت جد اهمهػػت حجػػحد نتقػػن قحتػػن ػػتف ئ ػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث حاةمػػف المجتمإػػث
تلمممكػػن الإر تػػن البػػإحدتند كمػػت كئػػحد اليتػػت ج اف مإحقػػتد

ػ ط ئػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث تمثمػػد

شمأ اإح ن تحاشؽ المجتم الدحلث نمم اتغن الم محف اةختقث المحأد لميئر اقلكترحيمد حالتطحر

شػث يػحع حمتهتػػن الجػ ار ـ يظػ اقر لمتطػحر التفيػث المتبػػترع شػم أػػدحثهتد حنػدـ حجػحد ػرامج تحنتػن حارئػػتداد
محجهػػن لألب ػرة أ ػػحؿ بػػم تتد حتثػػتر محاقػ ػ التحااػػؿ اقجتمػػتنثد حالأح ػػتظ نمػػم الخاحاػػتند حبػػرتن

ال تتيتدد حمراق ن الهحتن الرقمتػن حأمتتتهػتد حادراجهػت
الإمتت حالجتمإتد.

ػمف ميػتهج التر تػن التإمػتـ شػث المػدارس حالمإتهػد

 دراسةةة تركةةى السةةدير ()13()2115د حالتػػم ابػػتهدشد التإػػرؼ نمػػم ابػػتلتة تحظتػػؼ ئػ كتد التحااػػؿاقجتمػػتنث شػػث التحنتػػن خطػحرة الئػػت إتد شػػث المجتمػ د حقػػد انتمػػدد الد اربػػن نمػػم مػػيهج المبػػح حاداة
اقب ػػت تتفد حُل ػػؾ ػػتلتط تؽ نم ػػم نتي ػػن قحامه ػػت ( )211مح ػػردة فط ػػتع الإتق ػػتد الإتم ػػن ػػح ازرة الداخمت ػػن
البػػإحدتند حتحاػػمد الد اربػػن لػػم نػػدد مػػف اليتػػت جد اهمهػػت يجػػت ئ ػ كتد التحااػػؿ شػػث راػػد تتػػتراد

اإلشبتد الدتيث حالحكريد حرش مبتحت اةشراد حمت تأتط هـ مف مختطر حتهدتدادد حالرد نمم الئت إتد

حاغتؽ المحاق المئ حهن حالف ض نمم الفت متف نمتهت.

 أما دراسة رضا عيد ( ،)14()2115شفد ابتهدشد التإرؼ نمم متهتن الئت إتد حمدت تأثترهت شث يئراةخ تر شث المحاقػ اإلخ ترتػن لػدت الاػأحتتف اةرديتػتفد حقػد انتمػدد الد اربػن نمػم مػيهج المبػح حاداة
اقبت تتفد حُلػؾ ػتلتط تؽ نمػم نتيػن قحامهػت ( )125اػأحتتقد حتحاػمد الد اربػن لػم نػدد مػف اليتػت جد

اهمهػت ت ازتػد درجػن انتمػتد الاػأحتتف نمػم الئػت إتد شػث يئػر اةخ ػترد كمػت تيػد اليتػت ج ات ػتق حجػحد
نتقن تف يئر اةخ تر شث المحاق اإلخ ترتن لدت الاأحتتف اةرديتتفد حادراكهـ لمحهػحـ الئػت إتد مػف

أت

اةهداؼ حالمختطر.

 ودراسة كميل  .أ .ج (2114م)()15د التم ابتهدشد التإرؼ نمػم الإحامػؿ التػث تػسثر شػث بػمحؾ يئػرالئت إتد ن ر اإليتريد نمم ندد مف الئركتد اةمرتكتند حقػد انتمػدد الد اربػن نمػم المػيهج التجرت ػم
تلتط تؽ نمػم نتيػن قحامهػت ( )100محػردةد محزنػن نمػم ثمػتيم ئػركتد يتتجتػند حتحاػمد الد اربػن لػم
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نػػدد مػػف اليتػػت جد اهمهػػت اف الخمحتػػن المإرشتػػن نػػف الأػػد
تلرشض اح التادتؽ.

هػػث التػػث تأػػدد بػػمحؾ الحػػرد تجػػته الئػػت إن

 أما دراسة فيةد المعية ر ()16()2113د شفػد ابػتهدشد التإػرؼ نمػم الئػت إتد حالكئػؼ نػف اكثػر ش ػتدالمجتمػ تفػ تق لهػػتد حاةزميػن حاةحقػػتد التػػث تكثػػر شتهػػت الئػت إتدد حُلػػؾ ػػتلتط تؽ نمػػم نتيػػن نئػحا تن

قحامهػ ػػت ( )125محػ ػػردة مػ ػػف الإبػ ػػكرتتف حابػ ػػتتُة الجتمإػ ػػتد تبػ ػػتخداـ مػ ػػيهج المبػ ػػح حاداة اقبػ ػػت تتفد
حتحاػ ػػمد الد اربػ ػػن لػ ػػم نػ ػػدد مػ ػػف اليتػ ػػت جد اهمهػ ػػت اف الئػ ػػت إتد ُاد الطػ ػػت

البتتبػ ػػث حاققتاػ ػػتدي

حالإبكري غتل تق مت تكحف ماتدرهت مف خترب ال تدد تيمت تكحف ميئأ الئت إتد الدتيتن حاقجتمتنتن مف

الػ ػػداخؿد حاف اكثرالئػ ػػت إتد ايتئػ ػػت اقر شػ ػػث المجتم ػ ػ هػ ػػث الئػ ػػت إتد اققتاػ ػػتدتن ثػ ػػـ البتتبػ ػػتن حالدتيتػ ػػن
حاقجتمتنتن.

 ودراسةةة طةةالل النا(ةةر ()17()2111د التػػم ابػػتهدشد الكئػػؼ نػػف اة إػػتد اقجتمتنتػػن حاليحبػػتن ح ارايتئتر الئت إتد شث المجتم د حقد انتمدد الدرابن نمم مػيهج المبػح حاداة اقبػت تتفد حُلػؾ ػتلتط تؽ
نمم نتين نئحا تن قحامهػت ( )200محػردة مػف اليخ ػن شػث ميطفػن جػدة د حتحاػمد الد اربػن لػم نػدد مػف

اليت ػػت جد اهمه ػػت اف اكث ػػر الئ ػػت إتد ت ػػداحقق ل ػػدت الجمه ػػحر ه ػػم الئ ػػت إن اققتا ػػتدتن يبػ ػ ن 18.0د ث ػػـ
الئػػت إتد البتتبػػتن يب ػ ن 11.0د تمتهػػت الئػػت إتد اقجتمتنتػػن يب ػ ن 28.0د ثػػـ الئػػت إتد اةختقتػػن
يب ن 22.0د حاخت اقر الئت إتد الدتيتن يب ن .25.0
 أمةةا دراسةةة (ةةيماء فةةرج ()18()2113د شفػػد ابػػتهدشد التإػػرؼ نمػػم مإتلجػػن الاػػأتشن الماػرتن لظػػتهرةالئػػت إتد ػػتلتط تؽ نمػػم اػػأتحتم اةهػراـ حالماػرت التػػحـد حقػػد ابػػتخدمد الد اربػػن مػػيهج المبػػح حاداة
تأمتؿ الم محف لمتإرؼ نمم اتجته كؿ ميهمت از تيتحؿ الاأتحتتف لمئػت إتدد حتحاػمد الد اربػن لػم
ندد مف اليتت جد اهمهت ندـ حجحد شرحؽ ُاد دقلن أاػت تن ػتف نػدد الئػت إتد التػم يئػرتهت اةهػراـد

حالئت إتد التم يئرتهت جرتدة المارت التحـد حانتمتد كؿ ميهمت نمػم اخ ػتر مجهمػن الماػدر شػم كثتػر
مف اةخ تر البتتبتن حهح مت تئكؾ شم اأن إض المإمحمتد الميئحرة شم الاأتحتتف.
 ودراسةةةة خالةةةد صةةةالح الةةةدين ()19()2112د التػػم ابػػتهدشد راػػد اتجتهػػتد ال ػرات الإػػتـ يأػػح حبػػت ؿاإلنتـ شم

حيئر الئت إتد البم تن شم المجتم شم طتر مأدداد الحنم اإلنتمثد حقد انتمػدد

الدرابن نمم ميهج المبح حاداة اقبت تتف تلتط تؽ نمم نتين قحامهت ( )500محردة مػف بػكتف مأتشظػن
الفتهرةد حتحامد الدرابن لم ندد مف اليتت جد اهمهت اف الرات الإتـ المارت تإتفػد اف حبػت ؿ اإلنػتـ

التفمتدتػػن هػػم اةكثػػر بػػرنن شػػم نممتػػن يفػػؿ الئػػت إتدد حاف مإػػدؿ التإػػرض لكػػؿ مػػف حبػػت ؿ اإلنػػتـ
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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 أمةةا دراسةةة بنجةةامين ونخةةرين (2112م )()21د شفػػد ابػػتهدشد التإػػرؼ نمػػم مػػدت تػػأثتر محاقػ التحااػػؿاقجتمتنث شث يئر الئت إتد حدحرهت شم ايدقع الثحراد شػث إػض الػدحؿ الإر تػن حانمػتؿ الئػغة هػتد
حقػػد ابػػتخدمد الد اربػػن المػػيهج التجرت ػػث؛ أت ػ

قػػتـ ال تأ ػ

يئػػر ئػػت إتد حتت إهػػت ػػتف المجمحنػػتد

الم أحثػن مجمحنهػػت ( )210محػػردةد حتحاػػمد الد اربػػن لػػم نػػدد مػػف اليتػػت جد اهمهػػت اف ئػ كن اقيتريػػد
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
اهمتػن اقتاػتؿ الئػحهم شػث يفػؿ الئػت إتد حتػداحؿ المإمحمػتد المغمحطػن حقػد اةزمػتدد ثػـ تػأتم ئػ كن

إتدا متإددة.
اإليتريد لتحب مف ايتئترهت حتحتح لهت مجتقد حا ق

 ودراسةةة عبةةدال تاح اليمةةص وفةةايز (ةةمدان ()21()2111د التػػم ابػػتهدشد الكئػػؼ نػػف اة إػػتد اليحبػػتنحاقجتمتنتن شث ترحتج الئت إتد ن ر حبت ؿ اإلنتـ المختمحند حقد انتمدد الدرابن نمم ميهج المبح

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

شػػث المجتم ػ المبػػتهدؼ مػػف الئػػت إتد تكػػحف مإر ق ػػت لكثتػػر مػػف اةم ػراض اليحبػػتن حاقجتمتنتػػند حاف
اإلُانن ابرع حبت ؿ اإلنتـ يئ اقر لمئت إتد ب ة برنن ايتئترهت حبهحلن شهـ م محيهت.
 أما دراسة خمف أحمد خمف ()22()2119د حالتم ابتهدشد الكئؼ نف ئكؿ الإتقن ػتف الئػت إن شػثالاأتشن الأز تن الحمبطتيتن ؛ أت

انتمدد الدرابن نمػم مػيهج المبػح حاداة اقبػت تتف ػتلتط تؽ نمػم

نتين نئػحا تن قحامهػت ( )500محػردةد حتحاػمد الد اربػن لػم مجمحنػن مػف اليتػت جد اهمهػت اف الاػأتشن

الأز تن الحمبطتيتن لـ تحشر ت ن أتحتن لمجتم مديث قتدرة نمم يئر اشكتره ئحتشتند حايهت نممد نمم
تأجتج اةح تع الداخمتن شم الفدسد حربخد محهحـ الكراهتن تف شتح حأمتس أػحؿ الفحابػـ الحطيتػن

المئتركند حانتمدد غتل تن الاأؼ الأز تن نمم يئر الئت إتد حالمإمحمػتد غتػر المسكػدة حُلػؾ لميتػؿ
مف الخاحـ البتتبتتف مف كؿ طرؼ.

 -ودراسةة حسةام مصةط ى ()23()2117د التػم ابػتهدشد التإػرؼ نمػم اهتمتمػتد مبػتخدمث اإليتريػد

تلئت إتد المتداحلن ن ر الهحاتؼ الُكتند حقد ابتخدمد الد اربػن مػيهج المبػح حاداة اقبػت تتف ػتلتط تؽ

نمػم نتيػن نمدتػن قحامهػت ( )200محػردةد حتحاػمد الد اربػن لػم نػدد مػف اليتػت جد اهمهػت اف مػت يبػ تة

 28.0مف الم أحثتف تتإر حف لئت إتد حاخ تر غتر محثفند حاف التطحر التكيحلحجث ادت لم ايتئتر
الئػت إتد اػحرة ك تػرةد حاف يئػرالأفت ؽ هػحاإلج ار الاػأتح لمأػد مػف الئػت إتدد حاف اكثػر الئػت إتد

ايتئت اقر شم المجتمإتد الإر تن هم الئت إتد اققتاتدتند تمتهت البتتبتن حالرتت تن.

 أما دراسة إبراىيم المرا(ي ()24()2116د حالتم ابتهدشد راد الئت إتد التم تيتحلتهت حبت ؿ اإلنتـالإراقتػػن نفػػة الغػػزح اةمرتكػػث لمإػراؽ إػػد أػػتد

تحجتػػر مرقػػدت مػػتمث الئػػتإن مأمػػد الهػػتدت حالأبػػف
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الإبػػكرت ش ػػم ب ػػتم ار ش ارت ػػر 1000د حق ػػد انتم ػػدد الد اربػػن نم ػػم م ػػيهج المب ػػح حاداة تأمت ػػؿ الخطػ ػتة

لماػػأؼ الإراقتػػن التحمتػػند حقػػد تحاػػمد الد اربػػن لػػم نػػدد مػػف اليتػػت جد اهمهػػت اف حبػػت ؿ اإلنػػتـ قػػد
ايتهجد خطتقت بتتب قػتت تإتمػد ئػكؿ ابتبػث نمػم تػرحتج الئػت إتد حتإ ػتد يظرتػن المػسامرة لمتػأثتر شػم
ال ػرات الإػػتـ المبػػتهدؼ؛ ممػػت ادت لػػم تػػأجتج الا ػراع الطػػت حم حتك ػرتس الإػػدا حالكراهتػػن ػػتف طحا ػػؼ
الئإة الإراقم الدتيتن حاإلثيتن حالمُه تن حالإرقتن.

 ودراسة مى العبدهلل ()25()2115د حالتم ابتهدشد التإرؼ نمم دحر اإلنتـ شث أمتتن المفتحمن حيئراةخ تر المح حنتن التث ترش مف مإيحتتد المديتتف حالإبكرتتف شث مفت ؿ ا لن اإلنتمتن لألندا مف

خػتؿ انتمػتد الأػرة اليحبػتن كحبػتمن لتحجتػة اليػتس حاػحهت اخطػر مػف الأػرة الإبػكرتند حانتمػدد
الدرابن نمم ميهج المبح حاداة اقبت تتف تلتط تؽ نمم نتين مف اليخ ن الم يتيتن قحامهت ( )250محردةد

امػػت شػػث المجتم ػ
حتحاػػمد الد اربػػن الػػم يتتجػػن مسداهػػت اف الئػػت إتد الإبػػكرتن هػػث اكثػػر الئػػت إتد دح ق
الم يتيم؛ لكحيهت تبتخدـ شث احقتد الأرة حالبمـ مإتقد حاف مت نداهت تمكف مإتلجتة مرحر الحقد.

 أما دراسة ليمنج (ن ()26()2113د شفػد ابػتهدشد التإػرؼ نمػم مػدت دراؾ ممتربػث الإتقػتد الإتمػنلتبتراتتجتتد التم تحظحهت مرحجح الئت إتد

د مسببتتهـ ن ر اإليتريدد حقد انتمدد الد اربػن نمػم

ميهج المبح حاداة اقبت تتف تلتط تؽ نمم نتين نئحا تن متتأػن قحامهػت ( )200مػف ممتربػث الإتقػتد

الإتمن شم حقتن كتلتححريتتد حتحامد الدرابن لػم نػدد مػف اليتػت جد اهمهػت اف ممتربػث الإتقػتد الإتمػن
تإتفػ ػػدحف اف مرحجػ ػػم الئػ ػػت إتد تبػ ػػتخدمحف ابػ ػػتلتة م تك ػ ػرة لػ ػػم جتيػ ػػة اإلمكتيتػ ػػتد الحت فػ ػػن لمحبػ ػػت ط

المتإػ ػػددةد حاف هػ ػػُه الئػ ػػت إتد تػ ػػسثر بػ ػػم تق شػ ػػم الاػ ػػحرة الُهيتػ ػػن لمسببػ ػػتتهـد حايػ ػػة تإلمكػ ػػتف تحظتػ ػػؼ
اب ػػتراتتجتتد الرا ػػد الم ك ػػر حالئ ػػحتشتن حتحظت ػػؼ الأج ػػج الميطفت ػػن لمحاجه ػػن تم ػػؾ الئ ػػت إتد حالأ ػػد م ػػف

ايتئترهت حتأثتراتهت البم تن شم المسببتد اإليتتجتن المختمحن.

 ودراسةةةةة روبةةةةرت ستي نسةةةةون ( ،)27()2112حالت ػػم اب ػػتهدشد الكئ ػػؼ ن ػػف ت ػػأثتراد حب ػػت ؿ اإلنػ ػػتـاةمرتكتػن شػػم الػرات الإػػتـ اةمرتكػث از اةنػراض المر ػتن التػػم ااػت د الجيػػحد المئػتركتف شػػم أػػرة

الخمػ ػػتج الثتيتػ ػػن 2112د حقػ ػػد انتمػ ػػدد الد اربػ ػػن نمػ ػػم مػ ػػيهج المبػ ػػح حاداة تأمتػ ػػؿ الم ػ ػػمحف لمفاػ ػػص

اإلخ ترتػػن التػػم تيتحلػػد انػراض المػػرض تلاػػأؼ اةمرتكتػػن التحمتػػند حتحاػػمد ا لػػم نػػدد مػػف اليتػػت جد
اهمهت اف الئت إتد التم تيتحلد ظهحر انراض مرض غتمض تف الفحاد اةمرتكتن شػم الخمػتج كتيػد

ب ػ تق شػػم أػػدح ازمػػن نيػػد ايتفتلهػػت لحبػػت ؿ اإلنػػتـ ػػتف الػػر تس ػػحش حالكػػحيجرس اةمرتكػػم؛ أت ػ
اظهرد اليتت ج ايهت كتيد ئت إتد اطمفهت ندد مف الخاحـ البتتبتتف لمر تس جحرب حش.
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التعميق عمى الدراسات والبحوث السابقة:
مف أت

إػػد ابػػتإراض يتػػت ج الد اربػػتد حال أػػح البػػت فن ت ػػتف ايهػػت جػػت د متيحنػػن شػػث ج ار اتهػػت الميهجتػػند

اةهمتند حاةهداؼد حاةدحاد المبتخدمن لجم المإمحمػتدد حاختتػتر مجتمػ الد اربػند حاف كتيػد

شث غتل تتهت قد اختترد ش ن الجمهحر الإتـ ثـ الئ تةد كمت تيحند كُلؾ شث نتيتتهت حيتت جهت.
حقد انتمدد الدرابتد حال أح البت فن شث م محيهت نمم الئت إن حدحرهت شث امف المجتمإػتد شػث

جتي ه ػػت البتتب ػػثد حاج ار تػ ػتق انتم ػػدد نم ػػم م ػػيهج المب ػػح حالم ػػيهج التجرت ػػث حد ارب ػػن الأتل ػػند حج ػػت د اداة
اقبت تتف حتأمتؿ الم محف حادحاد الخطتة حالمفت من اكثر اةدحاد المبتخدمن شتهت؛ أت

اجمإد غتل تن

ال أح حالدرابتد البت فن نمم دحر حبت ؿ اإلنتـ حاقتاتقد الأدتثن شث يئر الئت إتدد كمػت اظهػرد

الد اربػػتد البػػت فن خطػػحرة الئػػت إتد نمػػم اةمػػف الفػػحممد حابػػتلتة التاػػدت لهػػتد حقػػد ابػػتحتدد الد اربػػن

الأتلتػن مػػف الد اربػػتد حال أػح

البػت فن شػػث مػحرة مئػػكمن الد اربػن حمتغتراتهػػتد حتأدتػد شرح ػػهت حابػ متهت

حاختتػتر ميهجهػت حاداتهػت ال أثتػن؛ حهػح مػت بػتند شػث الحاػحؿ لػم اش ػؿ اليتػت جد حمػف ثػـ تتمتػز الد اربػن

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

النظريات الم سرة لمدراسة:
نظرية المجال العام:
ا ػػتغ الحتمب ػػحؼ اةلم ػػتيث ج ػػحرجف هت رم ػػتس يظرت ػػن المج ػػتؿ الإ ػػتـ ن ػػتـ ()2101د حه ػػث تئ ػػر

حتاػػؼ يئػػأة تكػػحتف ال ػراي الإػػتـ حأتلػػن ال ػراي حالميتقئػػند حقػػد نػػرؼ هت رمػػتس المجػػتؿ الإػػتـ نمػػم ايػػة
مجتم اشت ار ث لتس مػف ال ػرحري التحاجػد شػث مكػتف مإػرحؼد شهػح مكػحف مػف مجمحنػن مػف اةشػراد لهػـ

بػػمتد مئػػتركن مجتمإػػتف مػ

إ ػػهـ كجمهػػحرد حتفحمػػحف ح ػ حتأدتػػد اأتتتجػػتد المجتمػ مػ الدحلػػند

شه ػػح ت ػػرز ا ار حاقتجته ػػتد م ػػف خ ػػتؿ الب ػػمحكتتد حالأػ ػحار المئ ػػترؾد حم ػػف مظ ػػتهره اف المئ ػػتركن شت ػػة

محتحأند حاية تبتحي تف محاق حادحار اةطراؼ المئتركن شتةد حاف اتن ق تن شتة تكحف قت من لميفتشد (،)28

حنمم هُاد تسكد يظرتن المجتؿ الإتـ اف حبت ؿ اإلنتـ تخمؽ أتلن مف الجدؿ تف الجمهػحرد حتمػيح تػأثت اقر

حا أتق شث الف تتت الإتمند حتسثر شث نممتن ايتنن الفرارد حمف اهـ البمتد التػث أػددهت هت رمػتس مػت
تأتثأ

()29

 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. -مجمحنن ائختص تبتحتدحف مف نفحلهـ حتحكترهـ شث ميتقئن المبت ؿ الإتمن.
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حتبػػتحتد الد اربػػن الأتلتػػن مػػف يظرتػػن المجػػتؿ الإػػتـ شػػث التإػػرؼ نمػػم دحر حبػػت ؿ حتط تفػػتد اإلنػػتـ

الجدتد كمجتؿ لمأحار أحؿ اةزمتد اققتاتدتن شث مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهتد حُلػؾ حاػحهت همػتق

مئػػتركتق لػػدت الجمت ػ د حاتتأػػن الحراػػن لمجمهػػحر لمتإ تػػر نػػف ت ار هػػـ أرتػػن از دحر الئػػت إتد شػػث تحػػتقـ

اةزمتد نمحمتق حاققتاتدتن خاحاتقد حت تدؿ المإمحمتد حاةشكتر شث هػُه الف ػتند كمػت تمكػف اقبػتحتدة
مف هُه اليظرتن ات تق شث تحبتر اليتت ج؛ حُلػؾ يظػ اقر لمػدحر الػُي تمكػف اف تسدتػة حبػت ؿ اإلنػتـ التفمتدتػن
حالتط تفتد اقتاتلتن الأدتثن شث خمؽ مجتؿ نتـ تف مجمحنتد اةادقت نمم محاق اإليتريد حئػ كتد

التحااؿ اقجتمتنثد تمكيهـ مف دا ت ار هـ أرتن شث المح حنتد اققتاتدتن حالبتتبتن حاةزمتد التث
قد تخمفهت حبت ؿ اإلنتـ اح تبتهـ شتهت شث مراأؿ التغتتر حالتأحقد البتتبتن شم المجتم .
نظرية فجوة المعرفةأ
تػرت ط هػُه اليظرتػػن مإػدقد اليمػح المإرشػػث التػث تمتػػز المجتمػ اإليبػتيث المإتاػػرد حتفػحـ حبػػت ؿ

اإلنػػتـ تلػػدحر الػػر تس شتػػةد حُلػػؾ مػػف خػػتؿ تفػػدتـ المإمحمػػتد المتإمفػػن تلمئػػكتد حالأفػػت ؽ نػػف كتشػػن
الف تتت المثترةد اةمر الُي تمكف اف تسدي لم أدح شجحاد مإرشتن شث كـ حيحع المإترؼ المكتب ن تف

اةشراد حالجمتنتد أحؿ إض المإمحمتد حاةشكترد حختان شم احقتد اةزمتدد حقد ظهرد هُه الحر تن
ةحؿ مػرة نػتـ ( )2120نمػم تػد ثتثػن مػف ال ػتأثتفد حقػدـ (تتئػيحر  )P.J .Tichenor et alحزمػتسه

شرحض يظرتن الحجحة التث تفحؿ ية زتتدة المإمحمتد المفدمن مف حبت ؿ اإلنػتـ شػث المجتمػ شػلف اةشػراد
ُحي المبػ ػػتحت اقجتم ػ ػػتنث المرتح ػ ػ تكتبػ ػ ػ حف المإمحم ػ ػػتد اػ ػػحرة اب ػ ػػرع مفتريػ ػػن ػ ػػتةشراد ُحي المب ػ ػػتحي
اقجتمػػتنث اةقػػؿ؛ ممػػت تػػسدي قتبػػتع الحجػػحة المإرشتػػن ػػتف ش ػػتد المجتم ػ ()31؛ حمػػف ثػػـ تػػأتم التيػػتشر م ػ

إػػض المإمحمػػتد التػػم ق تيبػػجـ مإهػػت إػػض اةش ػرادد حهػػح مػػت تػػدشإهـ يأػػح التفمتػػؿ مػػف هػػُا التيػػتشرد مػػف

ختؿ تت

المإمحمتد حاحقق لم ااؿ المإمحمند حالتم قد تكحف ئت إن اح غتر مكتممند حتـ طتقهت تف

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

حتحتػػرض اليظرتػػن اف الئػػت إن ظػػتهرة اجتمتنتػػند حترجػ لػػم نحامػػؿ اجتمتنتػػن؛ شتلئػػت إن لتبػػد مػػف

اػػي شػػرد حاأػػدد حايمػػت تئػػترؾ شػػث ا ػتتغتهت حيئػػرهت مجمحنػػن مػػف اةش ػرادد حاف دحرة نمػػر الئػػت إن ت ػرت ط
مػدت اهمتتهػػت لألشػرادد كمػػت اف الظػرحؼ الطتر ػػن حاةأػػدا

مثؿ ح ت تيتئر شث ال تد تدش اليتس لم نػت الأػد
اف اةأدا

ال ػػتغطن نػػتدة مػت تجمػ اشػراد المجتمػ مإػتقد

نمػم ايئػطتهـ التحمتػند حتسكػد اليظرتػن الحظتحتػن

التث تئح هت الغمحض تدش اشراد المجتم لم ال أ

نف جت تد ئتشتن لكؿ مت تأد ؛ أت

تفػػحـ الئػػت إن ػػدحر أتػػحي شػػث ال يػػت اقجتمػػتنث تػػحشتر المإمحمػػتد غتػػر الأفتفتػػن؛ لتأحتػػؿ المحقػػؼ غتػػر

المحهحـ لم محقؼ حا حد حكممت كتف الأد

جدلتتقد زادد أتجن اةشراد لممإمحمتد()31؛ أت

اقتاػػتؿ الرب ػػمتن ػػدحر أت ػػحي ش ػػث يئ ػػر المإمحم ػػتدد لكيهػػت ش ػػث إ ػػض اةأ ػػدا
55
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ق ػػد ق تف ػػدـ المإمحم ػػتد
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الكتشتػند حر مػت تأجػة المإمحمػتد اح إ ػهت لػدحاع اميتػند حشػث هػُه الأتلػن تحفػد اليظػتـ الإػتـ قدرتػة نمػػم
الفتتـ دحره نمم الحجة المطمحةد حتأد

خمؿ حظتحث شث ال يت اقجتمػتنث؛ ح تلتػتلث شػلف الئػت إن تػسدي

الحظتحن التث شئؿ اليظتـ الإتـ شث تأدتتهتد حهث تحشتر المإمحمن التث تحبػر الأػد د حتجتػة نمػم اةبػ من

المثترةد حتبتند نمم اتختُ الف اررادد حتخحؼ ال غط شث المجتم د حكأف الئت إن تفدـ أمػحقق لمئػكمن نمػث
الاإتد الجمإث حلتس الحردي شفط.

()32

م(كمة الدراسة:
تفػػحـ حب ػػت ؿ اإلن ػػتـ حاقتا ػػتؿ ػػدحر مه ػػـ ش ػػث احق ػػتد الاػػرانتد حاةزم ػػتد مي ػػُ ثمتيتي ػػتد الف ػػرف
المت ث حأتم الحقد الراهفد ُلؾ الدحر المهـ حالمسثر الُي حاحة ال إض مف ابتتُة اإلنػتـ حاقتاػتؿ
تإلتجػت ث حتخػػرحف تلبػػم ثد ختاػػن نيػػد تيػػتحؿ حمإتلجػن التأػػحقد البتتبػػتن شػػث الميطفػػن الإر تػػن حتغطتػػن

حقت إهتد حكتيد حبت ؿ اإلنتـ اثيت تمؾ اةأػدا
لػػم مػػدت ماػػداقتتهتد أت ػ

ماػد اقر م تئػ اقر حمهمػتق لألخ ػتر حالمإمحمػتد دحف اليظػر

كػػتف مبػػتر المإمحمػػتد تأخػػُ ئػػكتق تفمتػػدتتق مإرحش ػتقد كتلئػػت إتد حالمإمحمػػتد

مجهحلن المادرد شث ظؿ خ حع هُه الحبت ؿ لميظتـ الأتكـ حتحجهتد التيظتمتد البتتبتن المختمحند ق
اية ظهحر اإلنتـ الجدتد تط تفتتة المتإددة نمم ئ كن اإليتريد تأثر انتمتد الجمهحر نمم هُه الحبت ؿ

شػػث تفػػدتـ المإمحمػػتد حئػػرأهت حتحبػػترهت حالتإمتػػؽ نمتهػػت أبػػمحة تبػػتهدؼ التػػأثتر درجػػن اح ػػأخرت شػػث
المإرشػػن حالحجػػداف حالبػػمحؾ؛ أتػ

تحتػػرض الد اربػػن اف ابػػتخداـ تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد تػػسدت لػػم حجػػحد

يحنتن جدتدة مف الجمهحر تغمة نمتة احتد اإلتجت تن حالمئتركن حالتحتنمتن شم نتلـ اشت ار م تتمتػ

فػحة

التأثتر حبرنن يفؿ المإمحمتدد حالئت إن كمإمحمن غتر مإرحشن المادر تهـ قطتنتق ك ت اقر مػف اليػتس حُاد

ت ػػأثتر مه ػػـ ش ػػث أت ػػتتهـد حااػ ػ أد تئ ػػكؿ رحاجػ ػتق مت ازت ػػداق تب ػػتخداـ ميا ػػتد اإلن ػػتـ الجدت ػػد حتط تفتت ػػة
المختمحند شث يفؿ الئت إتد حالتم ابهمد شث بػرنن ايتئػترهت حاتبػتع يطتقهػت حجتُ تتهػت ححاػحلهت لمطػرؼ

ا خر أئكتؿ حايمتط مختمحن؛ ممت تجإؿ ال إض ميهت تمثػؿ خطػ اقر نمػم اةمػف الفػحمثد حنمػم هػُا تت مػحر

مئكمن الدرابن شم التإرؼ نمم ط تإن تػأثتراد اإلنػتـ الجدتػد حتط تفتتػة المختمحػن شػم الجمهػحر الماػري
يأح الحنم خطحرة الئت إتد حايإكتبتتهت نمم اةزمتد اققتاتدتن شم مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهتد

حال ػػدحر المب ػػتف مث لتط تف ػػتد اإلن ػػتـ الجدت ػػد ش ػػث التا ػػدي له ػػُه الظ ػػتهرة الت ػػم ت ازت ػػدد مػ ػ تي ػػتمم ئػ ػ كن
اإليتريدد نمم نكس مت كتف تتحقإة خ ار حابتتُة اإلنتـ مف ايأبترهت حالف ت نمتهتد حُلؾ شػث طػتر

نممث تبتهدؼ الحاحؿ لم تاحر جدتد تبهـ شػث مإتلجػن ا ثػتر البػم تن لينػتـ الجدتػد نيػد اةزمػتدد

حتػػأثتر ُلػػؾ شػػم تحجهػػتد الػرات الإػػتـ از الح ػ اققتاػػتدي شػػث ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهت مػػف
يتأتػػند حاقنتمػػتد نمػػم اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة كماػػدر مهػػـ لممإمحمػػتد حالتحتنػػؿ اقتجػػت ث مإهػػت از

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

اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد عمى التحوالت السياسية فى مصر وانعكاساتيا

55

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

أىمية الدراسة:
تكمػف اهمتػػن هػُه الد اربػػن شػػث كحيهػت مػػف الد اربػتد الجدتػػدة التػػم تتيػتحؿ تػػأثتراد اإلنػتـ الجدتػػد شػػم

اتجتهػػتد الجمهػػحر الماػػري يأػػح الػػحنم خطػػحرة الئػػت إتد حايإكتبػػتتهت نمػػم اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػم
مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إػدهتد

ػتشن لػم اهمتػن اإلنػتـ الجدتػد حتط تفتتػة المختمحػن شػم تئػكتؿ الػرات

الإتـ حتكحتية؛ ُ فتإد اإلنتـ الجدتد أدت مبتجداد تكيحلحجتت الرات الإتـ شم الأاحؿ نمم المإمحمػتد
التػم تخػدـ الف ػتتت الجمتهترتػن المثػترة شػم احقػتد مأػددةد ش ػتق نػف تبػمتط ال ػح نمػم الئػت إتد ن ػر

مياتد اإلنتـ الجدتد حدحرهت الك تر شث تزحتد الجمهحر تةخ تر حالمإمحمػتدد حاػحهت الحبػتمن اةكثػر
متت إن تف ش ن الئ تة حاةبرع شث يفؿ الخ ر شث الحقد الراهف حالتث تتيتشس شتمت تيهت ليئر الئت إتدد

حخاحاػت مػ أتلػن التأػحقد التػث ئػهدتهت دحؿ الر تػ
حقتػتس اثػر ُلػؾ شػم نممتػن اليمػح اققتاػتديد
ق
الإر ث  -حالتم مف تيهت مار -نمم الاإتد البتتبث حاققتاتديد أت تبتغمهت الئ كتد اقجتمتنتن
مياػتد ليئػر الئػت إتد حاإل ػرار ػتةمف الفػحمثد كمػت تػأتم اهمتػن الد اربػن ات ػتق شػث اإلطػتر المإرشػث

الُي بحؼ تحشره لم تأثتف البتتبتتف حاإلنتمتتف از الف تتت حاةزمػتد اققتاػتدتن المإتاػرةد حختاػن

اف الدرابتد حال أح التث تيتحلد هُه الف تن الئت كن قمتمن جداقد كمت ايهت ق تأظم تقهتمتـ مف جتية
ال تأثتف حشفتق لف ار اد ال تأ

شث مرأمن اإلنداد حأتم يجتز ال أ

تلكتمؿ.

أىداف الدراسة:
تهػدؼ الد اربػن شػث اةبػتس لػم راػد ظػتهرة الئػت إتد ن ػر تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد شػم احقػتد

التأ ػػحقد البتتب ػػتند حتأثتراته ػػت نم ػػم تحجه ػػتد الػ ػراي الإ ػػتـد حدحره ػػت ش ػػم ث ػػترة اةزم ػػتد اققتا ػػتدتن ش ػػم
المجتم د كمت تهدؼ لم أ

متهتن الئت إن حايحانهت حاهداشهت حابتلت هتد حدحر اإلنتـ الجدتد شػث يئػرهت

حالأد مف خطحرتهت نمم اةمف الفػحمم لمػدحؿد حمػف ثػـ تمكػف تمخػتص اةهػداؼ التػث تبػإم الد اربػن لػم

تأفتفهت شم ا تث:
 -2التإرؼ نمم محهحـ الئت إتد حدحر مياتد اإلنتـ الجدتد شث يئرهت شث مار اثيت ثػحرة تيػتتر حمػت
إدهت.

 -1الكئؼ نف اب تة ايتئتر الئت إتد ن ر مياتد اإلنتـ الجدتد اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.
 -1التإرؼ نمم ايمتط الئت إتد اةكثر تداحقق شم مارن ر مياتد اإلنتـ الجدتد اثيت ثحرة تيتتر حمت
إدهت.

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

 -0التإرؼ نمم مدت ماداقتن الئت إتد اققتاتدتن لدت الجمهحر اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.
 -2التإ ػػرؼ نم ػػم تلت ػػتد اإلن ػػتـ الجدت ػػد ش ػػث التا ػػدي لظ ػػتهرة الئ ػػت إتد حايإك ػػتس ُل ػػؾ نم ػػم اةزم ػػتد
اققتاتدتن شم مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.

 -8التإرؼ نمم اتجتهتد الجمهحر الماري يأح الئت إتد اققتاتدتن ن ر مياتد اإلنتـ الجدتػد شػث
مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.

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

تساؤالت الدراسة:
تطر الدرابن جممن مف التبتسقدد هث:
 -2مت محهحـ الئت إتد حمت دحر اإلنتـ الجدتد شث يئرهت شث مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت؟
 -1مت اب تة ايتئتر الئت إتد ن ر مياتد اإلنتـ الجدتد حتط تفتتة اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت؟
 -1مت ايمتط الئت إتد اةكثر تداحقق نمم مياتد اإلنتـ الجدتد اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت؟
 -5مت الدحر الُت تفحـ ة اإلنتـ الجدتد شم محاجهة الئت إتد شث مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت؟
 -5مت اةهداؼ التم تكمف ح ار تزاتد الئت إتد اققتاتدتن شم ماراثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت؟
 -0مت مدت ماداقتن الئت إتد اققتاتدتن لدت الجمهحر الماري اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت؟
 -2مت تلتتد اإلنتـ الجدتد شث التادي لظتهرة الئت إتد شث احقتد اةزمتد اققتاتدتن شث مار؟
 -8مت اتجتهتد الجمهحر الماري يأػح الئػت إتد حايإكتبػتتهت نمػم اةزمػتد اققتاػتدتن شػم ماػر ن ػر
مياتد اإلنتـ الجدتد اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت؟ ؟

 -1مت تجت تتد حبم تتد مياتد اإلنتـ الجدتد شث محاجهة الئػت إتد اققتاػتدتن شػم ماػر اثيػت ثػحرة
تيتتر حمت إدهت؟
فروض الدراسة:
تفحـ الدرابن نمم مجمحنن مف الحرحضد اهمهتأ
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 -2ال ةةةرض األول :هي ػػتؾ نتق ػػن ارت تطت ػػن ُاد دقل ػػن أا ػػت تن ػػتف مإ ػػدؿ تإ ػػرض الجمه ػػحر الما ػػري
لمئػػت إتدد حمػػدت تأثترهػػت نمػػم اتجتهػػتتهـ يأػػح اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػم ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت
إدهت.

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

 -1ال رض الثالث :هيتؾ نتقن ارت تطتن ُاد دقلن أاػت تن ػتف مإػدؿ انتمػتد الجمهػحر نمػم تط تفػتد
اإلن ػػتـ الجدت ػػد كما ػػدر لمأا ػػحؿ نم ػػم المإمحم ػػتدد حم ػػدت تأثتره ػػت ش ػػم اتجته ػػتتهـ يأ ػػح الئ ػػت إتد
اققتاتدتن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.
 -5ال رض الرابة ::هيػتؾ نتقػن ُاد دقلػن أاػت تن ػتف دراؾ الجمهػحر الماػري لماػداقتن المإمحمػتد
غتػػر المسكػػدة حخطحرتهػػت شػػم اإلنػػتـ الجدتػػدد حمػػدت تأثترهػػت شػػم اتجتهػػتتهـ يأػػح اةزمػػتد اققتاػػتدتن
اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.
 -5ال ةةةرض الخةةةامس :تحجػػد شػػرحؽ ُاد دقلػػن أاػػت تن ػػتف الم أػػحثتف شػػم مػػدت تػػأثتر الئػػت إتد شػػم
اتجتهتتهـ يأح اةزمتد اققتاتدتن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت حشفتق لمتغتراد (اليحعد حالبفد حالمبتحت

التإمتمثد حاإلقتمند .)...

 -0ال ةةةرض السةةةادس :تحجػػد ش ػػرحؽ ُاد دقلػػن أاػػت تن ػػتف مإ ػػدؿ التإػػرض لمئػػت إتد ن ػػر تط تف ػػتد
اإلنتـ الجدتد اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت حالمتغتراد الدتمحجراشتن (اليحعد حالبفد حالمبػتحت التإمتمػثد
حمأؿ اإلقتمند .)...

 -2ال ةةرض السةةاب:أ تحجػػد نتقػػن ارت تطتػػن تجت تػػن دالػػن أاػػت تتق ػػتف دراؾ الجمهػػحر الماػػرت لمتػػأثتر
البػػم م لمئػػت إتد الماػػتأ ن لألزمػػتد اققتاػػتدتن حالفػػدرة نمػػم اتخػػتُ ج ػ ار اد تحتنمتػػن ن ػػر اإلنػػتـ

الجدتد

دهت.

نوع الدراسة:
تيتمػػث هػػُه الد اربػػن لػػم جممػػن الد اربػػتد الحاػػحتن التػػث تبػػتهدؼ تاػػحتر حتأمتػػؿ حتفػػحتـ خاػػت ص
مجمحن ػػن مإتي ػػن اح محق ػػؼ مإ ػػتف اح د ارب ػػن أف ػػت ؽ اح ظ ػػتهرة م ػػتد اح مجمحن ػػن م ػػف الي ػػتس اح اةأ ػػدا ؛

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

الفتػتس لػم

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:
تإتمد الدرابن نمم ميهج المبح حاحة جهداق نممتتق ميظمتق تبهـ شث الأاػحؿ نمػم مإمحمػتد نػف

الظػػتهرة مأػػؿ اقهتمػػتـد حقػػد تػػـ تحظتػػؼ هػػُا المػػيهج لمحاػػحؿ لػػم جت ػػتد حاشتػػن أػػحؿ تبػػتسقد حشػػرحض

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

ُلؾ نمم اةزمتد اققتاتدتن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.
حدود الدراسة:
حتتمثؿ شث ا تثأ

 الحةةد النةةوعى :اقتاػػرد هػػُه الد اربػػن نمػػم تيػػتحؿ دحر اإلنػػتـ الجدتػػد تط تفتتػػة المختمحػػن شػػثالتحنتػػن خطػػحرة الئػػت إتد حتأثتراتهػػت شػػم اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػث ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت
إدهت.

 الحد الب(ر  :حقد اقتارد هُه الدرابن نمػم الجمهػحر الماػرتد حهػـ احل ػؾ الػُتف تبػتخدمحفمحاق ئ كن اإليتريد حنددهـ ( )500محردة مف مدف مارتن مختمحن.

 -الحةةةةةد المكةةةةةاني :أتػ ػ ػ

اقتا ػ ػػرد نم ػ ػػم ار ػػ ػ مي ػ ػػتطؽ جغراشت ػ ػػن ه ػ ػػثأ (الف ػ ػػتهرةد حالميا ػ ػػحرةد

حاقب ػػكيدرتند حب ػػحهتب)د كإتي ػػن ممثم ػػن لمجمه ػػحر حالػ ػرات الإ ػػتـ حاةق ػػرة لمتمثت ػػؿ الجغ ارش ػػم ش ػػث

مار.

 -الحةةد الزمةةانيأ شفػػد اقتاػػرد نمػػم شتػرة زميتػػن مأػػددة ابػتغرقتهت نممتػػن تحزتػ اقبػػت تتف حجم ػ

ال تتي ػ ػػتد حتحرتغه ػ ػػتد حالت ػ ػػث امت ػ ػػدد م ػ ػػف  1022/2/2حأت ػ ػػم 1022/1/10ـ (الم ػ ػػدت الزمي ػ ػػم
لتبت تتف).

مجتم :الدراسةأ
حتتمثؿ مجتم الدرابن شث الجمهحر المارت الُت تتإرض لينتـ الجدتد حتط تفتتة مػف المتػت إتف

لألح تع البتتبتن حاققتاتدتن شم مأتشظتد مار المختمحن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.
عينة الدراسة:
تبػػتخدـ ال تأػ

شػػث هػػُه الد اربػػن الإتيػػن الإمدتػػند حتختػػتر شػػث هػػُا اليػػحع مػػف الإتيػػتد أػػتقد تإتفػػد

ايهت تمثؿ المجتم شث الجتية الُي تتيتحلة ال أ د ح ُلؾ ط فد الدرابن نمم نتين قحامهػت ( )500محػردة
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ممػػف تبػػتخدمحف محاق ػ اإليتريػػد حئػػتركحا شػػم ثػػحرة تيػػتتر ح 10تحيتػػن 1021ـد كمػػت تإمػػد ال تأ ػ

اثيػػت

التط تػػؽ المتػػدايث اف تكػػحف الإتيػػن محزنػػن تلتبػػتحي حم ارنػػتة متغتػػر الميطفػػن الجغراشتػػن مػػف يتأتػػند حت ػػتتف

الخا ػػت ص حالب ػػمتد الت ػػث تتمت ػػز ه ػػت ه ػػُه المي ػػتطؽ م ػػف أتػ ػ

المئ ػػرحنتد التيمحت ػػن حمه ػػت ارد الكػ ػحادر

ال ئرتند حالتث تفإد اةكثر ابتخدامتق لئ كتد اإليتريد مف يتأتن اخرت.
خصائص عينة الدراسة:

جدول رقم ( :)1يوضح توزي :عينة الدراسة من حيث النوع
النوع

العدد

النسبة المئوية

كر

211

51

أنثى

211

51

المجموع

411

111

تئتر تتيتد الجدحؿ البت ؽ لم اف تحزتػ نتيػن الد اربػن جػت تلتبػتحت ػتف الػُكحر حاإليػت ؛ حُلػؾ

لكحف الئت إن نيدمت تيتئرد شهم تبحد شم احبتط المجتمػ دحف تأدتػد اح تمتتػز ػتف الػُكحر حاإليػت د اح
مػف الإتيػن المختػترةد

مبتحتتد تإمتمتن إتيهتد حنمتة شفػد جػت د اليبػ ن ( )50.0لكػؿ مػف الػُكحر حاإليػت

حُلػػؾ حشػػؽ يتػػت ج الد اربػػن اقبػػتطتنتن التػػم اث تػػد تفتي ػتق تطػػت ؽ حجهػػتد اليظػػر ػػتف الػػُكحر حاإليػػت

نيػػد

التإرض لمئت إتد حالمإمحمتد غتر المسكدةد حادراؾ مدت خطحرتهت نمم اةمف الفحمث الماػريد حهػح مػت
تتحؽ شتة الدرابن مػ يتػت ج د اربػن (ر ػت نتػدد )1025د ( ار ػد أػ ازـد 1025ـ)د شػم نػدـ حجػحد شػرحؽ شػم

اليحع نيد التإرض لئ كن اإليتريد تف الُكحر حاقيت

.

جدول ( :)2يوضح توزي :عينة الدراسة من حيث السن أو ال ئة العمرية
السن

العدد

النسبة المئوية

من  31 – 16عاما

87

21.75

من  45 -31عاما

75

18.75

من  61 -46عاما

171

42.51

من  61عاما فأكثر

68

17.1

المجموع

411

111

تئ ػػتر تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ ل ػػم تف ػػدـ الح ػػن الإمرت ػػن م ػػف ( 00-50نتمػ ػتق) نتي ػػن الد ارب ػػن يبػ ػ ن

نتمت) يب ن ( )12.25د حجػت د الح ػن الإمرتػن مػف (55-12
()51.50د ثـ الح ن الإمرتن مف ( 10-20ق
نتمت) يب ن ()28.25د شتلح ن الإمرتن مف ( 02نتمػتق -شػأكثر) شػم الترتتػة اةختػر يبػ ن ()22.0د حهػح
ق
مػػت تإيػػم حجػػحد ت ػػتتف شػػم الم ارأػػؿ الإمرتػػن لإتيػػن الد اربػػن مػػف أت ػ

تإر ػػهـ لمئػػت إتد ن ػػر تط تفػػتد

نتمت)د حالتم تإد اكثر
اإلنتـ الجدتدد حالتم جت د يب ن انمم شم مرأمن ميتاؼ الإمر مف ( 00-50ق
56
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الح تد تإر تق لمئت إتد حاهتمتمتق تةح تع اققتاتدتن شم مارد تيمت جت د اقؿ شم الح ن الإمرتن مػف
ق تمتؿ هػُه الح ػن لػم اقهتمػتـ تلئػأف الإػتـ حاةزمػتد اققتاػتدتن التػم تإػرض

نتمت شأكثر)د أت
( 00ق
لهت المجتم نفة ثحرة تيتترد ح يب ن اقؿ تف ش ن الئ تة؛ حلإؿ ُلؾ قد تإحد لم كحف هػُه الح ػن الإمرتػن
احن نتمن تتأمس دا متق لم كؿ مت هح جدتد شث نتلـ التفيتند حتتمرد شث الغتلة نمػم الحبػت ؿ التفمتدتػن

الفدتمند ق بتمت شث الأاحؿ نمم المإمحمتد ُاد ال إد البتتبم حاققتاتدي ميهت.
جدول ( :)3يوضح توزي :عينة الدراسة وفقا لمعدل الدخل
معدل الدخل

العدد

النسبة المئوية

بدون دخل

96

24.11

أقل من  1111جنيو

148

37.81

من  2111 -1111جنيو

131

32.81

من  3111 -2111جنيو

19

4.81

 3111فأكثر

6

1.51

المجموع

411

111

تئػػتر تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ لػػم تاػػدر ش ػػن مػػف تراحأػػد دخػػحلهـ اقػػؿ مػػف ( 2000جيتػػة) ئػػهرتتق

الترتتة اةحؿ يب ن ()12.80د ثػـ الح ػن التػم تتػراح يبػ ن دخػحلهـ الئػهرتن مػف (1000 – 2000جيتػة)
شم الترتتة الثتيم يب ن ()11.80د حالُتف لتس لهـ دخؿ ئهرت شم الترتتة الثتل

مػػف تت ػراح دخػػحلهـ مػػف ( 1000 - 1000جيتػػة) شػػم الترتتػػة ال ار ػ

يب ن ()15.00د ثػـ

يب ػ ن ()5.80د حاخت ػ اقر جػػت د ش ػػن

الػُتف تراحأػػد دخػحلهـ الئػػهرتن مػف ( 1000جيتػػة شػأكثر) يبػ ن ()2.50د حهػػح مػت تئػػتر لػم تاػػدر ش ػػن
مأػػدحدت الػػدخؿ نتيػػن الد اربػػن حاػػحهت الح ػػن التػػم تترقػػة زتػػتدة المرت ػػتد الئػػهرتن مػػف نػػتحاد حمكتشػػمد
حترج ػ ابػػإتر البػػم حالم ػحاد التمحتيتػػن حال ترحلتػػند حاف اةمػػؿ شػػم تأبػػف
حأ ػحاشز اح زتػػتدة شػػم المإتئػػتد ا

الح ػ اققتاػػتدي شػػم ماػػر قػػت ـ نمػػم نػػدد مػػف المئػػرحنتد الفحمتػػن المهمػػند ميهػػت تيمتػػن مأػػحر قيػػتة
البحتس حال

إن حالبتأؿ الئمتلث حنحدة ا ار م الدحلن الميهح ن حغترهت.

جدول ( :)4يوضح توزي :عينة الدراسة وفقا لمحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

العدد

النسبة

متزوج  /متزوجة

161

41.31

عازب /عازبة

199

49.71

مطمق /أرمل

31

7.51

مخموع

11

2.51

المجموع

411

111
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تئتر تتيتد الجدحؿ البت ؽ لم تحزت الإتين مف أت

الأتلن اقجتمتنتن؛ أت

تادرد ش ن غتػر

المتزحجتف (نتزة – نتز ن) نتين الدرابن يبػ ن ()51.20د ثػـ المتزحجػحف يبػ ن ()50.10د شتلمطمفػتد
حاة ارمػػؿ يب ػ ن ()2.50د حاخت ػ اقر جػػت د ش ػػن اةزحاب الػػُتف تإر ػحا لمخم ػ مػػف زحجػػتتهـ يب ػ ن ()1.50د
حهح مت تإيم اف ش ن غتر المتزحجتف كتيد هم الح ن اةكثر تإر تق لمئت إتد ن ػر محاقػ اإليتريػدد تيمػت

تفػػؿ اليبػ ن ػػتف ش ػػن اةزحاب الػػُتف تإر ػحا لمخمػ د حهػػح مػػت تئػػتر لػػم مػػدت تػػأثتر الأتلػػن اقجتمتنتػػن شػم
ق ػػحؿ اح رش ػػض الئ ػػت إتد المث ػػترة ش ػػم المجتمػ ػ ؛ حم ػػرد ُل ػػؾ م ػػف حجه ػػن يظ ػػر الد ارب ػػن لػ ػم اف ش ػػن غت ػػر

المت ػػزحجتف م ػػف اكث ػػر الح ػػتد اقجتمتنت ػػن اهتمتمػ ػتق تةح ػػتع حالمئ ػػكتد اققتا ػػتدتن ش ػػث الػ ػ تد ححنتػ ػتق
تلدحرالُي ادتة بتتبتد الخاخان شػث اققتاػتد الماػري نمػث امتػداد نفػحد م ػد لػم جتيػة ال طتلػن

شث خمؽ أتلن مف اإلأ تط حالتحتر لدت الإدتد مف الئ ار ح اقجتمتنتن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.
جدول ( :)5يوضح توزي :عينة الدراسة وفقا المستو التعميمى
المستو التعميمى

العدد

النسبة المئوية

أمى

13

3.25

متوسط

113

25.75

جامعى

277

69.75

فوق الجامعى

7

1.75

المجموع

411

111

تئػػتر تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ لػػم تاػػدر ش ػػن طػػتة الجتمإػػن نتيػػن الد اربػػن اةكثػػر تإر ػتق لمحاق ػ

ئ كن اإليتريد حالتإرض لمم تمتف المثترة مف ختؿ تط تفتتهت يب ن ()01.25د ثـ ُحت التإمتـ المتحبط

يب ن ()15.25د حش ن الُتف لـ تتمفحا ات تإمتـ حتجتدحف التإتمؿ م اإليتريد يب ن ()1.15د حاختػ اقر مػف

هػـ شػػحؽ الجػػتمإث يبػ ن ()2.25د حهػػح مػػت تإيػػم اف طػتة الجتمإػػتد هػػـ اكثػر الح ػػتد تإر ػتق لمياػػتد

اإلنػػتـ الجدتػػد حاهتمتم ػتق تلف ػػتتت اققتاػػتدتن شػػم المجتم ػ د تيمػػت تفػػؿ اليب ػ ن ػػتف الػػُتف ايهػػحا د اربػػتهـ

الجتمإت ػػند حه ػػح ام ػػر ميطف ػػم أتػ ػ

ت ػػأتم الئػ ػ تة الج ػػتمإم ش ػػم مفدم ػػة الح ػػتد اةكث ػػر اب ػػتخدامتق لئػ ػ كن

اإليتريدد تيمت تأتم مرأمن مت إد الجتمإن لتكحف اكثر تركت اقز نمم الأتتة الختان لألشراد مف ال أ

نػف

حظتحػػند حمبػػكف تمػػف لممإتئػػند حهػػح مػػت تإيػػم اف هػػُه الح ػػن الإمرتػػن تجمػ نمػػم اف الإتمػػؿ اةبتبػػث شػػث
تأحتػػزهـ لممئػػتركن شػػث الأ ػراؾ البتتبػػث اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهت تتمثػػؿ شػػث اإلمكتيتػػتد التػػث تممكهػػت

اإلنتـ الجدتد شث التحتنؿ از مت تيئره هُه المياتد مف مح حنتد حق تتتد حمت تتـ تداحلة مف اخ تر
حئت إتد تتيتحؿ الح
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جدول ( :)6توزي :عينة الدراسة من حيث محل إقامة المبحوثين
محل اإلقامة

العدد

النسبة المئوية

مناطق ريف

211

51

مناطق حضر

211

51

المجموع

411

111

تئتر تتيتد الجدحؿ البػت ؽ لػم تحزتػ نتيػن الد اربػن مػف أتػ

تتمأحر تف ميتطؽ رتحتند حميتطؽ أ رتند أت
مػػف ال تأ ػ

جت التحزت

التفبػتـ الجغ ارشػث شػم ماػر حالػُت

تلتبتحت ( )50.0لكػؿ ميهمػتد حهػح تإمػد

لتأفتػػؽ اغ ػراض الد اربػػن التػػم تبػػإم لراػػد أركػػن الئػػت إتد اققتاػػتدتن شػػم المجتم ػ دحف

اليظر 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.

اف

أداة جم :البيانات:
نمػم اػأتحن اقبػت تتف شػث جمػ ال تتيػتد حاػحهت اةداة الميتبػ ن لمإرشػن اتجتهػتد

انتمد ال تأػ

الجمهػػحر يأػػح ابػػتخدامتتهـ لمياػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد حالتإػػرض لمئػػت إتد حتأثتراتهػػت شػػم ايمػػتط التحتنػػؿ
اقجتمػتنث شتمػت تػيهـد حايإكػتس ُلػػؾ نمػم اةزمػتد اققتاػتدتن شػم ماػػر اثيػت ثػحرة تيػتتر 1022ـ حمػػت
إدهت.

اختبار الصدق والثبات:
حتتـ نممتن الادؽ حالث تد حشؽ المأحرتف ا تتتفأ
 -1اختبار الصةدق( :اػدؽ اةداة) قػتـ ال تأػ
اتأتتهت شث

إر ػهت نمػم مجمحنػن مػف المأكمػتف لمتأفػؽ مػف مػدت

ح اةهداؼ التث تبإم لتهتد حالحرحض التػم تبػإم لػم اخت ترهػتد حقػتـ يػت نمػم

رات المأكم ػتف ػػلج ار التإػػدتتد المطمح ػػن لتا ػ ح اػػأتحن اقبػػت تتف شػػث اػػحرتهت اليهت تػػن اػػتلأن
لمفتتس.

()33

 -2اختبةةار الثبةةات :تفاػػد تخت ػػتر ث ػػتد اداة جمػ المإمحمػػتد التأكػد مػػف درجػػن اقتبػػتؽ الإتلتػػن لهػػت؛ مػػت
تتػػتح قتػػتس مػػت تفتبػػة مػػف متغت ػراد حالأاػػحؿ نمػػم يتػػت ج متطت فػػن اح متئػػت هن ُا تكػػرر ابػػتخدامهت
اكثر مف مرة شػث جمػ يحػس المإمحمػتد اح شػث قتػتس يحػس المتغتػرادد بػحا مػف ق ػؿ ال تأػ
ق ػػؿ م أػػحثتف تخ ػرتف حشػػث احقػػتد حظػػرحؼ مختمحػػن؛ أت ػ

اجػػرت ال تأ ػ

اح مػف

نػػتدة اقخت ػػتر نمػػم يأػػح

( )41محػػردة يب ػ ن ( )11.00مػػف أجػػـ الإتيػػن اةاػػمتن ال ػػتل نػػددهت ( )411محػػردةد ثػػـ تػػـ نػػتدة
اقخت تر إد اب حع مف ج ار اقخت تر اةحؿ أتم تمكف تجية نحامؿ التغتر؛ حالتأكد مف قدرة اةداة
نمػػم الفتػػتس حجم ػ المإمحمػػتد مهمػػت تغتػػرد الظػػرحؼ ح تبػػتخداـ مإػػتمتد اقرت ػػتط حيبػػة اقتحػػتؽ
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كمفتػػتس لمث ػػتدد حقػػد مغػػد يبػ ن اقتحػػتؽ شػػث الد اربػػن الأتلتػػن ( )93.11حهػػم يبػ ن مرتحإػػن حمسئػػر
جتد لاتأتن اةداة المبتخدمن لمدرابن.
األساليب اإلحصائية:
قتـ ال تأ

شث طتر تأمتؿ ال تتيتد تبتخداـ إض اةبتلتة اإلأاػت تن المبػتندة مثػؿ التكػ ارراد

حاليبة الم حتند حالمتحبطتد الأبت تند حاقيأراؼ المإتتريد حاخت تر كت 1لجداحؿ التحاشػؽ لد اربػن الدقلػن

اإلأاػت تن لمإتقػن ػتف متغتػرتفد حاةحزاف المرجأػند حمإتمػؿ ارت ػتط تربػحفد حتأمتػؿ الت ػتتف ُي ال إػد

الحاأػد ػتف المتحبػطتد الأبػت تن لممجمحنػتد شػث اأػد متغتػراد الد اربػند حقػد تػـ ق ػحؿ يتػت ج اقخت ػتراد
اإلأات تن نيد درجن ثفن ( )95.11شأكثر ات نيد مبتحت مإيحتن ( )1.15شأقؿ.
مصطمحات وم اىيم الدراسة:
 -2ال(ةةائعةأ ااػػطتأتق مبػػتمدة مػػف الحإػػؿ الثتثػػث ئػػتع د حتإيػػث ايهػػت مأمحلػػن حميفحلػػن حابػػطن اش ػراد
متطحنتف اح مكمحتف ُلؾد ح تلحبت ؿ حاةبتلتة المختمحن التث تجإؿ ميهت متدة بهمن اقيتئتر برتإن

التػأثتر؛ شهػث تيطمػؽ مػف جػز مػف الحاقػ اح خ ػر اح أػدت

شتة.

()34

إت قػدا نػف الماػدر اح الئػكؿ الػُي قتمػد

 -1اإل(ةاعة :ااػطتأتق مبػتمدة مػف الحإػؿ الر تنث ائػتع د حهػث اخ ػتر مجهحلػن الماػدر غتل ػتقد تفػحـ

نمتهت طرؼ متد تتإمد تزتتؼ الأفت ؽ حتئحتة الحاق د حتتبـ هُه اةخ تر تةهمتن حالغمحضد حتهدؼ
لػم التػأثتر شػم الػرح المإيحتػن حاثػترة ال م مػن حالفمػؽد حزرع ػُحر الئػؾ حالرت ػن شػث اػححؼ الخاػحـ

حالميتح تف نبكرتتق اح بتتبتتق اح اقتاتدتتق اح اجتمتنتتق.

()35

 -1ال(ةائعة إجرائيةا ىةىأ اخ ػتر تيئػرهت مياػتد اإلنػتـ الجدتػد دحف التأكػد مػف اػأتهت؛ أتػ

تتمتػز

تةهمتػن حالغمػحض حيفػص المإمحمػتد شػث ظػرحؼ مإتيػند كأحقػتد الأػرحة حاةزمػتد حالتأػحقد
البتتبتن هدؼ التأثتر شم الراي الإتـ اح ئ ار ح مية؛ تأفتفقت ةهداؼ بتتبتن اح اقتاتدتن مأددة.
 -5اإلعالم الجديد :هح نتـ تإددي ت أدحد حمتإدد الحبت ط تسدي ادحا اقر جدتدة لـ تكف حبػ اإلنػتـ
التفمتدي تأدتتهتد حهح تإمؿ شث بتتؽ مسببتد جدتدة تختمؼ كثت اقر نف حبت ؿ اإلنتـ التفمتدتند حهح

لػػتس نػػتـ اػػأحتتف حق ػ ار د حايمػػت مجتم ػ متحتنػػؿ تت ػػتدؿ شتػػة اةن ػػت خػػدمتتهـ حتأاػػمحف نمػػم
اأتتتجتتهـ اةبتبتن حتمتربحف انمتلهـ التحمتن ن ر تط تفتد غتر مأدحدة.
 -5منصةات اإلعةالم الجديةدأ هػم جممػن الممتربػتد اإلنتمتػن التػث اشرزتهػت الحبػت ط اإلنتمتػن الجدتػدة
التث تإمؿ داخؿ ت ن تحتنمتن متغترة تبهـ شث تئكتمهت تفيتن المإمحمتد حاقتاتقد الأدتثن.
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( -0ةةةبكات التواصةةةل االجتمةةةاعي :حهػػم ت ػػـ (الحتب ػ حؾد حتػػحتترد حالتحتتػػحةد حشمتكػػرد حجحجػػؿ مػػسد
حتط تفتد اقيبتجراـد حالحاتبتةد )....نمم ايهت خدمتد تـ يئتسهت ح رمجتهت مػف ق ػؿ ئػركتد ك ػرت

لجم اك ر ندد مف المبتخدمتف حتكحتف اداقتد حاهتمتمتد مئتركن.
المبحث الثاني :اإلعالم الجديد وادارة ال(ائعات االقتصادية فى مصر

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

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

ػتف الأػرة الإتلمتػن اةحلػم لػم اف حاػمد لػم ناػريت الأػتلث نػف طرتػؽ ثػحرة المإمحمػتد حتكيحلحجتػت

تحمت إد تخر.
اإلنتـ حاقتاتؿ التث تزداد تيحنتق ح ق
اتبتنت ق
حقد أففد الئت إن شث تترتخ المجتمإتد حظت ؼ ندتدةد ح تلرغـ مف ايهت شث حاقإهت نممتن اتاتلتن

حمظهر مف مظتهر التحااؿ اإليبتيث الُي ترت ط حاق الأتتة حتيئأ نف التحااؿ م ا خرتفد شليهت مف
اق

ميظحر تخر يمط مف ايمتط البمحؾ اقجتمتنث التحتنمثد حمظهر ط تإث تأػد

شػث اي مجتمػ د حقػدتمتق

تحااػؿ ال ئػر ال ػدا تحف حبػت ؿ غتػر لحظتػن نػف طرتػؽ التمحتأػتد حاإلئػترادد حا تكػتر اقيإػن حاػتأتد

الأرة كث تختححا اندا هـد شدؽ الط حؿ كتف يُا اقر تلأرة اح تلخطرد حاإليُار الخطأ كتف مثت ن ئت إن
حمإمحمن غتر مسكدة ق تإتد هت.

()37

تإػد الئػت إن ميطحقػن شفػطد ػؿ
حمػ تطػحر حبػت ؿ اإلنػتـ حظهػحر مياػتد اإلنػتـ الجدتػدد لػـ ف
مكتح ن ن ر الاأؼ حالمجتد حنمم احأتد ئ كتد التحااؿ اقجتمتنث؛ أتػ تتحػحؽ نمػم الئػت إن
برنن اإليتتب حالفت متن لمتادتؽ حاقيتئتر الحاب

الميطحقن مف أت

تف المتتتف ختؿ دقت ؽ مإدحدة.

كم ػػت تت ػػد ميا ػػتد اإلن ػػتـ الجدت ػػد أ ػػدت اةدحاد الت ػػث ت ػػتـ اب ػػتخدامهت ئ ػػكؿ ب ػػم ث ش ػػث يئ ػػر
الئػػت إتدد أت ػ

تتيتبػػة مإػػدقد ايتئػػتر الئػػت إتد طردت ػتق م ػ التفػػدـ شػػث تكيحلحجتػػت اقتاػػتؿ حايتئػػتر

حبػػت ؿ التحااػػؿ اقجتمػػتنث ػػتف اشػراد المجتمػ د شفػػد تمجػػأ مبػػتخدمح هػػُه الحبػػت ؿ لػػم التخحػػث مػػف خػػتؿ

هحتتد حاحر غتر أفتفتن نيد يئر إض اةخ تر الكتُ ن التث تجػد رحاجػتق لػدت الكثتػرتف مػف مبػتخدمث

ئ كن اإليتريد.

()38

حنمػػم الػػرغـ مػػف شتنمتػػن مياػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد حدحرهػػت اإلتجػػت ث شػػث يئػػر اةخ ػػتر حخدمػػن ال ػرات

الإتـد شلف ئ كتد التحااؿ اقجتمتنث تسدي دح اقر بم تتق محازتتق شث يئر الئت إتد حاةخ تر الكتُ ن التث ق
جمتإػػت نمػػم ايهػػت ئػػت إتد؛ أتػ
تمكػػف تاػػيتحهت
ق

تمتمػػؾ هػػث اةخػػرت تػػأثتراد بػػم تن تحػػحؽ الئػػت إتدد حاف

اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد عمى التحوالت السياسية فى مصر وانعكاساتيا

55

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

اختمحػػد نيهػػت شػػث يحاتػػت ماػػدر المإمحمػػتد؛ ُ تمثػػؿ اػػحأتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث ط تإتهػػت ت ػػن خاػ ن
لتيتقػػؿ اةخ ػػتر التػػم ق تخ ػ غتل ػتق لػػم اي يػػحع مػػف ايػحاع الرقت ػػن اح المبػػت لن الفتيحيتػػن؛ أتػ
تئرتإتد لمأد مف تجتحزاد مبتخدمتهت أتم ا ف.

ق تحجػػد

()39

حقػد تظػػؿ الحظتحػػن اةحلػػم لمئػػت إتد هػػث يفػػؿ تحبػتراد ق ػػتن اح ئخاػػتن ت ػػدي أتتلهػػت الػراي الإػػتـ

أتجػػن نتمتػػند حنيػػدمت ق تجػػد الجمهػػحر لهػػت تحبػػت اقر لػػدت حبػػت ؿ اإلنػػتـ البػػت دة تفػػحـ الئػػت إن لئ ػ تع

الأتجتد اإلنتمتن التث تظهر شػث احبػتط الػراي الإػتـ؛ حمػف ثػـ شػلف الئػت إتد تفإػد اقػؿ أ ػح اقر شػث أػتؿ
حجحد الحبتمن اإلنتمتن الربػمتن حالمإمحمػتد المسكػدة ()41د حنمتػة تمكػف الفػحؿ ف الئػت إتد تػسدي حظتحػن
نتمتػػن شػػث مثػػؿ هػػُه الظػػرحؼ لمػػت تيتجػػة مػػف اخ ػػتر لألش ػراد غػػض اليظػػر نػػف ماػػداقتتهتد حشػػث إػػض

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

تفحـ نمم يتتب ح

الئت إتد حرنتتتهت.

حنمم هُا شفد تأخُ الئت إتد ندة مراأؿ ق ؿ ثهت حيئرهت تف الراي الإتـد اهمهت ا تمأ
 -2مرأمن اإلدراؾ اقيتفت ثأ اي اف الجهن التث تهتـ

()41

الئت إن تهتـ مغزاهت تلدرجن اةحلم كأف

ت اجتمتنت ػتق اح بتتبػػتتق اح اقتاػػتدتتق اح اختقت ػتقد حتإيػػم ايتفػػت يحنتػػن الخ ػػر المئػػتع
تكػػحف مغػػز ق
حمدت تأثتره شث المتمفث.
 -1مرأمن التحاشؽ تف الإيتار المكحين لمئػت إن مػف جهػند حثفتشػن المجتمػ مػف جهػن ثتيتػند حتإيػم

ػر إػتداد حتفتلتػد ُلػؾ المجتمػ تمكػف مػيهـ لئػتنتتة حمػف ثػـ
اية كممت كػتف مربػؿ الئػت إن خ ت قا
تأفتؽ اهداشة.

 -1مرأمن اقيطتؽ تلئت إن تف الرات الإػتـد حتإيػم تحاشػؽ الئػت إن مػ المإتفػداد حاةشكػتر حالفػتـ
البت دة شث ُلؾ المجتم المراد اليتؿ مية ح

الئت إتد تف اشراده حشفتق ةهداؼ مأددة.

أنماط ال(ائعات في أوقات األزمات والكوارث:
تتيػحع الئػت إن حشػؽ مح ػحنهت لػم ئػت إتد بتتبػتند مثػؿ تمػؾ الئػت إتد التػث تتأػد

نػف اػأن

ر ػػتس الدحل ػػند حتإ ػػدتؿ الدب ػػتحر حتأجت ػػؿ التئ ػػكتؿ ال ػػحزاري حالطإ ػػف نم ػػم اقيتخت ػػتد ال رلمتيت ػػن حغتره ػػتد
حئػت إتد اجتمتنتػن تتإمػؽ كتشػن المح ػحنتد التػث تخػص أتػتة اليػتس مػف زحاب حطػتؽ حجػ ار ـ ابػرتن

تمتمػتد شفػد
حغترهػتد شتمػت ق تفػؿ الئػت إتد شػث الجتيػة اققتاػتدي اهمتػن نػف غترهػتد ػؿ نمػم الإكػس ق
تتب ة ئت إن اح مإمحمن غتر مسكدة شث كبتد بمإن شم اةبحاؽد اح شتس مسببن اح ئركند اح رة
ابػحاؽ حبػم

مإتيػن لاػتلح اخػرتد ميهػت ئػت إن نػحدة مػرض ايحمػحي از الطتػحر التػث جإمػد المػحاطيتف

تفػتطإحف ئػ ار الػدحاجف رغػـ نػدـ حجػحد أػتقد اػت ن جدتػدةد حمفتطإػن اةبػمتؾ لحجػحد كمتػتد
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يتشفػػن شػػث متػػته اليتػػؿ تػػـ تإهػػت نمػػم ايهػػت بػػمتمند حلأػػحـ الأمتػػر التػػم تػػردد ايهػػت تفػػدـ كحج ػػتد شػػث مطػػتنـ

ك ػرت تلفػتهرةد حمػف الئػت إتد اققتاػتدتن كثتػرة التػداحؿ ارتحػتع قتمػن الدحقرل ػ 50جيتػند حارتحػتع ابػإتر
ال يزتف حالبحقر حالغتز لػ  20ا إتؼ أت

تتزاأـ اليتس حالبت فحف نمم مأطتد الحقحد نمم الرغـ مف

ندـ حجحد جهن ربمتن اح مب حلن تسكد الخ ر اح يحتة.
استراتيجية مواجية ال(ائعات االقتصادية في مصر:

تختمػؼ الئػت إتد نػف اةبػتلتة اةخػرت شػث اف الحبػتمن التػث تأممهػت حتيفمهػت حتزتػد مػف أػدتهت
حشإتلتتهت هث المجتم المبتهدؼ يحبةد شمت اف تاؿ الئت إن لم إػض اشػراد المجتمػ المبػتهدؼ أتػم
تفحمحا رحاتتهت حترحتجهت؛ أت

ق تفتار اةمر نيد أد الرحاتن اح اليفؿ شفػطد ػؿ تتإػدت اةمػر لػم اف

الئخص الُي تيفؿ الئت إن غتل تق مت ت تؼ لتهت حت تل شتهتد حر مت اختمؽ اج از كثترة مف تحتاتمهت؛ ممت

تجإؿ الحت دة مف الئت إن انظـ حاقحت مف اتن حبتمن نتمتن اخػرت؛ حمػف ثػـ تتأمػؿ الجمهػحر المبػتهدؼ
نة يفؿ الئت إن حتحتاتمهتد حهح مت تبتند نمم برنن ايتئترهت حتأثترهت شم تحجهتد الراي الإتـ.

()42

حقػد ئػكؿ مح ػحع الئػت إتد حا لتػن الميتبػ ن إلتفتشهػت جػدقق ػتف مإظػـ ال ػتأثتف شػث الإمػحـ

اقجتمتنتػن حغترهػت؛ ُ ف هيػتؾ شرتفقػت تإتفػد ايػة تتحجػة نمػم حبػت ؿ اإلنػتـ تجتهػؿ اي ئػت إن أتػم ق
تيتئػر نمػم يطػتؽ حابػ د شػث أػتف تإتفػد شرتػؽ تخػر ايػة تتحجػة نمػم اإلنػتـ الجدتػد اف تػرد نمػم
الئػت إتدد مت قإػت شػث بػ تؿ ُلػؾ الئػحتشتن حأرتػن اليئػر حانػتف الأفػت ؽ شػث طػتر ال ػحا ط المهيتػن
حاةختقتػن المتإػترؼ نمتهػت؛ كػث تظهػر الأفتفػن حا ػأند امػت خحػت المإمحمػتد نيهػت شبػحؼ تبػتند نمػم

مزتد مف الئت إتد حالغمحض أحلهتد حلكف ُلؾ ق تيهث الجدلتن التث تأكمهت ط تإن الظرحؼ التث تيتئر
هت الئت إتد حتحقتتهتد حمدت جدحت الرد نمتهت مف ندمةد حنمم هُا شمتس كؿ خ ر تمكف اف تتأحؿ لػم

ئت إن بهحلن؛ ُ ف الئت إن تأتتب لم ئرحط مأددة شم يئرهتد ميهت:
 -2اةزمػػتد حاقهتمتمػػتد المئػػتركنأ أتػ

()43

تجػػة اف تكػػحف هيػػتؾ ازمػػن مإتيػػن تجإػػؿ اليػػتس مهت ػػتف لتف ػػؿ

الئت إند مثؿ شتراد اةزمتد حالتأحقد البتتبتن الك رتد مثؿ ثحراد الر ت الإر ث حغترهت.
 -1الغمػػحضأ أتػ

تبػػتمزـ تػحاشر جتيػػة مػػف الغمػػحض حنػػدـ الح ػػح شػػث الئػػت إند شهػػم ق تفػػدـ مإمحمػػن

مسكدةد ؿ مإمحمن تأتتب لم رهتف حدلتؿ حمادر تسكد اأتهت اح يحتهت.

 -1اقيتئتر التاتنديأ أت

ق تيتفؿ الئت إن احر شجت تػن ػتف اليػتسد حايمػت اػحرة متدرجػن مػف شػرد

لػػم مجمحنػػن مػػف اليػػتس تجمإهػػـ اهتمتمػػتد مئ ػػتركند ثػػـ تتبػػرة الئػػت إن مػػف هػػُه المجمحنػػن ل ػػم

مجمحنتد اخرتد مثؿ الئت إتد التث تيتئر تف طتة المدارس كتأتراؽ المدربن ق ؿ اقمتأػتفد اح

تب ػرتة اةب ػ من ح ػػتتع اح ارؽ اإلجت ػػن ق ػػؿ نػػتف اليتػػت جد حكػػُلؾ الئػػت إتد التػػث تتإمػػؽ ػػتلإتحاد

البيحتن اح تبرتح المحظحتف حالمإتش الم كرد حغترهت.
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الوض :االقتصاد في مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا:
تإػػد مسئ ػراد الإت ػػد مػػف الفطػػتع حأجػػـ تػػدشفتد اقبػػتثمتر اةجي ػػث الم تئػػر حقتػػتس مإػػدقد يمػػح

الفطػػتع مػػف اهػػـ المإػػتتتر التػػث تإكػػس ادا اةيئػػطن اققتاػػتدتن شػػث ماػػرد حتح ػػح مػػدت تحتنمهػػت م ػ

المتغتراد الحاقإتن تل ت ن المأمتن (مثؿ تأثتراد الثحرة) حال ت ن الخترجتن (محاقؼ الدحؿ مف الثحرة حمت تجري

شث مار)د أت

نتيم اققتاتد الماري مف ت تطس اليمح خػتؿ البػيحاد التتلتػن لثػحرة تيػتتر (- 1022

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

()44

حنمػم مبػتحت البػػتتأند أفػؽ الفطػتع اديػػم مإػدؿ يمػح ػػتف الفطتنػتد الماػرتن خػػتؿ الحتػرة التتلتػػن

لثحرة تيتتر؛ أت

بجؿ يمحاق بتل تق مفػدار  21.5-خػتؿ الإػتـ المػتلث 1022/1020ـد لكػف مإػدؿ اليمػح

تلفطػتع ئػهد تأبػيتق ممأحظػتق خػتؿ الإػتـ المػػتلث 1021/1022ـ أػتف تأػحؿ لػم يمػح محجػة مػ 1.1د

ححااؿ الفطتع تإتشتة لتأفؽ يمحاق يب ن  2.8شث الياؼ اةحؿ مف الإتـ المتلث 1021/1021ـد مفترين
ػ  8.0ختؿ يحػس الحتػرة مػف الإػتـ المػتلث 1021/1022ـد تيمػت ت ارجػ لػم  5.1خػتؿ الر ػ ال ار ػ مػف

الإػػتـ المػػتلث 1021/1021ـ؛ أتػ

ادد اق ػػط ار تد البتتبػػتن حاقيحػػتد اةميػػث شػػم ماػػر لػػم ت ارجػ

الإت د مف البتتأن مفػدار ممتػحف ح 851الػؼ دحقر خػتؿ الإػتـ المػتلث 1021/1021ـد أػتف مػ الإت ػد

م ػػف الفط ػػتع  1.258ممت ػػحف دحقرد مفت ػػؿ  22.512ممت ػػحف دحقر خ ػػتؿ الإ ػػتـ الم ػػتلث 1020/1001ـد

حُكر التفرتر البػيحي لمجمػس الػحز ار اف الإت ػد مػف البػتتأن ايخحػض يأػح  10.1بػيحتتق خػتؿ الحتػرة مػف

ثحرة  15تيتتر حأتم ثحرة تحيتن 1021ـ.

()45

حقػػد بػػجمد تػػدشفتد اقبػػتثمتر اةجي ػػث الم تئػػر شػػث قطػػتع ال تػػرحؿ مإػػدقد بػػتل ن؛ أت ػ

ئػػهدد

هرح ػتق لتبػػتثمتراد مفػػدار  220متتػػتف دحقر خػػتؿ الياػػؼ اةحؿ مػػف الإػػتـ المػػتلث 1021/1021ـد

ػتمر اقر لأتلػػن الت ارجػ التػػث ػػداد نػػتـ 1022/1020ـ أػػتف ايخحػػض أجػػـ التػػدشفتد ػ  21ممتػػحف
حُلػػؾ ابػ ا

دحقر ح 2.8ممتتراد دحقر ختؿ الإتـ المتلث 1021/1022ـد تيمػت كتيػد تبػجؿ تػدشفتد اقبػتثمتر شػث

قط ػػتع ال ت ػػرحؿ مإ ػػدقد محج ػػن ت مػ ػ  1.51ممت ػػتر دحقر خ ػػتؿ الإ ػػتـ الم ػػتلم 1020/1001ـد ح 5.10

ممتتر دحقر ختؿ الإتـ المتلث 1001/1008ـ.

()46

حتبتأحُ قطتع ال ترحؿ نمم  20.1مف اتشث تدشفتد اقبتثمتر اةجي ث الم تئر شث مار اح مت
تإ ػ ػػتدؿ  2.801.2ممت ػ ػػحف دحقر خ ػ ػػتؿ اليا ػ ػػؼ اةحؿ م ػ ػػف الإ ػ ػػتـ الم ػ ػػتلث 1020/1001ـد مفتري ػ ػػن ػ ػ ػ
 1.221.0ممت ػػحف دحقر خ ػػتؿ يح ػػس الحتػ ػرة م ػػف الإ ػػتـ الم ػػتلث 1001/1008ـد تيم ػػت ج ػػت قط ػػتع ال ي ػػت
حالتئتتد اكثر الفطتنتد التث تأثرد بم تق تةزمتد المأمتن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهتد أت

نتيم الفطتع

الإفتري مف ال إؼ ختؿ البػيحاد المت ػتن؛ يتتجػن اق ػط ار تد البتتبػتن حالي ازنػتد الف ػت تن المتإمفػن
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تة ار ػػث التػػث أاػػمد نمتهػػت إػػض الئػػركتد الإفترتػػن؛ ممػػت جإػػؿ الفطػػتع تحاجػػة مخػػتطر تتإمػػؽ تيحتػػُ

المئرحنتد حالتمحتؿ حت تطس الم تإتد.

()47

حأبػة تفرتػػر الهت ػػن الإتمػػن لتبػتثمتر حالميػػتطؽ الأػرة لإػػتـ 1021ـد شػلف اليئػػتط الإفػػتري تلفػػتهرة
ب ػحؼ تظػػؿ شػػث أتلػػن مػػف الكبػػتد نمػػم المػػدت الفاػػتر؛ ب ػ ة نػػدـ اقبػػتفرار الػػُي تئػػهده ماػػرد نمػػم
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.

حنمػػم مبػػتحت قطػػتع التئػػتتد الػػُت ئػػهد تطػػح اقر شػػث مإػػدؿ اليمػػح مأففػتق يمػحاق تجت تػتق مػ  5.5خػػتؿ

الياؼ اةحؿ مف الإتـ المتلث 1021/1021ـ مفترين يمح بتلة مػ يأػح–  2.0خػتؿ يحػس الحتػرة مػف
الإ ػػتـ الم ػػتلث 1021/1022ـد تراجإ ػػد أا ػػن قط ػػتع الإف ػػتراد م ػػف ا ػػتشث ت ػػدشفتد اقب ػػتثمتر اةجي ػػث
الم تئر لمار لم ممتحف دحقر حاأد ختؿ الإتـ المػتلث 1021/1022ـد مفت ػؿ  21ممتػحف دحقر خػتؿ

الإ ػ ػ ػػتـ الم ػ ػ ػػتلث 1022/1020ـد تيم ػ ػ ػػت ك ػ ػ ػػتف تب ػ ػ ػػتأحُ نم ػ ػ ػػم  12ممت ػ ػ ػػحف دحقر خ ػ ػ ػػتؿ الإ ػ ػ ػػتـ الم ػ ػ ػػتلث
1020/1001ـ.

()48

حنمم مبتحت الايتنند شفد تأثر قطػتع الاػيتنتد التأحتمتػن تق ػط ار تد التػث مػر هػت اققتاػتد

الماػػري إػػد ثػػحرة تيػػتتر؛ أتػ

أفػػؽ يمػحاق بػػتل تق مفػػدار–  1.8خػػتؿ الإػػتـ المػػتلث 1022/1020ـد ح ػػدا

شث التإتشث لتبجؿ مإدقد يمح محج ن مفدار  0.2شث الإتـ المػتلث 1021/1022ـد امػت نمػم المبػتحت

ياؼ البيحي شفد ئهد الفطتع تأحقق تجت تتق خػتؿ الياػؼ اةحؿ مػف الإػتـ المػتلث 1021/1021ـ أػتف

بجؿ يمحاق محج تق مفدار 1.5د مفت ؿ –  1.2ختؿ يحس الحترة مف الإتـ المتلث 1021/1022ـ.

()49

كمػػت لػػـ تتػػأثر نت ػػداد قيػػتة البػػحتس تق ػػط ار تد الداخمتػػن شػػث ماػػر إػػد ثػػحرة  15تيػػتتر م تئ ػرة؛
أتػ

بػجمد يمػحاق مػ  21.2خػتؿ الإػتـ المػتلث 1021/1020ـد لكػف هػُا المإػدؿ ايخحػض ئػدة خػػتؿ

الإتـ المتلث 1021/1022ـ لتبجؿ  1.1ححاامد نت داد الفيتة التراج لتأفؽ يمحاق بتل تق مفػدار 1.0-
ختؿ الياؼ اةحؿ مف الإتـ المتلث 1021 /1021ـد كُلؾ بجؿ مإػدقق بػتل تق خػتؿ الر ػ اةختػر مػف

يحس الإتـ مفدار .1.8-

()51

حق ػ ػػد ب ػ ػػجمد نت ػ ػػداد الفي ػ ػػتة  1.101.0ممت ػ ػػحف دحقر خ ػ ػػتؿ اليا ػ ػػؼ اةحؿ م ػ ػػف الإ ػ ػػتـ الم ػ ػػتلث

1020/1001ـ مفت ػػؿ  1.225.5خ ػػتؿ يح ػػس الحتػ ػرة م ػػف الإ ػػتـ الم ػػتلث 1001/1008ـد ام ػػت ش ػػث الإ ػػتـ
المػتلث 1001/1008ـ شفػد مغػد نت ػداد الفيػتة  5.210.0ممتػحف دحقرد مفت ػؿ  5.255.1ممتػػحف دحقر
شث الإتـ المتلث 1008 /1002ـد حتراج نػدد البػحف المػترة تلفيػتة مإػدؿ قػترة0.1د حايخح ػد الأحلػن
الاتشتن لمبحف يأح 1.1ختؿ الإتـ المتلث 1021/1021ـ.

()51
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حمػػف هيػػت شفػػد ادد أتلػػن ايإػػداـ اةمػػف حاق ػػط ار تد البتتبػػتن الداخمتػػن لماػػر خػػتؿ الحت ػرة التتلتػػن

نمم ثحرة  15تيتتر حمت إدهت لم تأثتراد بم تن نمم إػض الفطتنػتد اققتاػتدتن اقبػتراتتجتن لماػرد
ايإكب ػػد ش ػػث ا ػػحرة مإ ػػدقد يم ػػح ب ػػتل ن لػ ػ إض الفطتن ػػتدد مث ػػؿ الب ػػتتأن حقي ػػتة الب ػػحتس حالا ػػيتنتد

التأحتمتػند حهػرحة اقبػػتثمتراد اةجي تػن الم تئػرة شػػث قطتنػتد اخػػرت مثػؿ قطػتع ال تػػرحؿ حالتئػتتد حال يػػت

حغترهتد حهح مت اتأ ة طتؽ المزتد مف الئت إتد حالمإمحمتد غتر المسكدة ن ر ئ كن اإليتريػدد حالتػث

ا رد مار اقتاتدتتق شث مرأمن كتيد هم اةخطر شث تترتخ مار المإتار 1021-1022ـ.
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دور اإلعالم الجديد في إدارة ال(ائعات االقتصادية في مصر:
تتبػػـ المئػػكتد اققتاػػتدتن التػػث تإػػتيث ميهػػت ماػػر ميػػُ ثػػحرة تيػػتتر حأتػػم الحقػػد ال ػراهف تلتإػػدد

حالتيحع حالتإفتد اأتتيتقد أت

ايخح د مإدقد اليمح اققتاتدي لتا ح شث أدحد 1.0د حهػح مإػدؿ تفػؿ
تػدهحر ابػرع حانمػؽ

تدهحر شث متحبط مبتحتتد المإتئند حهػح ػتلط
قا
نف مإدؿ يمح البكتفد مت تإيث
لدت الحف ار حمأدحدي الدخؿد كمت ت تنحد يتتجن لهُا ال إؼ شث اليمػح مئػكتد اخػرتد مثػؿ اقرتحػتع
الك تر شث مإدقد ال طتلند تإل تشن لم نجز ك تر شث المحازيػن الإتمػن لمدحلػند حتبػجتؿ نجػز تخػر شػث

مت ػزاف المػػدشحنتدد حمػػت ترتػػة نمػػم ُلػػؾ مػػف ابػػتيزاؼ قأتتػػتطث الإمػػتد اةجي تػػن لػػدت ال يػػؾ المركػػزي
الماػػري حالبػػحؽ الما ػرشتن حت ارج ػ قتمػػن الجيتػػة الماػػريد جتيػػة يػػزح اقبػػتثمتراد اةجي تػػن لمخػػتربد
ختاػػن اقبػػتثمتراد غتػػر الم تئػرة المبػػتثمرة شػػث أتشظػػن اةحراؽ المتلتػػند حالت ارجػ الك تػػر شػػث اقبػػتثمتراد

اةجي تن الم تئرةد حالتدهحر الئدتد شث اإلت ارداد التث تأففهت قطتع البتتأن م تخحؼ البت أتف اةجتيػة
مف الفدحـ لم مار ب ة اإلرهتة حجمتنتد الإيؼ المبمح شث بتيت حئرـ الئتخ.
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هُا لم جتية إض ازمتد اإلمداد حالتمحتف مثؿ ندـ التحشر الكػتشث لمحقػحدد حالتػدهحر شػث إػض
الخدمتد اةبتبتند مثػؿ اقيفطػتع المتكػرر لمكهر ػت حنػدـ ايتظػتـ خػدمتد قطػتع اليفػؿ ختاػن اليفػؿ ن ػر

البػػكؾ الأدتدتػػند حهػػح مػػت ايإكػػس بػػم تق ات ػتق نمػػم مبػػتحت اإليتػػتب حالخػػدمتد المفدمػػن حمبػػتحت يتتجتػػن

الإػتممتفد ححشفػتق ليتػػت ج تفرتػػر الجهػػتز المركػزي لمتإ ػػن الإتمػػن حاإلأاػػت شفػػد مػ مإػػدؿ ال طتلػػن شػػث ماػػر

أتػػم يهتتػػن مػػترس 1021ـ يأػػح  21.1مػػف أجػػـ الفػػحت الإتممػػند ح م ػ نػػدد الإػػتطمتف يأػػح  1.0ممتػػحف

نتطػؿ مػف قػحة نمػؿ مغػد يأػح  12.1ممتػحف شػردد تيمػت كػتف مإػدؿ ال طتلػن يهتتػن مػترس 1020ـ 1.2د

حندد الإتطمتف يأػح  1.5متتػتف نتطػؿد اي اف نػدد الإػتطمتف قػد زاد يبػ ن  50.0ح مفػدار  2.1ممتػحف

ئخص ختؿ ثتثن انحاـ شفط؛ ممت رش يب ن ال طتلن يأح  5.2ختؿ يحس الحترة.
حقد تإحد هُا التدهحر الئدتد شث مإدؿ اليمح اققتاتدي لم اةأدا
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حالتطػحراد التػث انف ػد ثػحرة

 15تيتتر 1022ـ؛ ممػت ادت لػم تأفتػؽ مإػدؿ يمػح بػتلة مػ  5.1خػتؿ الر ػ الثتلػ

مػف الإػتـ المػتلث

(تيتتر -مترس 1022ـ)د حت إتق لُلؾ ارتح مإدؿ ال طتلن حشفتق ل تتيتد الجهػتز المركػزي لمتإ ػن حاإلأاػت

لت م  22.8شث يهتتن تحيتح 1022ـ()55د ح تيمت ئهدد اةح تع اققتاتدتن تأبػيتق ممأحظػتق خػتؿ الإػتـ
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المتلث 1021/1022ـ أت

ارتح مإدؿ اليمح قمتتقد م مإدؿ اليمػح الأفتفػث يأػح 1.1د لكػف تظػؿ هػُا

المإػػدؿ اقػػؿ كثتػػر ممػػت هػػح مطمػػحة قبػػتتإتة الػػداخمتف الجػػدد لبػػحؽ الإمػػؿد ش ػتق نػػف تخحػػتض راػػتد

ال طتل ػػن الف ػػت ـ؛ حل ػػُا ارتحػ ػ مإ ػػدؿ ال طتل ػػن م ػػف  22.8ش ػػث تحيت ػػح 1022ـ لت مػ ػ يأ ػػح  21.0ش ػػث تحيت ػػح
1021ـد ح مػ ق ار ػػن  21.5نيػػد يهتتػػن الإػػتـ المػػتلث شػػث تحيتػػح 1021ـ يهتتػػن أكػػـ مأمػػد مربػػثد حتػػحلم

نػػدلم مياػػحر دارة ال ػ تد مسقت ػتق لػػم اف تػػـ ق ػرار الدبػػتحرد حايتخػػتة المئػػتر ن ػػدالحتت البتبػػم ر تب ػتق

لمجمهحرتن.
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حخػػتؿ تمػػؾ الحت ػرة مػػف ثػػحرة تيػػتتر 1022ـ حأتػػم ايتخػػتة المئػػتر ن ػػدالحتت البتبػػم ر تب ػتق لمدحلػػن

ناػػحد ماػػر الكثتػػر مػػف الئػػت إتد التػػم تػػـ تػػداحلهت ن ػػر مياػػتد اإلنػػتـ الجدتػػدد حالتػػم اثػػرد نمػػم
ماػػر اقتاػػتدتتق ميهػػت نػػتف ئػػركن ؿ جػػم الإتلمتػػن ايبػػأت هت مػػف البػػحؽ الما ػرتن لإػػدـ قػػدرتهت نمػػم

تأمتف ابتتراد المحاد الختـ التم تأتتب لتهت مف الخترب حالتث تفدر ػ  18ممتحف دحق ئهرتتقد حمت تػردد نػف

لجح أكحمن ئرتؼ بمتنتؿ لم اقبتتت نمم امحاؿ المحدنتف شػث ال يػحؾ لمحاجهػن اةزمػن اققتاػتدتن
التػػم تتحػػتقـ تحمػتق إػػد ا خػػرد حكػػُلؾ نػػزـ ح ازرة المتلتػػن اقتػراض  80ممتػػتر جيتػػة شػػث اػػحرة اُحف حبػػيداد
خزاين لتمحتؿ الإجز شث المحازين حتحشتر البم الغُا تن حاجحر الإتممتفد حهح مت اتأ ة ارتحػتع شػث راػتد

الػدتف الخػترجث مفػدار ممتػتري دحقرد مإػدؿ  5.1خػتؿ البػين المتلتػن 1025-1025ـد حانػتف الجهػتز

المركػػزي لممأتبػ تد نػػف أجػػـ دتػػحف ماػػر الخترجتػػن لتاػػؿ لػػم  58ممتػػتر دحقرد حت ارجػ شػػث اأتتػػتطث

اليفد اةجي ث لتاػؿ لػم  1.2ممتػتر دحقرد حمػت تػردد نػف ت ارجػ تػراداد قيػتة البػحتس لػم يأػح 501.2
ممتػػحف دحقرد مفت ػػؿ  520متتػػتف نػػتـ 1025ـد
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حكػػُلؾ نػػزـ نػػدد مػػف رجػػتؿ اةنمػػتؿ نمػػم تاػػحتن

انمػػتلهـ حالهجػرة خػػترب الػ تدد مػػف تػػيهـ يجتػػة بػػتحترس حاػػت دتػػتة حشػػرب نػػتمر حمأمػػد شرتػػد خمػػتس
حئػػركن ا ار ت ػػؾ اإلمتراتتػػند حئ ػػت إن ت ػ اةه ارم ػػتد حا ػػث اله ػػحؿد حمػػت ت ػػردد نػػف تػ ػ اأجػػتر ه ػػرـ خحش ػػحد

حاب ػػتفتلن مأ ػػتشظ ال ي ػػؾ المرك ػػزي حت ػػأثتر ُل ػػؾ شػ ػػث حدا ػ ػ ال ي ػػحؾد حك ػػُلؾ م ػػت تيتحلت ػػة ئػ ػ كتد التحااػ ػػؿ
اقجتمتنث ئأف تفرتر هئتـ جيتية نف أجـ الحبتد شث ماػر 1025ـد حتفرتػر الجهػتز المركػزي لمتإ ػن

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

جيتػػةد حال ػػتف ػ ػ  1.8ممتػػتراد جيتػػةد حنػػدس ػ ػ  850ممتػػحف جيتػػةد حتحػػت

ػ ػ  2.5ممتػػتراد جيتػػةد حئػػتت

ممتػتر جيتػةد حتػتمتش رم ػتف ػ  550ممتػحف جيتػةد حبػكر خػتـ فتمػن  150ممتػحف جيتػةد ح تلػدحقر تػـ

ابػتتراد جم ػرت جػتم ح فتمػن  28ممتػحف دحقرد حلأػحـ غػزقف حيإػتـ يأػح  15ممتػحف دحقرد حئػتكحقتن
فتمػن  52ممتػحف دحقرد حبػتتراد لمبػ تؽ ممتػتر دحقرد حُرة نمػؼ ػ 2.2ممتػتراد دحقرد حطإػتـ لمفطػط

حالكػتة فتمػن  251ممتػحف دحقرد حلإػة اطحػتؿ فتمػن  55ممتػحف دحقرد حبػتتراد ال تػتش ػتجث يأػح

 022ممتحف دحقرد

تشن قبتتراد الإتة يترتػن يأػح  022ممتػحف دحقرد حكػُلؾ مػت تػردد نمػم اػحأتد
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الحتب حؾ مف قتتـ ال يؾ المركزت الماػرت ط تنػن نمػتد حرقتػن تفػدر يأػح  10ممتػتر جيتػة لبػد الإجػز

شػػث مرت ػػتد المػػحظحتف تلدحلػػند حئػػت إتد أػػحؿ ارتحػػتع مإػػدقد الػػدتحف الداخمتػػن حالخترجتػػند حت ارجػ

اأتتتطتتد اليفد اةجي ػثد حتإػرض الإممػن المأمتػن لمتإػحتـ يتتجػن ت ارجػ مػحارد ماػر مػف اليفػد اةجي ػثد

حايخحتض تراداد البتتأند حقيتة البحتسد حتأحتتد الإتممتف شث الختربد حاقبتثمتراد اةجي تند ش تق

نف اقرتحتع المتراكـ لمحارداد شث مفت ؿ الاتدرادد حارتحتع الدحقر لتاؿ لم يأح  10جيتهقت شث البػحؽ
البحدا د حكُلؾ ئت إن مأمد أبيتف هتكؿ شث متتح 1022ـ أحؿ امتتؾ أبيم م ترؾ ثػرحة تفػدر يأػح
 22ممتػػتر دحقرد حمػػت تػػردد ات ػتق نػػف تيػػتزؿ رجػػؿ اةنمػػتؿ الهػػترة أبػػتف بػػتلـ نػػف ثمثػػث ثرحتػػة مفت ػػؿ

الإحدة لمحطف.

كمػػت ايتئػػرد ات ػتق ئػػت إتد أػػحؿ كحكػػتكحق حالتػػم تئػػكؿ نيػػد ق ار تهػػت ػػتلإكس ق مأمػػد ق مكػػن د

حاف كممػن " "pepsiهػث اختاػتر لجممػن " "pay every pens to save Israelايأ ادشػ كػؿ قػرش
إليفتُ ب ار تؿد حاف محق

تتهح اإللكترحيث تهحدي؛ حمف ثػـ نػزحؼ متتػتف الإػرة نػف رتػد الهػحد متػؿ

اإللكترحيػػثد حكػػُلؾ مػػت تػػردد أػػحؿ لفػػت ااػػأتة مػزارع الػػدحاجف لمحػ ار أتممػػن مػػرض يحمػػحي از الطتػػحر شػػم
يهر اليتؿ؛ ممت ادت لػم تمحثػة ػتلحترحس حنػزحؼ كثتػر مػف المػحاطيتف نػف ئػرة المتػته الط تإتػند انف هػت

ئػػت إن غػػرؽ ئػػتأين م تػػداد شػػث اليتػػؿ حتمػػح متػػته اليتػػؿ حالمجػػح لممتػػته المإديتػػند حكػػُلؾ ت ػػرع التنػػة

اةرجيتتيم متبم م م ممتحف دحقر إلب ار تؿد حماتدرة امحاؿ التنة مأمد ا ح ترتكند حمت تردد ات ػتق
نػػف الأػػد اةقاػػم لمبػػأة التػػحمث حنػػدـ اػػرؼ الأػحاقد تلجيتػػة حالػػدحقرد كمػػت تػػداحؿ يئػػطت التحااػؿ

اقجتمتنث تحقؼ خدمتد الحاتبمةد حشرض

رت ن أكحمتن نمػم مبػتخدمم الحتبػ حؾ حئػ كتد التحااػؿ

نمحمػتقد حمػػت تػردد نػػف تط تػػؽ قػتيحف الخدمػػن المديتػن رقػػـ  28لبػػين  1025د شػم ظػػؿ تيػتمم الأػػدت
حجحد ئرحط لم يؾ الدحلم لمأاحؿ نمم قر ة

نػػف

رحرة تخحتض يػد اجػحر المػحظحتف شػم المحازيػن الإتمػن

لمدحلن حتبرتح الإمتلن ال از دةد حهػح مػت تمػس ق ػتن الإػدؿ اقجتمػتنث لػدت الإػتممتف شػث الجهػتز الأكػحمث
لمدحلن.
تإل تشن لم الئت إتد التث تيتحلد المسببن الإبػكرتن حميهػت مػت تػردد أػحؿ أػدح ايئػفتقتد ػتف
قػػتدة الجػػتش حالحرتػػؽ ن ػػدالحتت البتبػػث إػػد ثػػحرة  10تحيتػػند حكػػُلؾ مأتحلػػن اغتتتل ػة حقػػد اف كػػتف حزت ػ اقر

لمدشتع شم  22اكتح ر1021د حاإلنتف نف ندـ ترئأة لتيتخت تد الر تبتند ثـ اإلنتف نف ترئأةد ثـ
ئت إن ايبأتة ان ت أممتة لدنـ الحرتؽ بتمم نيػتفد حمػت تػردد نػف مهتجمػن التتػتر البػمحث لممت رجػتد

شػم ئػحارع اةبػػكيدرتن حتئػػحتة حجػػحههفد حمػػت اثتػر أػػحؿ غػػتؽ ح ازرة اةحقػػتؼ يأػػح  1000مبػػجدد حميػ

البػػمحتتف مػػف الخطت ػػند حابػػتتت اةحقػػتؼ نمػػم اػػيدحؽ يػػُحر الإػػترؼ ػػتب بػػتدت البػػتد ال ػػدحت طيطػػت

حا ػ ػراهتـ الدب ػػحقم مدتي ػػن دب ػػحؽد حأفتف ػػن دتتي ػػن مأم ػػد اػ ػ أمد حاب ػػتـ ال ت ػػت تحأي ػػت ػػحلس الث ػػتيم ت ػػت

الحتتتكتف ق ؿ حشتتةد حمحاشفن الحيتف نتدؿ متـ نمم تبدتد دتحف مار مفت ؿ ح
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كمت كثرد الئت إتد أحؿ حشتة الر تس اةب ؽ أبيم م ترؾد حرستن المحا نمر بمتمتف شث بػحرتتد

ػرد حمػت اثتػر نػف بػفحط اجػ از مػف هػرـ بػفترة حتإر ػة
حنحدة امحاؿ جمػتؿ حنػت م ػترؾ مػف يػحؾ بحتب ا
لتيهتػػترد حايتئػػتر ئػػت إن ترئػػح جمػػتؿ م ػػترؾ شػػم اقيتخت ػػتد الر تبػػتن الفتدمػػند حكػػُلؾ حقػػؼ تحرتػػد الفمػػح
لممطتأف ب ة أدح ازمن لدت الئركتد الميحط هت نممتػن اليفػؿد حمػت تػردد نػف حقػؼ الأكحمػن لمإػتش

ال ػػمتف اقجتم ػػتنثد حتأدت ػػد أا ػػص ال ػػدقتؽ لمخ ػػت ز المأتشظ ػػتد الت ػػث تئ ػػهد تط ت ػػؽ ميظحم ػػن الخ ػػز
الجدتػػدةد حأػػدح تم ػح شػػث مأطػػن متػػته الفيػػتطر الخترتػػند حمػػت تػػردد نػػف زتػػتدة ش ػحاتتر ابػػتهتؾ الكهر ػػت

حابإتر الغتز حال يزتف حالمتتهد ح ت قار ال ترحف حمطتر اليزهن د حاي ت نف قتتـ ح ازرة التإمتـ للغت متدة
التر تن الدتيتن مػف الميػتهج ححقػؼ تحزتػ الحج ػتد المدربػتند والأكػـ تلبػجف بػين حالغ ارمػن  10الػؼ جيتػة

ةت تممتُ تتأػرؾ اثيػت تأدتػن تأتػن الإمػـد حمػت تػردد نػف ابػتتراد الهت ػن الإتمػن لمبػم التمحتيتػن ئػأين قمػح

مػػف شريبػػت تفػػدر ػ  01الػػؼ طػػف غتػػر مطت فػػن لممحااػػحتدد حمػػت تػػردد نػػف ابػػتخداـ الأكحمػػن امػحاؿ تػػد
الزكػػتة لبػػد نجػػز المحازيػػن ػػدقق مػػف يحتقهػػت نمػػم الحفػ ار د حمػػت تػػردد نػػف مطتل ػػن خطػػحط الطتػػراف الرحبػػتن
تإحت تد نف الطت رة الميكح ن داخؿ اة ار ث المارتند حكُلؾ مت تردد أحؿ تحػتحض الممػؾ بػممتف مػ

الػػر تس البتبػػم ئػػأف ج ػ ار ماػػتلأن م ػ جمتنػػن اإلخ ػحاف حالغػػت اةأكػػتـ الاػػتدرة أفهػػـ نمػػم غتػػر
الأفتفن.
مظاىر األزمات االقتصادية في مصر من ثورة يناير وحتى الوقت الراىن:
 .2نجػػز المحازيػػنأ حتإيػػم زتػػتدة اليحفػػتد نمػػم اإلت ػراداد؛ أت ػ

تفػػدر مإػػدقد الإجػػز الئػػهرت شػػث أػػدحد

ممتتري دحقر؛ حُلػؾ بػ ة تحقػؼ اإليتػتب حزتػتدة يبػة الحفػر ػتف الماػرتتف؛ أتػ

الدحلث ( )1025لم اف مت تفرة مف  58.5ممػف تإممػحف ػأجر تفإػحف
ُ تفػ يأػح  1.1مػيهـ

28.8

ػمف ئػرتأن الحفػر المػدق د حيأػح 20.5مػيهـ

ائػتر تفرتػر ال يػؾ

ػمف ئػ ار ح الحفػر المختمحػن؛
ػمف ئػرتأن شفػ ار د حيأػح

مف ئرتأن قرت ث الحفر()58د حزادد هُه الئرتأن شترة أكـ اإلخحاف المبممتف الُتف لـ تفػدمحا

جدتػػداق شتمػػت تتإمػػؽ تلػػدحر اققتاػػتدي لمدحلػػند شفػػد انػػتد اإلخ ػحاف الأػػدت

نػػف دحر الدحلػػن شػػم إػػض

المئرحنتدد مثؿ تيمتن بتيت حخمتج البحتس حمئترت ابتاػت اة ار ػث تلكتحتػن ُاتهػت التػم كتيػد

شػػم الخطػػط اققتاػػتدتن ليظػػتـ أبػػيم م ػػترؾ؛ حح ػ مأمػػد مربػػم نمػػم قت مػػن احلحتتتػػة شػػث الأكػػـ
ػػرحرة التإتمػػؿ م ػ ثػػت

مئػػكتد نتجمػػند هػػم اقيحػػتد اةميػػمد حالتػػدهحر اققتاػػتديد حمكتشأػػن

الحبػػتد د حجػػت دحر الدحلػػن كمػػت تػػرت ئ ػرتؼ درحتػػش شػػم يئػػت ال يتػػن اةبتبػػتن التزمػػن لممئػػرحنتد

حتئجت اقبتثمتر الإر م حاةجي ث شم هُه المئرحنتد جيقت لم جية م المبتثمر المارتد حتسكد
ئرتؼ درحتش اف ريتمج اليه ن اإلخػحايم لػـ ت ج
ػأد جدتػد شتمػت تتإمػؽ لاػت اليظػتـ الإػتـ لألجػحرد
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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تَػػردد مإظمهػػت شػػث مػػستمراد الأػػزة الػػحطيث اةخت ػرةد ميهػػت تأفت ػؽ الأمتتػػن التزمػػن لمأػػدحدت الػػدخؿ
()59
حالح تد اةحلم تلرنتتن حالمراة المإتمن.
 .1يفص اقأتتتطم اليفدت مف الإمتد اةجي تند حالُت حاػؿ لػم يأػح  25ممتػتر دحقرد أتػ

ااػدر

ار جمهحرقتت تإدتؿ ش تد التإرتحن الجمركتن الحاردة فػرار ر ػتس الجمهحرتػن رقػـ 285
الر تس البتبث قرقا
لبػػين 1021د حيػػص الف ػرار نمػػم زتػػتدة الجمػػترؾ نمػػم إػػض البػػم المبػػتحردة د يبػػة تراحأػػد مػػف

 10.0لم  50.0م اإل فت نمػم الجمػترؾ المفػررة ميػُ نمػتؿ الفػرار الجمهػحري  285لبػين 1021ـ

نمم مإظـ البم د ح مد الفت من يأح  50ايحقت مف بم ترشتهتن مف مختمؼ اةايتؼ ئممد اكثر
()61
مف  500ايؼ مف شحاكة حاثت حادحاد ميزلتن حزجتب حجمحد حغترهت.
 .1زتػتدة الفػػرحض الداخمتػن حالخترجتػػن حالتػػم تفػدر أػحالث ترتمتػحف جيتػػة ماػػريد حهػح مػػت تزتػد مػػف نػػة
الححا ػػد المرك ػػن نمػػم اققتاػػتد الفػػحممد أتػ

ااػػدر حزتػػر التجػػترة حالاػػيتنن قت مػػن ػ  50بػػمإن لميػ

ابػػتترادهت ق إػػد تبػػجتؿ ابػػـ الماػػي الػػُي تيػػتج هػػُه البػػم

بػػجؿ هت ػػن الرقت ػػن نمػػم الاػػتدراد

حال ػحارداد حالتػػث تخطػػد الػ ػ  50بػػمإن شػػث  11يػ قػدا؛ لمأػػد مػػف حارداد البػػم الردت ػػن حغتػػر المطت فػػن
لممحااحتد الفتتبتن التػث تبػتحردهت التجػترد حهػح الفػرار الػُي أمػؿ رقػـ  51لبػين 1020ـد حت ػميد
الب ػػم الجدت ػػدة الت ػػث تم ػػد

ػػتشتهت لمفت م ػػن الميب ػػحجتد حالمحرحئ ػػتد حالب ػػجتد حال ط ػػتطتف حاةأُت ػػند

ػػتشن لػػم أدتػػد التبػػمتح حالمت ػػس الجػػتهزة حالػػدراجتد الإتدتػػن حاليترتػػن حالمػػزحدة مأػػرؾد حاةجه ػزة

الميزلتند حالبتنتدد حالمتته المإديتن حالمتته الغتزتن.

()61

 .5ايخح ػػتض قتم ػػن الجيت ػػة الما ػػرت مفت ػػؿ ال ػػدحقر؛ بػ ػ ة زت ػػتدة الطم ػػة نمت ػػة حايخح ػػتض الإت ػػداد م ػػف
البتتأن حاقبتثمتراد حالتادتر حتأحتتد المارتتف شث الختربد أت

اادر مأتشظ ال يػؾ المركػزي

مجمحن ػػن قػ ػ ارراد ش ػػث تي ػػتتر1020د لتف ػػتؼ ش ػػتح اقنتم ػػتداد المب ػػتيدتن ليأ ػػح  200ئ ػػركن؛ لفتتمه ػػت

تبػػتتراد بػػم غتػػر ابػػتراتتجتند حهػػح مػػت نػػده ابػػتي ازشقت لتأتتػػتطث مػػف اليفػػد اةجي ػػثد حكػػتف ب ػ تق شػػث
ارتحتع قتمن الدحقر شث البحؽ المارتند كمت شػرض ر ػتس ال يػؾ المركػزي نمػم ال يػحؾ الأاػحؿ نمػم

تأمتف يفدي يب ن  %200دقق مف  %50نمم نممتتد اقبتتراد التث تتـ لأبػتة الئػركتد التجترتػن
اح الجهتد الأكحمتند حاف تربؿ مبتيداد الإممتتد اقبتترادتن مف يؾ لم يؾ د دحف تدخؿ الإمتؿ

ش ػػث ه ػػُه الإممت ػػتدد حاب ػػتثيم ال ي ػػؾ المرك ػػزي م ػػف ه ػػُا الفػ ػرار ك ػػؿ نممت ػػتد اقب ػػتتراد المتإمف ػػن تل ػػدحا
حاةماتؿ حال تف اةطحتؿ حالبم اقبتثمترتن حالحبتطن حالمحاد الختـ.

()62

 .5ارتح ػػتع اب ػػإتر الب ػػم حالخ ػػدمتد؛ بػ ػ ة قم ػػن الإم ػػؿ حت ارجػ ػ اإليت ػػتب حيف ػػص الب ػػتحلن ل ػػدت الحأ ػػداد
الاػػيتنتند أت ػ

اقػػر مجمػػس الػػحز ار (اكتػػح ر  )1025نػػدداق مػػف اإلج ػ ار اد اإلاػػتأتند ميهػػت زتػػتدة

ابػػإتر الكهر ػػت لمئػ ار ح اةنمػػم ابػػتهت قكتد حزتػػتدة ابػػإتر الطتقػػن لماػػيتنتد كثتحػػن اقبػػتهتؾد حتيحتػػُ
أزمن مف اإلج ار اد اققتاتدتن حاقجتمتنتن المهمن التم تبتهدؼ تيئػتط اققتاػتد الفػحمم حمحاجهػن
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مئكتتة الهتكمتند جتية بإث الأكحمن المارتن لمأاحؿ نمث قرض فتمن  5.8ممتتراد دحقر مػف

اػػيدحؽ اليفػػد الػػدحلثد شػػث مأتحلػػن لمخػػرحب مػػف اةزمػػن اققتاػػتدتن التػػث تإػػتيث ميه ػت حبػػد الإجػػز شػػث

المتزايتػن حالػػُي مػ  %22مػػف قتمػػن الػدخؿ الفػػحمث()63د حهػػح مػػت دشػ الػر تس ن ػػد الحتػػت البتبػػم لػػم
مطتل ن الفحاد المبمأن تإلبهتـ شث المئرحنتد الفحمتن حنممتن التيمتن حاحهت مسببن حطيتن تتمتػز
تقي ػ تط حاقلت ػزاـ حاأت ػراـ التإهػػدادد حجػػت ر ػػط ثفتػػة شتهػػت تلتزامهػػت الئػػدتد شػػث تيحتػػُ المئػػرحنتد

التيمحتػند حميهػػت مئػرحع قيػػتة البػػحتس الجدتػدةد حاػػحقق لػم يئػػت طػػرؽ حك ػترت حماػػتي حمبتئػػحتتد
حمراكز ط تن متخاان حغترهت.

 .0ايخحػػتض أجػػـ اقبػػتثمتراد؛ ب ػ ة كث ػرة اقأتجتجػػتد حاقنتاػػتمتد الح حتػػند حهػػرحة إ ػػهت لػػم
الخ ػػترب؛ أتػ ػ

تتك ػػد الخ ازي ػػن الإتم ػػن لمدحل ػػن م ػػت قتمت ػػة  1ممت ػػتراد جيت ػػة ما ػػري بػ ػ ة اقأتجتج ػػتد

حالمظػتهراد الح حتػن شػث مختمػؼ قطتنػتد الدحلػن بػيحتتق()64د ش ػتق نػف الخبػت ر الحتدأػن التػم ئػػهدتهت
ال حراػػن الما ػرتن ميػػُ ثػػحرة تيػػتتر حأتػػم الحقػػد ال ػراهفد تبػػتثيت اأػػدا

مإتيػػن اػػتأ هت ارتحػػتع شػػث

مسئػراد التػػداحؿد حالت ػػتتؽ نمػػم نػػدد ك تػػر مػػف رجػػتؿ اةنمػػتؿ الماػرتتفد مػػف تػػيهـ اػػت دتػػتة
حالفػ ض نمتػػة تهمػػن الحبػػتد شػػث ق ػػتن ا ار ػػث الدحلػػن الفرتػػن الُكتػػند حيتػػح جتػزة د حماػػر بػػكيدرتن د

حأتػػتزة بػػت

ػػدحف تػػرختصد حالف ػ ض نمػػم رجػػؿ اةنمػػتؿ مأمػػد ياػػترد ار ػػد اػػيتنن المجػػحهراد

ليتجتر تلإممند حمياحر نتمر تلياة شث ق تتت حرتػح حالحبػتد شػث ق ػتن ح ازرة الز ارنػند حمأمػد
شرتػػد خمػػتس تهمػػن يهػػة ماػػتي ال ترحكتمتحتػػتد شػػث حربػػإتدد حبػػمتمتف نػػتمر تلياػػة شػػث مئػػرحع
الب ػػمتمتيتن د حما ػػتدرة ئ ػػركتد حما ػػتي ن ػػدالرأمف ب ػػإحدي حأب ػػف متل ػػؾ حا ػػححاف ثت ػػد؛ بػ ػ ة

ايتمت هـ لجمتنن اإلخحاف المأظحرةد ش تق نف خبت ر الفطتع الإفترت حالُت دش قطػتع التػأمتف جػزقا

تر مف تكمحتة التث مغد ثتثن ممتتراد جيتة()65د حهح مت تتطمة ت ػتشر الجهػحد الأكحمتػن حالئػإ تن
ك قا
مهمػػت حئ ػرت قكت ابتبػ قػتت
ليبػػهتـ شػػث خطػػن الػػدنـ اققتاػػتدي الأػػتلثد حالتػػم تإػػد الفطػػتع الخػػتص جػػزقا ق
شتهتد حختان اف المبتثمر اةجي ث تتت حتراقة الدحر الُي تفحـ ة المبتثمر المأمث ق ؿ اتختُ ق ارره
اقبػػتثمتري تلمئػػتركند حهػح مػػت أػػد

تلحإػػؿ إػػد حاػػحؿ ماػػر ليهتتػػن خترطػػن الطرتػػؽ حاقيتهػػت مػػف

ايتخت تد مجمس اليحاة دتبم ر 1025ـ.

 .2زتتدة يب ن ال طتلند حالتم ترج لم تحقؼ اح تاحتن إض الحأداد اإليتتجتػن حايخحػتض اقبػتثمتراد
الجدتدة؛ أت

ائتر تفرتر الجهتز المركزي لمتإ ن حاإلأات لػم ارتحػتع يبػ ن ال طتلػن شػث ماػر لػم

يأػح 21.8د خػتؿ الر ػ الثتلػ

نػتـ 1020د حاف نػػدد الإػتطمتف نػف الإمػؿ بػجؿ يأػح  1.0متتػػتف

ئخص يب ن  21.8مف جمتلث اةتػدي الإتممػن زتػتدة يأػح  28الػؼ نتطػؿد حاف مإػدؿ ال طتلػن ػتف

الُكحر بجؿ يأح  1.1مف جمتلث قحت اةتدي الإتممند حاإليت

يأح 15.1د كمت مػ مإػدؿ ال طتلػن

شػػث الرتػػؼ يأػػح 22.1د ح ػػتف ش ػػن الئ ػ تة يأػػح  15.8مػػف جمػػتلث قػػحت اةتػػدي الإتممػػن؛
اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد عمى التحوالت السياسية فى مصر وانعكاساتيا
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انميد الأكحمن نف يت ممتحف حأػدة بػكيتن لػُحي الػدخؿ المأػدحدد حتيحتػُ مئػرحع الإتاػمن اإلدارتػند

حابتات  2.5متتتف شدافد حالئ كن الفحمتن لمطػرؽد حمثمػ

التإػدتف الػُه ثد حتحرتإػن قيػتة البػحتس

الجدتػػدةد حاكتئػػتؼ أفػػؿ غػػتز نمػػتؽ شػػث ال أػػر المتحبػػط حابػػطن ئػػركن تيػػم اإلتطتلتػػن د حتت ػػمف

اقكتئػػتؼ الجدتػػد الػػُي اطمػػؽ نمتػػة ابػػـ الئػػرحؽ د اأتتتطتػػتد ااػػمتن تفػػدر يأػػح  10ترتمتػػحف قػػدـ
مكإػػة مػػف الغػػتز الط تإػػث؛ حهػػح مػػت تإيػػث اف اقأتتتطتػػتد تإػػتدؿ أ ػحالث  5.5ممتػػتراد رمتػػؿ مػػف

المكتشئ اليحطثد حتغطث مبػتأن تاػؿ لػم  200كتمػحمتر مر ػ د حتإػد اك ػر كئػؼ غػتزي تتأفػؽ شػث
متته ال أر المتحبط ميُ زمف إتد.

()67

 .8التُ ػػُ تد ش ػػث تإ ػػتمتد ال حرا ػػن؛ أتػ ػ

كئ ػػحد ازم ػػن ال ػػدحقر اةختػ ػرة (م ػػترس  )1020ن ػػف تأ ػػرؾ

نئػ ػحا ث -اقتا ػػتدي لمدحل ػػند ش ػػرغـ اف ا إ ػػتد اةزم ػػن كتي ػػد حا ػػأن مي ػػُ 1022د حرغ ػػـ اف اأ ػػد اه ػػـ

اةدحاد التػػث تحتػػرض هػػت محاجهػػن حادارة هػػُه اةزمػػن حهػػح ال يػػؾ المركػػزي الماػػري كػػتف تتمت ػ

درجػػن

ابػتفرار نتلتػن طتمػػن الحتػرة مػػف  1021حأتػم تخػػر 1020د شػلف أكحمػػن المهيػدس ئػرتؼ بػمتنتؿ لػػـ
تتخػػُ اتػػن خط ػحاد يأػػح الأػػد مػػف تػػدانتتد اقيحتػػت اقبػػتترادي؛ أت ػ

لػػـ تكػػف هيػػتؾ خطػػن حا ػػأن

لمتأػػحؿ مػػف يهػػج اقنتمػػتد نمػػم ال ػحارداد لتنتمػػتد نمػػم الاػػيتنن المأمتػػند كمػػت لػػـ تكػػف هيػػتؾ خطػػن
لتدارؾ تأثتر هُه اةزمن شم بحؽ الإمؿ حأجـ ال طتلن مبتف تق.
 .1ايتئتر الئت إتد المغر ن أحؿ شتس الدحلند حهح مت تسثر بم تق شم اققتاتد؛ أت

تتحؽ الكثتر مف

خ ار المتلتن حاققتاتد نمم اف المجتم اققتاتدي الماري مت تزاؿ تإػتيم مػف اإلشػراط شػث الفػحايتف

حالتئػرتإتد التػػث تإػػحؽ بتتبػػتد حخطػػط التيمتػػند ش ػتق نػػف المحاجهػػتد المتكػػررة ػػتف الإمػػتؿ حرجػػتؿ
اةنمػػتؿد حت ػػترة الماػػتلح ػػتف الماػػيإتف حالمبػػتحردتف؛ أتػ

ادت ا ػػطراة البتتبػػن اقبػػتثمترتن

لأكحمن ئرتؼ بمتنتؿ حندـ ح ح اةحلحتتد هت لم ت تطس تدشؽ اقبتثمتراد اةجي تند حندـ قدرة

ممتتر بيحتتقد مفت ؿ  0ممتتراد هث جمتلم مت
ح ازرة اقبتثمتر نمم تيحتُ المبتهدؼ البيحت حهح  20قا
تأفؽ()68؛ حهح مت ب ة قاح اقر شث أجـ اقأتتتطث حتم تن الحارداد قأتتتجتد البػحؽ المأمتػند نمػم
الػػرغـ مػػف دنػػـ اػػيدحؽ تأتػػت ماػػر د حهػػح الاػػيدحؽ الػػُي تفػػحـ نمػػم تخحتػػؼ الإػػة نػػف المحازيػػن

الإتمػػن لمدحلػػند حالمئػػرحنتد التػػم تػػـ اإلنػػتف نيهػػت شػػث انفػػتة مػػستمر ئػػرـ الئػػتخ اققتاػػتدي مػػترس

1025ـد شحػػث الثمتيتيتػػتد مػػف الفػػرف الإئ ػرتف كػػتف كثتػػر مػػف ي ػحاة مجمػػس الئػػإة ي ػحاة الفػػرحض

تفتمحف مئرحنتد حهمتند حتتفدمحف مف ختلهػت د اربػتد جػدحت لم يػحؾ التػث كتيػد تإطػث بػإر شت ػدة

اقؿ مػف ال يػحؾ التجترتػن يأػح %1د حكػتيحا تأاػمحف نمػم هػُه الفػرحضد ثػـ تحدنحيهػت أػدت ال يػحؾ

التجترتن كم تأامحا نمم بإر شت دة انممد حأتف تأؿ متإتد بػداد قػرحض ال يػحؾ تبػددحيهت تلحإػؿد
حتكحيحف قد ابتحتدحا مف شترؽ بإر الحت دةد حخبت ر شث اققتاتد الفحممد حالب ة ندـ حجػحد بػم اح

خػػدمتد أفتفتػػند ش ػ قػت نػػف الخبػػت ر التػػث كتيػػد تتأممهػػت المحازيػػن الإتمػػن لمدحلػػن شػػث ُلػػؾ الحقػػدد مػػف
55
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ختؿ دنـ بإر الحت دة لم يحؾ المتخاان؛ أتػ

تتجػة إػض رجػتؿ اةنمػتؿ إػد ثػحرة تيػتتر لتط تػؽ

التجر ػػن الفدتمػػن اػػحرة مختمحػػن حختاػػن اف الحػػترؽ ك تػػرد حتبػػتند نمػػم ابػػتيزاؼ ام ػحاؿ ال يػػحؾد اح
الما ػػدر ال ػػُي بػ ػحؼ ت ػػدش الح ػػترؽ ػػتف ب ػػإر الحت ػػدة الط تإ ػػثد حب ػػإر الحت ػػدة المح ػػرحض م ػػف ال ي ػػؾ
تفدـ رجؿ اةنمتؿ اإلمتراتث مأمد الإ تر طمػة لم يػحؾ الماػرتن تبػهتؿ قػرض مػ

المركزت؛ أت

 1ممتػػتراد دحقر لتيحت ػػُ إ ػػض مئ ػػرحنتتة ش ػػث الف ػػتهرةد مفت ػػؿ ح ػ ػ حدتإ ػػن ش ػػث خزتي ػػن الدحل ػػن ػ ػ 5

ممتػػتراد دحقرد حهػػح مػػت رش ػػتة ال يػػحؾ المأمتػػن يػػت نمػػم تإمتمػػتد هئػػتـ ارمػػز ر ػػتس ال يػػؾ المركػػزت

تيُاؾ.

 .20زتتدة المظتهراد الح حتن حالإمتلتن لممطتل ن تأبػتف اح ػتنهـ المتلتػن؛ أتػ

يجأػد ثػحرة  10تحيتػن

 1021ـ شػػث الف ػػت نمػػم ظػػتهرة ط ػحا تر الإػػتش مػػف خػػتؿ تط تػػؽ ميظحمػػن الخ ػػزد

ػػتشن لػػم

تط تؽ يظتـ الكرحد الُكتن شث ارؼ البػم التمحتيتػن التػث زادد مػف  1لػم  10بػمإند مػ أػؽ
المحاطف شث اختتػتر البػم

يظػتـ اليفػتطد حال ػد شػث يئػت مبػتكف ئػإ تن متبػرة شػث مختمػؼ مػدف

الجمهحرت ػػند حت ػػحشتر ن ػػتب شت ػػرحس ب ػػث لمماػ ػرتتفد حا ازل ػػن ال تن ػػن الج ػػت متف م ػػف المت ػػتدتف الإتم ػػن

تلفػػتهرة حالمأتشظػػتدد حزتػػتدة ئ ػ كن الكهر ػػت ػ ػ 1000متجػػتحادد حرش ػ ال ػرت ن نمػػم البػػجت رد

حشػػرض

ػرت ن

ػػتشتن يب ػ ن  % 5نمػػم اةغيتػػت د حزتػػتدة نػػدد المبػػتحتدتف مػػف مإػػتش ال ػػمتف

اقجتمػتنث مػػف ممتػػحف حياػؼ ممتػػحف مػحاطف لػم  1متتػػتفد حا ػػتشن ممتػحف ح 100الػػؼ مػحاطف
تأد مظمن التأمتف الاأثد امت تأدتتد مرأمن مت إد ثػحرة تحيتػن 1021ـ التػم تتػراكـ مػف أفػة
بت فن شهم ت ـأ زتتدة مإدقد الحفػرد حارتحػتع ابػإتر البػم حالخػدمتدد حزتػتدة الت ػخـد حارتحػتع

مإػ ػػدقد ال طتلػ ػػند حايخحػ ػػتض قتم ػ ػ ن الجيتػ ػػة مفت ػ ػػؿ الػ ػػدحقرد تإل ػ ػػتشن لػ ػػم زتػ ػػتدة الػ ػػدتف المأمػ ػػث
حالخػ ػ ػػترجثد حارتحػ ػ ػػتع الإجػ ػ ػػز شػ ػ ػػم المحازيػ ػ ػػند حت ارج ػ ػ ػ الاػ ػ ػػتدرادد حزتػ ػ ػػتدة ال ػ ػ ػحارداد ػ ػ ػػتلإمتد

اةجي تن.

()01

حمػػف ابػػتإراض مظػػتهر اةزمػػن اققتاػػتدتن شػػث ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهتد تت ػػح اف

اققتاػػتد الماػػري تتجػػة يأػػح اقتاػػتد البػػحؽ الأ ػرةد م ػ الأحػػتظ نمػػم م ػػدا التكتشػػؿ اقجتمػػتنث حم ارنػػتة
ظرحؼ مأدحدي الدخؿد حاف مبتراد التأحؿ تمثمد شث ترئػتد دنػـ الطتقػن خػتؿ الخمػس بػيحاد الفتدمػن

حتإػ ػػدتتد التئ ػ ػرتإتد مػ ػػت تبػ ػػمح جػ ػػُة مزتػ ػػد مػ ػػف اقبػ ػػتثمتراد اةجي تػ ػػند حأػ ػػؿ مئػ ػػتكؿ المبػ ػػتثمرتف

المارتتفد ش تق نف اف اإلشات نف المئرحنتد الفحمتن الك رت حح ح المئػكتد اققتاػتدتن كتيػد
اأػػد اهػػـ اب ػ تة تأبػػف ادا اققتاػػتد الماػػريد نػػف طرتػػؽ اإلاػػتأتد الهتكمتػػن شػػث المحازيػػن الإتمػػن
لمدحلند حمف ختؿ ترئتد الدنـ حترئتد اإليحتؽ الأكػحمث؛ هػدؼ تخحػتض نجػز المحازيػن مػف  115ممتػتر

جيتة لم  155ممتتر جيتة.
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حنمم الرغـ مف اف الإجز المتحق بحؼ تتجتحز الػ  150ممتتر جيتػة()71د شػلف المئػرحنتد الفحمتػن
الك رت مثؿ مئرحع قيتة البحتس حمئرحع تيمتن البتأؿ الئمتلث حمئرحع المثم

الُه ث حمئرحع الممتػحف

حأدة بكيتن حمئػرحع ابتاػت ال ػ  5متتػتف شػداف هػث ابػس يجػت ماػر اقتاػتدتتق؛ أتػ

انطػم ال ػد

شػػث تيحتػػُهت ثفػػن مأمتػػن حدحلتػػن شػػث اققتاػػتد الماػػريد تإل ػػتشن لػػم البتتبػػتد التػػث اتخػػُتهت الأكحمػػند

متمثمػػن شػػث تط تػػؽ الأػػد اةقاػػم لألجػػحر لمإػػتممتف شػػث الدحلػػن مػػف شػػتهـ ر ػػتس الدحلػػن يحبػػة الػػُت ت ػػرع
ياػػؼ ثرحتػػةد حياػػؼ رات ػػة الئػػهري لاػػيدحؽ تأتػػت ماػػرد حكػػُلؾ تحإتػػؿ قػػتيحف ال ػ ار ة الإفترتػػند

حميظحمن التمحتف الجدتدة التث ابهمد لم أد مت شث تأفتؽ الإدالن اقجتمتنتن الميئحدةد حالتث تإد اأػد

اهػػـ مطتلػػة ثػػحرة تيػػتتر ح 10تحيتػػند كمػػت اف بتتبػػن الماػػترأن التػػث ات إهػػت الػػر تس ن ػػدالحتت البتبػػث -
حهث الكئؼ نف المئكتد التم تإتيم ميهت اققتاتد الفحمم -قد بتندد نمم مئػتركن الػراي الإػتـ شػث
اةأدا

حالف تتت المثترة حتأممة لممب حلتن شث الكثتر ميهت.

المبحث الثالث :نتائج الدراسة الميدانية:
تبتإرض هُا الم أ

يتت ج الدرابن المتدايتند حالتث جت د نمم اليأح التتلثأ

جدول ( :)7يوضح مد استخدامات المبحوثين لتطبيقات اإلعالم الجديد أثناء ثورة يناير وما بعدىا
مد االستخدام

التك اررات

النسبة المئوية

أحيانا

216

51.5

دائما

117

26.8

نادرا

87

21.7

المجموع

411

111

المتوسط الحسابي
1.95

االنحراف المعيار
1.695

اأتتي ػػت اب ػػتخداـ
اح ػػأد تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ اف ( )100م أ ػػحثتف يبػ ػ ن ( )52.5تح ػػمحف
ق
تط تف ػػتد اإلن ػػتـ الجدت ػػد ني ػػد متت إ ػػن المح ػػحنتد حالف ػػتتت اققتا ػػتدتند حاف ( )202م أ ػػحثتف يبػ ػ ن

ػر ( )82م أحث ػتق يب ػ ن ()12.2
( )10.8تح ػػمحف دا قمػػت متت إػػن المح ػػحنتد حالف ػػتتت اققتاػػتدتند حاختػ قا
يتدر متت إن المح حنتد حالف ػتتت اققتاػتدتند حُلػؾ متحبػط أبػت ث مفػداره ( )2.15حايأػراؼ
تح محف قا
مإتػػتري ()0.015د حهػػح مػػت تإيػػم اف غتل تػػن الم أػػحثتف تح ػػمحف ابػػتخداـ تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد نيػػد

متت إػػن المح ػػحنتد حالف ػػتتت اققتاػػتدتن شػػم ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر 1022ـ حمػػت إػػدهت؛ حُلػػؾ يظ ػ اقر

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

التك اررات

النسبة المئوية

عبر جياز الكمبيوتر ال(خصي أو المنزلي

256

64

عبر جياز الكمبيوتر في مكان الدراسة أو العمل

81

21

عبر الياتف المحمول

42

11.5

عبر جياز الكمبيوتر في مقاىي اإلنترنت

22

5.5

المجموع

411

111

اح أد تتيتد الجدحؿ البت ؽ اف ( )150م أحثقػت يبػ ن ( )05.0تتػت إحف المح ػحنتد حالف ػتتت
اققتاػػتدتن ن ػػر جهػػتز الكم تػػحتر الئخاػػث اح الميزلػػثد حاف ( )80م أحثقػػت يب ػ ن ( )10.0تبػػتخدمحف

جهػػتز الكم تػػحتر شػػث مكػػتف الد ارب ػػن اح الإمػػؿد حاف ( )51م أحثقػػت يب ػ ن ( )20.5تتػػت إحف المح ػػحنتد

حالف ػػتتت اققتاػػتدتن ن ػػر الهػػتتؼ المأمػػحؿد حاخت ػ اقر ( )11م أحث ػتق يب ػ ن ( )5.5ن ػػر مفػػتهث اإليتريػػدد
حه ػػُه اليتتج ػػن ت ػػدؿ نم ػػم اف اقب ػػتخداـ اةش ػػؿ حالم ػػيظـ ل ػػدت نتي ػػن الد ارب ػػن ني ػػد متت إ ػػن المح ػػحنتد

حالف ػتتت اققتاػتدتن نمحمػتق تػأتم نػف طرتػؽ الكم تػحتر الئخاػث؛ أتػ

تإػحد البػ ة لػم أتلػن اقيحتػػت

اإلنتمػػث ححج ػػحد قيػ ػحاد نتمتػػن متإ ػػددة التحجه ػػتد حاةتػػدتحلحجتتد حق ػػد تػػزامف ُلػػؾ مػ ػ اب ػػتخداـ اشػػراد

المجتمػ ػ حختا ػػن ش ػػن الئػ ػ تة لئػ ػ كتد التحاا ػػؿ اقجتم ػػتنثد حال ػػُت زادد مإدقت ػػة إ ػػد ث ػػحراد الر تػ ػ
الإر م؛ أت

تتت هُه التط تفتد احرة مجتيتن.

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

التك اررات

النسبة المئوية

ست مرات فأكثر

198

49.5

مرتين في اليوم

75

18.7

ثالث مرات في اليوم

59

14.7

مرة واحدة في اليوم

35

8.8

أرب :مرات في اليوم

23

5.8

ست مرات في اليوم

8

2

خمس مرات في اليوم

2

1.5

المجموع

411

111

اح ػػأد تتي ػػتد الج ػػدحؿ البػػت ؽ اف ( )218م أحثقػػت يبػ ػ ن ( )51.5تبػػتخدمحف أ ػػدت تط تف ػػتد

اإلنتـ الجدتػد بػد مػراد شػأكثر شػث التػحـ نيػد متت إػن المح ػحنتد حالف ػتتت اققتاػتدتن شػم ماػر إػد

ثػػحرة تيػػتتر 1022ـد حاف ( )25م أحثقػػت يب ػ ن ( )28.2تب ػػتخدمحف أػػداهت م ػرتتف شػػث الت ػػحـد حاف ()51

م أحثقػ ػػت يب ػ ػ ن ( )25.2تبػ ػػتخدمحف أػ ػػداهت ثػ ػػت

م ػ ػراد شػ ػػث التػ ػػحـد حاف ( )15م أحثقػ ػػت يب ػ ػ ن ()8.8
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تبتخدمحف أداهت مرة حاأدة شم التحـد حاف ( )11م أحثقت يب ن ( )5.8تبتخدمحف أداهت ار مػراد شػث
ػر م أحثَػتف يب ػ ن
التػػحـد حاف ( )8م أػػحثتف يب ػ ن ( )1.0تبػػتخدمحف أػػداهت بػػد م ػراد شػػث التػػحـد حاختػ قا

( )0.5تبتخدمحف أداهت خمس مػراد شػث التػحـد حهػُه اليتتجػن تػدؿ نمػم اقبػتخداـ المت ازتػد لتمػؾ المحاقػ

اإللكترحيتن حالتم جت د اكثر مف بد مراد ختؿ التحـ لػدت نتيػن الد اربػند حتئػتر لػم اقهتمػتـ المت ازتػد
مػػف ق ػػؿ الجمهػػحر الماػػري تبػػتخداـ أػػدت تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد نيػػد متت إػػن المح ػػحنتد حالف ػػتتت

اققتاتدتن شم مار اثيت ثحرة تيتتر 1022ـ حمت إدهتد حترت ال تأػ
حبت ؿ اإلنتـ الجدتد هُا الإدد مف المراد مإفحؿ حجة نتـ.

اف مػراد دخػحؿ الم أػحثتف نمػم

جدول ( :)11يوضح متوسط الساعات اليومي لد المبحوثين الستخدام لتطبيقات اإلعالم الجديد
متوسط الساعات في اليوم

التك اررات

النسبة المئوية

أقل من ساعة

8

2

من ساعة إلى أقل من ساعتين

114

26

من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

38

9.5

من ثالث ساعات إلى أقل من أرب :ساعات

14

3.5

من أرب :ساعات إلى أقل من خمس ساعات

218

54.5

من خمس ساعات إلى أقل من ست ساعات

2

1.5

من ست ساعات فأكثر

16

4

المجموع

411

111

اح أد تتيتد الجدحؿ البت ؽ اف ( )128م أحثقت يب ن ( )55.5ت م متحبط ابػتخدامهـ التػحمم
إلأػدت تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػػد از المح ػحنتد حالف ػتتت اققتاػػتدتن شػم ماػر مػػف ار ػ بػتنتد لػػم
اقػػؿ مػػف خمػػس بػػتنتد تحمتػتقد حاف ( )205م أػػحثتف يبػ ن ( )10.0ت مػ متحبػػط ابػػتخدامهـ مػػف بػػتنن

لم اقؿ مف بتنتتفد حاف ( )18م أحثقػت يبػ ن ( )1.5ت مػ متحبػط ابػتخدامهـ مػف بػتنتتف لػم اقػؿ مػف
ثػػت بػػتنتدد حاف ( )20م أحثقػػت يبػ ن ( )5.0ت مػ متحبػػط ابػػتخدامهـ بػػد بػػتنتد شػػأكثرد حاف ()25
بػػتنتد لػػم اقػػؿ مػػف ار ػ بػػتنتدد حاف ()8

م أحثقػػت يب ػ ن ( )1.5ت م ػ متحبػػط ابػػتخدامهـ مػػف ثػػت
م أحثتف يب ن ( )1.0ت م متحبط ابتخدامهـ اقؿ مف بتنند حاخت اقر م أحثتف يب ن ( )0.5ت م متحبػط
ابػػتخدامهـ مػػف خمػػس بػػتنتد لػػم اقػػؿ مػػف بػػد بػػتنتد تبػػتخدمحف أػػدت تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػدد

حتئػػتر هػػُه اليتػػت ج لػػم اف اكثػػر مػػف ياػػؼ الإتيػػن تبػػتخدمحف أػػدت تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد مػػف 5-5

تحمتت ،حهُه اليب ن ت دح ميطفتن شم طػتر بػهحلن ابػتخداـ التفيتػن الأدتثػن حالػدخحؿ المجػتيم نمػم
بتنتد ق
اإليتريد داخؿ الهت تد حالمسببتد الأكحمتن حالختان حالحيتدؽ حالميتزهتد الإتمن.
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جدول ( :)11يوضح أسباب ت ضيل المبحوثين لتطبيقات اإلعالم الجديد أثناء ثورة يناير وما بعدىا
أسباب الت ضيل

التك اررات

النسبة المئوية

أنيا تغطي كافة األحداث والوقائ :االقتصادية التي تحدث في المجتم:

264

66

أنيا تتناول كافة القضايا االقتصادية المطروحة لمتحميل والمناق(ة

45

11.2

أنيا تتسم بالمصداقية عند تناوليا لمموضوعات االقتصادية

43

11.8

أنيا تتسم بالعمق وال(مولية في معالجة الموضوعات االقتصادية

37

9.2

أنيا تركز عمى تأثيرات العامل الخارجى فى االقتصاد المحمى

11

2.8

المجموع

411

111

اح ػػأد تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ اف ( )105م أحثقػػت يبػ ػ ن ( )00.0تح ػػمحف تط تف ػػتد اإلن ػػتـ

الجدت ػػد؛ ةيه ػػت تغط ػػث كتش ػػن اةأ ػػدا

حالحق ػػت

اققتا ػػتدتن الت ػػث تأ ػػد

ش ػػث المجتمػ ػ اش ػػؿد حاف ()55

م أحثقػػت يب ػ ن ( )22.1ت ػػرحف ايهػػت تتيػػتحؿ كتش ػػن الف ػػتتت اققتاػػتدتن المطرحأ ػػن لمتأمتػػؿ حالميتقئ ػػند حاف
( )51م أحثقت يب ن ( )20.8ترحف ايهت تتبـ تلماداقتن شػث طػر حتيػتحؿ المح ػحنتد اققتاػتدتند حاف

اققتاػػتدتند

( )12م أحثقػػت يب ػ ن ( )1.1تح ػػمحيهت ةيهػػت تتبػػـ ػػتلإمؽ حالئػػمحلتن شػػث مإتلجػػن اةأػػدا
حاختػ اقر ( )22م أحثقػػت يبػ ن ( )1.8قػػتلحا يهػػت تركػػز نمػػم تػػأثتراد الإتمػػؿ الخػػترجم شػم اققتاػػتد المأمػػمد
حهػػُه اليتتجػػن تػػدؿ نمػػم اف تمػػؾ الحبػػت ط اإلنتمتػػن الجدتػػدة ابػػتطتند اف تإكػػس المح ػػحنتد حالف ػػتتت

اققتاػػتدتن التػػم تأػػد

اققتاتدتن شث مار.

شػػم المجتم ػ الماػػرت يب ػ ن نتلتػػن د حختاػػن نيػػد تحػػتقـ اةزمػػتد حالمئػػكتد

جدول ( :)12يوضح ترتيب تطبيقات ووسائط اإلعالم الجديد وفق األىمية كما يراىا المبحوثون
الترتيب

األول

الثاني

الثالث

الراب:

الوزن المرجح

الصحافة اإللكترونية

45.25

31.25

15

8.5

111

البوابات اإلخبارية

42.25

29.75

18

11

111

(بكات التواصل اإلجتماعى

6.5

16

28

49.5

111

المدونات  -المنتديات

5.75

12.25

36.75

45.25

111

مجموع األوزان المرجحة

411

111

اح ػػأد يتػػت ج الد اربػػن اف الاػػأتشن اإللكترحيتػػن كلأػػدت تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد أاػػمد نمػػم
انمػػم يب ػ ن حشػػؽ الترتتػػة اةحؿ لػػدت الم أػػحثتف ()55.15د حال حا ػػتد اإلخ ترتػػن نمػػم يب ػ ن ()51.15د

حئ ػ ػ كتد التحااػ ػػؿ اقجتمػ ػػتنث نمػ ػػم يب ػ ػ ن ()0.5د حاخت ػ ػ اقر أاػ ػػمد المػ ػػدحيتد حالميتػ ػػدتتد نمػ ػػم يب ػ ػ ن

()5.25د ح تليب ػ ػ ن لمترتتػ ػػة الثػ ػػتيث أاػ ػػمد الاػ ػػأتشن اإللكترحيتػ ػػن نمػ ػػم انمػ ػػم يب ػ ػ ن لػ ػػدت الم أػ ػػحثتف

()12.15د حال حا ػػتد اإلخ ترت ػػن نم ػػم يبػ ػ ن ()11.25د حئػ ػ كتد التحاا ػػؿ نم ػػم يبػ ػ ن ()20.0د حاختػ ػ اقر
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أاػػمد المػػدحيتد حالميتػػدتتد

أاػػمد المػػدحيتد حالميتػػدتتد نمػػم يب ػ ن ()21.15د حشػػم الترتتػػة الثتل ػ

نمػم انمػػم يبػ ن لػدت الم أػػحثتف ()10.25د حئػ كتد التحااػػؿ نمػم يبػ ن ()18.0د حال حا ػػتد اإلخ ترتػػن

نم ػػم يبػ ػ ن ()28.0د حاختػ ػ اقر أا ػػمد الا ػػأتشن اإللكترحيت ػػن نم ػػم يبػ ػ ن ()25.0د حش ػػث الترتت ػػة ال ار ػ ػ

أامد ئ كتد التحااؿ نمم اليبػ ن اةنمػم لػدت الم أػحثتف ()51.5د حالمػدحيتد حالميتػدتتد نمػم يبػ ن

()55.15د حال حا ػػتد اإلخ ترت ػػن نم ػػم يبػ ػ ن ()20.0د حاختػ ػ اقر أا ػػمد الا ػػأتشن اإللكترحيت ػػن نم ػػم يبػ ػ ن
( )8.5م ػػف مجم ػػحع اةحزاف الترجتأت ػػند حه ػػح م ػػت تئ ػػتر ل ػػم اهتم ػػتـ اإلن ػػتـ الجدت ػػد تط تفتت ػػة المتإ ػػددة
تلمح ػػحنتد حالف ػػتتت اققتا ػػتدتن ش ػػم ما ػػر اثي ػػت ث ػػحرة تي ػػتتر حم ػػت إ ػػدهت؛ أتػ ػ

تا ػػدرد الا ػػأتشن

اإللكترحيت ػػن حال حا ػػتد اإلخ ترت ػػن حئػ ػ كتد التحاا ػػؿ اإلجتم ػػتنمد تيم ػػت ج ػػت د الم ػػدحيتد حالميت ػػدتتد ش ػػم

المسخرةد حاحهت محاق تأخُ الطت

الئخام دحف اقهتمتـ تلئأف الإتـ.

جدول ( :)13يوضح أىم القضايا التى ييتم المبحوثون بيا عبر تطبيقات اإلعالم الجديد
أىم القضايا المثارة

التك اررات

النسبة المئوية

قضايا التغيير واإلصالح السياسي

177

44.2

قضايا األزمات االقتصادية

111

27.8

قضايا العنف واإلرىاب

41

11

قضايا انحرافات ال(باب

33

8.2

قضايا ال ساد المالى واإلدار

28

7

قضايا ال(ئون الخارجية

11

2.8

المجموع

411

111

اح ػػأد تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ اف ( )222م أحثقػػت يبػ ػ ن ( )55.1تح ػػمحف تط تف ػػتد ححب ػػت ط

اإلن ػػتـ الجدت ػػد ني ػػد تي ػػتحؿ حمإتلج ػػن ق ػ ػػتتت التغتت ػػر حاإلا ػػت البتتب ػػثد حاف ( )222م أحثق ػػت يب ػ ػ ن
( )12.8تح ػػمحيهت نيػػد تيػػتحؿ ق ػػتتت اةزمػػتد اققتاػػتدتند حاف ( )50م أحثقػػت يب ػ ن ( )20.0تح ػػمحيهت
نيد تيتحؿ ق تتت الإيؼ حاإلرهتةد حاف ( )11م أحثقت يب ن ( )8.1تح محيهت نيد تيتحؿ ق ػتتت ايأ ارشػتد

الئ تةد حاف ( )18م أحثقت يب ن ( )2.0تح محيهت نيػد تيػتحؿ الحبػتد المػتلم حاإلدارتد حاف ( )22م أحثقػت
يب ن ( )1.8تح محيهت نيد تيتحؿ ق تتت الئ حف الخترجتػن حمػت تأػد ػدحؿ الر تػ الإر ػمد حهػُه اليتتجػن
ميطفتن حتدؿ نمم اف الم أحثتف أرتاحف نمم متت إن ثحراد الر ت الإر م حنممتػتد اإلاػت البتتبػث

شػػث ماػػر درجػػن نتلتػػن مفتريػػن تلف ػػتتت اةفخػػرتد حُلػػؾ حاػػحهت هػػم الف ػػتتت حالمح ػػحنتد اة ػػرز شػػث

الميطفن الإر تن ميُ 1022ـ حأتم الحقد الراهف.
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جدول ( :)14يوضح مد متابعة المبحوثين لألزمات االقتصادية عبر وسائط اإلعالم الجديد في مصر
مد المتابعة

التك اررات

النسبة المئوية

إلى حد ما

232

58

نادرا

111

27.5

إلى حد كبير

58

14.5

المجموع

411

111

اح ػػأد تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ اف ( )111م أحثقػػت يب ػ ن ( )58.0تتػػت إحف اةأػػدا

حاةزمػػتد

ػتدراد
اققتاػػتدتن شػػم ماػػر إػػد ثػػحرة تيػػتتر لػػم أػػد مػػتد حاف ( )220م أػػحثتف يبػ ن ( )12.5تتت إحيهػػت يػ ق
حاف ( )58م أحثقػػت يبػ ن ( )25.5تتػػت إحف لػػم أػػد ك تػػرد حهػػُه اليتتجػػن تػػدؿ نمػػم اف الم أػػحثتف تتػػت إحف
ئكؿ جتد اةأػدا

حاةزمػتد اققتاػتدتن التػم تمػر هػت ماػر اثيػت ثػحرة تيػتتر حمػت إػدهتد حاػحهت اأػد

اهـ متمح اقبتفرار البتتبث حاقجتمػتنث لػدتهـد حتمػس أتػتتهـ التحمتػن حح ػإهـ المإتئػث؛ أتػ

تسكػد

خ ار حنممت اقجتمتع اف الئت إن تإتدؿ تأثترهت تأثتر اإلُانن حالاػأتشن مإػتقد حتمكػف ابػتخدامهت تجت تػتق
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.

جدول ( :)15يوضح مد اعتماد المبحوثين عمى وسائط اإلعالم الجديد كمصدر لممعمومات عن األزمات
االقتصادية فى مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
مد االعتماد كمصدر لممعمومات

التك اررات

النسبة المئوية

إلى حد ما

224

56

نادرا

133

33.2

إلى حد كبير

43

11.8

المجموع

411

111

اح ػ ػػأد تتيػ ػػتد الجػ ػػدحؿ البػ ػػت ؽ اف ( )115م أحثقػ ػػت يب ػ ػ ن ( )50.0تح ػ ػػمحف اقنتمػ ػػتد نم ػ ػم
تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد كماػػدر لممإمحمػػتد نػػف المح ػػحنتد حالف ػػتتت اققتاػػتدتن لػػم أػػد مػػتد حاف
( )211م أحثقػػت يب ػ ن ( )11.1تإتمػػدحف نمتهػػت يػػتد اقرد حاف ( )51م أحثقػػت يب ػ ن ( )20.8تإتمػػدحف نمتهػػت
لم أد ك تر لمأاحؿ نمم مإمحمػتد أػحؿ المح ػحنتد حالف ػتتت اققتاػتدتن المثػترةد حهػُه اليتتجػن تػدؿ

نمم اف الم أحثتف ترحف اف حبػت ط اإلنػتـ الجدتػد تإػد أتلتػتق ماػد اقر مهمػتق لممإمحمػتد نػف المح ػحنتد

حالف تتت اققتاتدتن نمم الرغـ مف كثرة المإمحمتد المثترة حالتم تتإمؽ تةمحر اققتاتدتن المجهمن حغتر

مإرحشػن الماػػدرد هػػح مػت اكػػده أتمػػد زهػراف حكثتػر مػػف الد اربػػتد حال أػػح البػت فند ميهػػت د اربػػن ( ػراهتـ
الم ارئػػمد  )1000مػػف اف الئػػت إن تزدهػػر شػػث أتلػػن الإػػحز لألخ ػػترد اح أتيمػػت ترتػػتة اةش ػراد شػػث اػػأن
اةخ تر المإمحمتد التم تتإر حف لتهت.
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جدول ( :)16يوضح مد ثقة المبحوثين فى المعمومات االقتصادية التى تن(ر عبر تطبيقات ووسائط اإلعالم
الجديد فى مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
مد الثقة

التك اررات

النسبة المئوية

إلى حد ما

264

66

نادرا

69

17.2

إلى حد كبير

67

16.8

المجموع

411

111

اح أد تتيتد الجدحؿ البت ؽ اف ( )105م أحثقػت يبػ ن ( )00.0تثفػحف شػم المإمحمػتد اققتاػتدتن

الميئحرة ن ر مياتد اإلنػتـ الجدتػد لػم أػد مػتد حاف ( )01م أحثقػت يبػ ن ( )22.1تثفػحف شتهػت يػتد اقرد حاف
( )02م أحثقت يب ن ( )20.8تثفحف شتهت لػم أػد ك تػرد حهػُه اليتتجػن ميطفتػن إػض الئػث د حتػدؿ نمػم اف
الم أحثتف تثفحف درجن نتلتن شم المإمحمتد الميئحرة نف الف تتت حاةأدا اققتاتدتن شم مار إػد ثػحرة
تيػػتتر ن ػػر محاق ػ متخااػػن حمإرحشػػند تبػػتثيت المح ػػحنتد المتإمفػػن مسئ ػراد ال حراػػن حأركػػن التػػداحؿ

التحمث لألحراؽ المتلتند حنمم هُا تتحؽ يتت ج الدرابن م إض مت تحامد لتػة نػدد مػف الد اربػتد البػت فند
ميهػػت د اربػػن (ر ػػت نتػػدد )1025د ح(شهػػد المإتػػُرد )1025د ح(طػػتؿ اليتئػػرتد  )1021ح(خمتػػؿ ػراهتـد
 )1005مف اف اخطر مػت تهػدد اقتاػتد الئػإحة هػح نػدـ تػحاشر المإمحمػتد نػف اأػحالهـ المإتئػتن حمػت تفػدـ

لهـ مف بم حخدمتدد حايتئتر الئت إتد المميهجن لمتأثتر شم قطتنتد مأددة داخؿ الدحلن.
جدول ( :)17يوضح أبرز األزمات االقتصادية التى تعرضت ليا مصر كما يراىا المبحوثون من خالل متابعتيم
لتطبيقات ووسائط اإلعالم الجديد أثناء ثورة يناير وما بعدىا
الترتيب

األول

الثاني

الثالث

الراب:

الوزن المرجح

التالعب في البورصة

39.75

31.25

21

9

111

رد الوديعة القطرية

25.75

33.5

22.5

18.25

111

المنح والمعونة األمريكية

18.25

16.5

25.5

38.25

111

ارت اع النقد األجنبى

16.25

18.75

32

34.5

111

مجموع األوزان المرجحة

ن= 411

111

اح ػػأد تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ أػػحؿ ا ػػرز اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػم ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت

إػػدهتد اف ق ػػتن التتنػػة تل حراػػن حالتهدتػػد لغتقهػػت أاػػمد نمػػم انمػػم يب ػ ن شػػث الترتتػػة اةحؿ لػػدت
الم أػػحثتف يب ػ ن ()11.25د حق ػػتن رد الحدتإػػن الفطرتػػن نمػػم يب ػ ن ()15.25د حق ػػتن المػػيح حالفػػرحض
حقطػ ػ المإحي ػػن اةمرتكت ػػن نم ػػم يبػ ػ ن ()28.15د حاختػ ػ اقر أا ػػمد ق ػػتن ارتح ػػتع اليف ػػد اةجي ػػم نم ػػم يبػ ػ ن

()20.15د ح تليب ػ ن لمترتتػػة الثػػتيث أاػػمد ق ػػتن رد الحدتإػػن الفطرتػػن نمػػم انمػػم يب ػ ن لػػدت الم أػػحثتف
()11.5د حق ػػتن التتنػػة شػػم ال حراػػن نمػػم يب ػ ن ()12.15د حق ػػتن ارتحػػتع اليفػػد اةجي ػػم نمػػم يب ػ ن
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()28.25د حق ػػتن الم ػػيح حالف ػػرحض حقطػ ػ المإحي ػػن اةمرتكت ػػن نم ػػم يبػ ػ ن ()20.5د حش ػػم الترتت ػػة الثتلػ ػ

أاػػمد ق ػػتن ارتحػػتع اليفػػد اةجي ػػم نمػػم انمػػم يب ػ ن لػػدت الم أػػحثتف ()11.0د حق ػػتن المػػيح حالفػػرحض
حقطػ ػ المإحي ػػن اةمرتكت ػػن نم ػػم يبػ ػ ن ()15.5د حق ػػتن رد الحدتإ ػػن الفطرت ػػن نم ػػم يبػ ػ ن ()11.5د حق ػػتن

التتنة تل حران نمػم يبػ ن ()10.0د حشػث الترتتػة ال ار ػ أاػمد ق ػتن المػيح حالفػرحض حقطػ المإحيػن

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

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

التم يتلد مػف الح ػ اإلقتاػتدت شػم ماػرد حتػأثتر ُلػؾ شػم مبػتف ؿ الدحلػن إػد ثػحرة تيػتترد حهػح مػت تتحػؽ

شتة الدرابن م يتت ج درابن كؿ مف (ن دالمجتػد م ػترؾد )1020د ح( ار ػد أػزاـد )1025د ح(تركػم البػدترتد
)1025د ح(شهد المإتُرد  )1021نمم اف مإظـ اشراد المجتم البإحدي اا ح مئغحؿ تػأمتف اةبتبػتتد

المإتئتن شث ظؿ ارتحتع اةبإتر حجئ التجتر؛ ممت ادت لم ايئغتلة تةخ تر التث تأمػؿ ترقػن امػؿ لزتػتدة
شث الراتة اح تخاتص دؿ بكف حختان لمحظحث الدحلن نف ات ق تن اخرت.
جدول ( :)18يوضح مد االىتمام بالقضايا واألزمات االقتصادية في مصر والمن(ورة عبر تطبيقات ووسائط
اإلعالم الجديد لد المبحوثين أثناء ثورة يناير وما بعدىا
درجة االىتمام
العبارة

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة منخ ضة

ك

%

ك

%

ك

%

التعرف عمى وجيات نظر أخر عن األزمة االقتصادية

116

29

158

39.5

126

31.5

أُ(ارك في التوعية حول مخاطر األزمات االقتصادية

111

27.5

113

28.2

177

44.2

أىتم بمتابعة موضوعات األزمات في اإلعالم الجديد

96

24

216

54

88

22

أن(ر معمومة حول الموضوعات واألزمات االقتصادية

76

19

127

31.8

197

49.2

أت اعل م :موضوعات األزمة وأناق(يا م :اآلخرين

68

17

163

41.8

169

42.2

المجموع

466

111

777

111

757

111

اح ػػأد تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ اف ( )220م أحثقػػت يبػ ػ ن ( )11.0تهتم ػػحف تلمح ػػحنتد حالف ػػتتت

اققتاػػتدتن الميئػػحرة ن ػػر مياػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد درجػػن ك تػرةد حاف ( )258م أحثقػػت يب ػ ن ( )11.5تهتمػػحف

درجػػن متحبػػطند حاف ( )210م أحثقػػت يب ػ ن ( )12.5درجػػن ميخح ػػن تأػػتحلحف التإػػرؼ نمػػم حجهػػتد يظػػر
متإ ػػددة أ ػػحؿ المح ػػحنتد حالف ػػػتتت اققتا ػػتدتن المث ػػترةد ح( )220م أ ػػحثتف يبػ ػ ن ( )12.5درج ػػن ك ت ػ ػرةد
ح( )221م أحثقػت يبػ ن ( )18.1درجػػن متحبػطند ح( )222م أحثقػػت يبػ ن ( )55.1درجػػن ميخح ػن تئػػتركحف

شػػث التحنتػػن أػػحؿ مخػػتطر اةزمػػتد اققتاػػتدتن نمػػم ماػػرد حاف ( )10م أحثقػػت يب ػ ن ( )15.0درجػػن ك ت ػرةد
ح( )120م أحثقػػت يبػ ػ ن ( )55.0درج ػػن متحب ػػطند ح( )88م أحثقػػت يبػ ػ ن ( )11.0درج ػػن ميخح ػػن تهتم ػػحف
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ف ػػتتت اققتاػػتد حتتت إحيهػػت ن ػػر حبػػت ؿ اإلنػػتـ المختمحػػند حاف ( )20م أحثقػػت يب ػ ن ( )21.0درجػػن ك ت ػرةد
ح( )212م أحثقػػت يبػ ن ( )12.8درجػػن ميخح ػػند ح( )212م أحثقػػت يبػ ن ( )51.1درجػػن ميخح ػػن تيئػػرحف

مإمحمتد أحؿ ق تتت اةزمتد اققتاتدتن التم تئهدهت ماػر ميػُ ثػحرة تيػتتر حأتػم الحقػد الػراهفد حاف ()08

م أحثقت يب ن ( )22.0درجن ك ترةد ح( )201م أحثقت يب ن ( )50.8درجػن متحبػطند ح( )201م أحثقػت يبػ ن
( )51.1درجػػن ميخح ػػن تتحػػتنمحف م ػ مح ػػحنتد حق ػػتتت اققتاػػتد الفػػحمم حتيتقئػػحيهت م ػ غتػػرهـد حهػػُه
اليتتجػن تػػدلؿ نمػػم اف الم أػػحثتف تهتمػحف حتتحػػتنمحف مػ الف ػػتتت اققتاػػتدتن حاةزمػتد المرت طػػن هػػت اثيػػت ثػػحرة
تيتتر حمت إدهتد حتسكد نمم ماداقتن المإتدلن التػث تػرت اف بػرتتف الئػت إن ق تكػحف أتاػؿ جمػ اةهمتػن

الغمػػحضد حايمػػت أتاػػؿ

ػػرة الغمػػحضد مإي ػم ايػػة ُا كػػتف أتاػػؿ

ػػرة اهمتػػن الخ ػػر اػػح اقرد حأتاػػؿ

ػحر لػػف تكػػحف هيػػتؾ ئػػت إند أتػ نػػتدة مػػت تجتمػ رغ ػػن اشػراد المجتمػ الممأػػن شػػث تأبػػتف
ػػرة الغمػػحض اػ قا

ح ػػإهـ اققتا ػتدي م ػ غمػػحض اةخ ػػتر حنػػدـ التا ػرتح هػػتد ق نيػػد نػػتف المحازيػػن الإتمػػن حاق ػرار البػػين
المتلتن الجدتدةد أت تإد هُا اليمط مف الئػت إتد مػف جممػن اةخ ػتر التػم تئػإر الإػتممتف تلدحلػن تلر ػت نػف
ادا الأكحمن نمم المبتحت اققتاتدي.

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

العدد

النسبة المئوية

أحاول التأكد من مصادر موثوق فييا

237

59.2

أتعامل م :الخبر عمى أنو صحيح إلى أن يثبت العكس

71

17.5

أنقل الخبر لألصدقاء عمى أنو صحيح باعتباره المتاح

32

8

أقوم بتعديل الخبر وأن(ره عبر اإلنترنت بطريقتى خاصة

32

8

أتجاىل ى ه النوعية من األخبار وألجأ لمصدر األساسي

29

7.2

المجموع

411

111

تئػػتر تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ لػػم مبػػتحتتد حدرجػػتد تحتنػػؿ الجمهػػحر الماػػرت مػ الئػػت إتد التػػم

اػػتأ د اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػث ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهتد حجػػت التأكػػد مػػف ماػػدر المإمحمػػن
حتأػػرت ماػػداقتتهت شػػث الترتتػػة اةحؿ يب ػ ن ()51.1د تيمػػت تػػرت مػػت يب ػ تة ( )22.5ايهػػـ تتإػػتممحف م ػ

اةخ تر حالمح حنتد اققتاتدتن نمم ايهت اأتأن لم اف تث د الإكسد كمت ترت مت يب تة ( )8.0مػف

الإتيػػن ايهػػـ تفحمػػحف نمػػم يفػػؿ المإمحمػػتد لألاػػدقت دحف التأفػػؽ مػػف اػػأتهتد حاأتتي ػتق تػػتـ تإػػدتؿ إػػض
المإمحمػػتد أتػػم تتيتبػػة حط تإػػن المتمفػػم لهػػُه المإمحمػػتدد حاخت ػ اقر جػػت مػػف تػػرحف

ػػرحرة تجتهػػؿ هػػُه

اليحنتػػن مػػف اةخ ػػتر حالمجػػح لػػم الماػػتدر الختاػػند حهػػح مػػت تئػػتر لػػم التإتمػػؿ اإلتجػػت م مػ الئػػت إتد

الميئحرة ن ر مياػتد اإلنػتـ الجدتػد حالتإػرض لمف ػتتت اققتاػتدتن شػث المجتمػ حالرجػحع لػم الماػتدر
المحثػػحؽ شتهػػتد اح التػػم تتمت ػ
55
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البػت فند ميهػت د اربػن (ختلػد اػت الػدتفد 1021د حخمػؼ اأمػدد 1001د حن ػد الحتػت الهمػػصد 1020د
حلتميج ئفد  )1001حالتم ائػترد جمتإهػت لػم

ػرحرة الرجػحع لػث الماػتدر الربػمتن ق ػؿ اليئػرد حنػدـ

يئر الئت إتد حترحتجهتد حتجية الخػحض شػث خاحاػتن اةشػرادد حاف الئػت إتد المغر ػن ق تهػدؼ لػم

خدمن الاتلح الإتـد حايمت تأتث مف ختؿ دحاش حاهحا ئخاتن شفط.

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

العدد

النسبة

الترتيب

ال(ائعة ىى ن(ر معمومة غير مؤكدة وغير معروفة المصدر

214

53.3

1

ال(ائعة تقوم عمى اإلثارة ون(ر األخبار التى تستيو الجميور عند نقص المعمومات

166

41.5

2

ال(ائعة تقوم عمى توجيو ال أر العام لقضايا محددة قد يكون ىدفيا التخريب

137

34.3

3

ال(ائعة ىى أداة تصل بالمجتم :إلى حالة من القمق وعدم االستقرار المجتمعي

87

21.8

4

ال(ائعة تثير ال تن وتمثل تيديدا لموحدة الوطنية داخل المجتم :والدول المجاورة

76

19.1

5

ال(ائعة تأتى خطورتيا من التأثير فى القطاعات اإل نتاجية واالستثمارية في المجتم:

71

17.8

6

ال(ائعة أداة من أدوات إلياء األفراد والجماعات في األوقات العصيبة في المجتم:

51

1.3

7

ال(ائعة أداة من أدوات االتصال تنافس وسائل اإلعالم في تأثيرىا وسرعة انت(ارىا

51

12.8

8

ال(ائعة تعد أداة من أدوات الحرب الن سية في أوقات األزمات والكوارث المحمية

35

8.8

9

ال(ائعة تأتى خطورتيا عمى األمن القومي والعبث باألحوال المعي(ية لمناس

24

6.1

11

ال(ائعة تقوم عمى ن(ر الخصومات والعداوات بين األفراد وبين الدول والمجتمعات

19

4.8

11

ن= ( 411اختيار متعدد)

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 حتفػحـ

نمػػم اإلثػػترة حيئػػر اةخ ػػتر التػػث تبػػتهحت الجمهػػحر نيػػد يفػػص المإمحمػػتدد ثػػـ تحجتػػة ال ػراي الإػػتـ لف ػػتتت
مأددة قد تكحف هدشهت التخرتةد تمتهت اداة تاؿ تلدحلن لػم أتلػن مػف الفمػؽ حنػدـ اقبػتفرار المجتمإػث د
حتثتر الحتفد حتمثؿ تهدتداق لمحأدة الحطيتن داخؿ المجتم حالدحؿ المجتحرةد حالتأثتر شم الفطتنتد اإليتتجتن
حاقب ػػتثمترتن ش ػػث مختم ػػؼ الفطتن ػػتدد تيم ػػت تراجإ ػػد مح ػػتهتـأ اف الئ ػػت إن اداة م ػػف ادحاد له ػػت اةشػ ػراد
حالجمتنتد شث اةحقتد الإات ن شث المجتم د ثـ اداة مف ادحاد اقتاتؿ تيتشس حبت ؿ اإلنتـ التفمتػدي

ش ػػث تأثتره ػػت حب ػػرنن ايتئ ػػترهتد حاداة م ػػف ادحاد الأ ػػرة اليحب ػػتن ش ػػث احقػ ػتد اةزم ػػتد حالكػ ػحار المأمت ػػند
حخطحرتهت نمم اةمف الفحمث حالإ

تةأحاؿ المإتئػتن لميػتسد حيئػر الخاػحمتد حالإػداحاد ػتف اةشػراد

حاأتتيتق تف الئإحة حالمجتمإتد المجتحرةد حا از تإدد المحتهتـ أحؿ الئت إتد تت ػتف اف جمتإهػت تػأتم مػف
كحيهت مإمحمن مأؿ ئػؾد حبػرتإن اقيتئػترد حتأمػؿ م ػتمتف شتهػت طػت
حتكثر شث المح حنتد حالف تتت اققتاتدتن أت

الخطػحرةد حتهػدد اةمػف الفػحممد

ارت تطهت تةأحاؿ المإتئتن لألشراد.

اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد عمى التحوالت السياسية فى مصر وانعكاساتيا
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جدول ( :)21يوضح مد نجاح اإلعالم الجديد في ن(ر وتداول ال(ائعات االقتصادية كما يراىا الجميور
المصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
مد نجاح اإلعالم الجديد في ن(ر ال(ائعات

العدد

النسبة المئوية

الترتتة

يجح درجن ك ترة

180

20.0

2

يجح لم أد مت

220

11.0

1

لـ تأفؽ ات يجت

5

2.0

1

411

111

-

كا 1.116=2درجة الحرية =  1مستو المعنوية = 1.938

تئتر تتيتد الجدحؿ البت ؽ أحؿ مدت يجت اإلنتـ الجدتد شث يئر حتداحؿ الئت إتد اققتاػتدتن لػم

اتحتؽ غتل تن نتين الدرابن نمم ايهت يجأد درجن ك تػرة يبػ ن ()20.0د حيجأػد لػم أػد مػت يبػ ن ()11.0د
تيمت ترت مت يب تة ( )2.0ايهت لـ تأفؽ يجتأتد مممحبن شث يئر الئت إتد انتمتداق نمم دراؾ الجمهػحر لهػت؛

لكحيهػػت ئػػت إن حمإمحمػػتد غتػػر مسكػػدةد ق اف ُلػػؾ لػػـ تميػ الجمهػػحر مػػف التإتمػػؿ مإهػػت حيئػػرهت حالتإمتػػؽ نمتهػػت

ات تق؛ أت تسدي اقتاتؿ الئخاث حالجمإث الدحر المهـ شث يتتجهت حيئرهتد كمت تت ػح مػف قػ ار ة الجػدحؿ
البػػت ؽ ات ػتق اف مبػػتحت الدقلػػن اإلأاػػت تن كتيػػد قتمتػػة اك ػػر مػػف (  )0.05ممػػت تػػدؿ نمػػم نػػدـ حجػػحد شػػرحؽ

ُاد دقلن أاػت تن نيػد مبػتحت الدقلػن ( )0.05ػتف متحبػطتد ابػتجت تد نتيػن الد اربػند أتػ كػتف مبػتحت
الدقلػ ػػن اإلأاػ ػػت تن تليب ػ ػ ن لمػ ػػدت يجػ ػػت اإلنػ ػػتـ الجدتػ ػػد شػ ػػث يئػ ػػر حتػ ػػداحؿ الئػ ػػت إتد شػ ػػث المجتم ػ ػ قتمتػ ػػة

()0.118؛ ممػػت تػػدؿ نمػػم اف المتغتػػر لػػـ تكػػف لػػة دحر شػػث الت ػػتتف ػػتف متحبػػطتد نتيػػن الد اربػػن مػػف الجمهػػحر

الماري شتمت تتإمؽ مدت يجت اإلنتـ الجدتد شث يئر الئت إتد مف ندمة.

جدول ( :)22يوضح دور اإلعالم الجديد وتطبيقاتو وأىميتو في ن(ر ال(ائعات االقتصادية
كما يراىا الجميور المصر
دور اإلعالم الجديد في ن(ر ال(ائعات االقتصادية

666

المتوسط الحسابى

الترتيب

االنحراف المعيار

أقو وأسرع تأثي ار من وسائل اإلعالم التقميدية والرسمية

1.183

3.1

1

يقوم اإلعالم الجديد بدور الناقل لم(ائعات فقط

1.222

2.93

2

يقوم عمى استكمال القصص اإلخبارية الناقصة

1.236

2.92

3

يقوم عمى إض اء الجا بية عمى المعمومات المتواترة

1.213

2.91

4

يقوم عمى سرعة نقل ال(ائعات لبيئات ومنصات أخر

1.172

2.91

5

يركز أكثر عمى ال(ائعات المحمية والداخمية

1.152

2.88

6

يقوم عمى إنتاج ال(ائعات والترويج لبعضيا

1.188

2.87

7

يقوم عمى تنوع ال(ائعات في مجال السياسة واالقتصاد

1.232

2.86

8

يقوم عمى ن(ر ال(ائعات عمى نطاق أوس:

1.261

2.74

9

يقمل من أىمية األجيزة الرقابية في السيطرة عمييا

1.258

2.73

11

الدرجة الكمية

1.55

2.58

متوسط
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تئتر تتيتد الجدحؿ البػت ؽ أػحؿ دحر اإلنػتـ الجدتػد حاهمتتػة شػث يئػر الئػت إتد اققتاػتدتن شػث

ماػر شػػث احقػػتد اةزمػػتد لػػم تاػدر اةدحار ا تتػػنأ ايػػة اقػػحت حابػػرع تػأثت اقر مػػف حبػػت ؿ اإلنػػتـ التفمتدتػػن
حالربمتند تمتهت تفحـ اإلنتـ الجدتد دحر اليتقؿ لمئت إتد شفط د حتفحـ نمم ابػتكمتؿ الفاػص اإلخ ترتػن

اليتقاند حتفػحـ نمػم

ػحت الجتُ تػن نمػم المإمحمػتد المتػحاترةد حتفػحـ نمػم بػرنن يفػؿ الئػت إتد ل ت ػتد

حمياتد اخرتد تيمت تراجإػد ادحاره شػث ا تػمأ ايػة تركػز اكثػر نمػم الئػت إتد المأمتػن حالداخمتػند حتفػحـ

نمػػم يتػػتب الئػػت إتد حالتػػرحتج ل إ ػػهتد حتفػػحـ نمػػم تيػػحع الئػػت إتد ػػتف المجػػتؿ البتتبػػث حاققتاػػتدي
حاقجتمػػتنثد حتفػػحـ نمػػم يئػػر الئػػت إتد نمػػم يطػػتؽ احبػ د حاختػ اقر تفمػػؿ مػػف اهمتػػن اةجهػزة الرقت تػػن شػػث

البتطرة نمتهت د حهح مت تإيم اهمتن اإلنتـ الجدتد تط تفتتػة الإدتػدة شػث بػرنن يتػتب المإمحمػتد حيئػرهت
حالتحتنػػؿ مػ ػ م ػػمحيهت؛ أتػ ػ

تتحػػحؽ نم ػػم اإلنػػتـ التفمت ػػدي حتفػػحـ نم ػػم ابػػتكمتؿ الفا ػػص اإلخ ترت ػػن

اليتقان التم تفحـ نمم يتتجهت المبتخدمحف ايحبهـد أت

تئترؾ الف ار ميتجث الئػت إتد شػث الكثتػر مػف

التحتا ػػتؿ الت ػػم ل ػػـ تك ػػف ش ػػث اا ػػؿ الئ ػػت إن أ ػػتف طتقه ػػت ن ػػر ئػ ػ كتد التحاا ػػؿ حالمحاقػ ػ اإللكترحيت ػػن

المختمحن.

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

العدد

النسبة

الترتيب

عدم إدراك مروجى ال(ائعات لخطورة ى ه ال(ائعات عمى األمن القومى

276

69.1

1

تراج :أىمية اإلعالم الرسمى في إ(باع الجميور بالمعمومات التى يحتاج إلييا

237

59.25

2

تراج :القيم المينية واألخالقية لمروجي األخبار وال(ائعات غير المؤكدة

213

51.8

3

قياس توجيات ال أر العام إزاء قضايا بعينيا مثل أزمة قانون العمل الموحد

113

25.8

4

غياب الرقابة عمى منصات اإلعالم الجديد ومنيا (بكات التواصل االجتماعي

57

14.3

5

ضعف الوالء واالنتماء الوطني وانتياك خصوصية األفراد والتيارات المعادية

49

12.3

6

عدم وجود بيانات رسمية لمرد عمى ال(ائعات في أوقات األزمات المثارة

48

12.1

7

تن(ط عند ت(كيل الحكومات واالنتخابات واألزمات االقتصادية وانت(ار األوبئة

36

9.1

8

الجيل والتدنى األخالقى لمروجي ال(ائعات وال تن داخل المجتم:

26

6.5

9

الحصول عمى ان راد في سرعة إنتاج المعمومة ون(رىا دون استكمال عناصرىا

22

5.5

11

ن= ( 411اختيار متعدد)

تئتر تتيتد الجدحؿ البت ؽ أػحؿ ابػ تة ايتئػتر الئػت إتد حتػداحلهت ن ػر تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد

لم تادر اةب تة ا تتن :ندـ دراؾ مرحجم الئت إتد لخطحرة هُه المإمحمتد غتر المسكدة نمم اةمف
الفحمثد حتراج اهمتن اإلنتـ الربمث شث ئ تع الجمهػحر تلمإمحمػتد التػم تأتػتب لتهػتد ثػـ ت ارجػ الفػتـ

المهيتػػن حاةختقتػػن لمرحجػػث اةخ ػػتر حالئػػت إتد غتػػر المسكػػدةد حقتػػتس تحجهػػتد ال ػرات الإػػتـ از ق ػػتتت
إتيهت مثؿ ازمن الدحقر حقتيحف الإمؿ المحأدد حغتتة الرقت ن نمم مياتد اإلنػتـ الجدتػد حميهػت ئػ كتد
اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد عمى التحوالت السياسية فى مصر وانعكاساتيا
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التحااػػؿ اقجتمػػتنثد تيمػػت تراجإػػد اةب ػ تة ا تتػػنأ حهػػم ايهػػت قػػد تػػأتم يتتجػػن

ػػإؼ الػػحق حاقيتمػػت

الػػحطيث حايتهػػتؾ خاحاػػتن اةش ػراد حالتتػػتراد البتتبػػتن المإتدتػػند حنػػدـ حجػػحد تتيػػتد ربػػمتن لمػػرد نمػػم
الئػػت إتد ش ػػث احق ػػتد اةزم ػػتد المثػػترةد حتيئ ػػط الئ ػػت إتد ني ػػد تئػػكتؿ الأكحم ػػتد حاقيتخت ػػتد حالكػ ػحار

حاةزمتد اققتاتدتن حايتئتر اةح ن حاةمراض الخطػرةد ثػـ الجهػؿ حالتػديم اةختقػث لمرحجػم الئػت إتدد

حاختػ ػ اقر الأا ػػحؿ نم ػػم ايحػ ػراد ش ػػث ب ػػرنن يت ػػتب المإمحم ػػن حيئ ػػرهت دحف اب ػػتكمتؿ نيتا ػػرهت اح التأك ػػد م ػػف
ماػػداقتتهتد حهػػح مػػت تإيػػم تإػػدد الئػػت إتد داخػػؿ المجتم ػ د حختاػػن اف المجتمإػػتد شػػث احقػػتد اةزمػػتد
تكحف اكثػر قت متػن لمئػت إتد؛ أتػ

ق تحجػد مإمحمػتد دتمػن تبػتهدؼ أتطػن الجمهػحر خمحتػتد مػت تأػد

شػػث مأػػتطهـ اح خػػترب مأػػتطهـد حلكػػف تظػػؿ نػػدـ دراؾ الجمهػػحر لخطػػحرة الئػػت إتد نمػػم المجتم ػ هػػم
اةكثر أ ح اقر

مف اب تة اقيتئترد ش تق نف كحيهػت ق تخ ػ ةت مإػتتتر مهيتػن اح اختقتػن؛ أتػ

تيتجهػػت الجمهػػحر الإػػتـ حتتحتنػػؿ م ػ تحتاػػتمهتد حاف كػػتف مػػف تػػيهـ اليخ ػػن مػػف اةكػػتدتمتتف حاإلنتمتػػتف
حالفػػتيحيتتف حالبتتبػػتتف حغتػػرهـد أتػ ػ

تتإػػتممحف مإهػػت حتإمفػػحف نم ػػم إ ػػهت دحف التأػػرت نػػف ما ػػدر

المإمحمن حاب تة طتقهتد حتخرحف تأركهـ يحازنهـ اليحبتن حاقجتمتنتن ليئر المزتد مف الئػت إتد طتلمػت
ق تحجد رقت ن نمم هُا اليمط مف المإمحمتد.
جدول ( :)24يوضح اليدف من نقل ال(ائعات عن تدىور الوض :االقتصاد فى مصر
كما يراىا المبحوثون أثناء ثورة يناير وما بعدىا
العبارات

العدد

النسبة المئوية

افتعال األزمات وتيييج ال أر العام ضد النظام الحاكم

175

43.8

معرفة رد ال عل تجاه موضوع الخبر غير المكتمل المعمومات

123

31.8

دعم وتأييد وجية نظر محددة واثبات ف(ل النظام الحالى

73

18.2

العمل عمى تخ يف اآلثار الناتجة عن الخبر عند عدم صحتو

29

7.2

المجموع

411

111

تئتر تتيتد الجدحؿ البت ؽ أػحؿ اهػداؼ يفػؿ حتػداحؿ الئػت إتد المرت طػن تلح ػ اققتاػتدت شػث

ػتق
ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهتد لػػم اف اليب ػ ن الغتل ػػن مػػف الم أػػحثتف ( )51.8تػػرت اف هيػػتؾ اشتإػ ق

ػختمت شػػث اةزمػػتد اققتاػػتدتن التػػم تئػػهدهت ماػػر إػػد  10تحيتػػند حاف الب ػ ة تكمػػف شػػث مظػػتهراد
حت ػ ق
جمتنػػن اإلخ ػحاف المبػػممتف التػػم تطتلػػة إػػحدة الػػر تس مأمػػد مربػػم حاإلش ػراب نػػف قػػتدة اإلخ ػحاف حالغػػت
اةأكتـ التم ادرد أفهـ مبتحاة م م ترؾ حرمحز يظتمةد تيمت تُكر مت يب تة ( )10.8اف الهدؼ هح
التإػػرؼ نمػػم ردحد اشإػػتؿ الئػػترع الماػػري تجػػته البتتبػػتد الفت مػػن حايإكػػتس ُلػػؾ نمػػم مأػػدحدي الػػداخؿ
حُلؾ مف ختؿ

مإمحمتد غتر مكتممن نػف ازمػتد حاأػدا

اقتاػتدتن لػتس لهػت حجػحد شإمػمد كمػت تػرت

مػػت يب ػ تة ( )28.1اف الئػػت إتد المرت طػػن تةزمػػتد اققتاػػتدتن تاػػة شػػث اتجػػته حاأػػد حهػػح شئػػؿ ح ازرة

المتلتػن شػػث اػػت الح ػ اققتاػػتدي إػػد ثػػحرة تيػتترد حاختػ اقر تػػرت مػػت يبػ تة ( )2.1اف الهػػدؼ مػػف ثػػترة
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الئت إتد أحؿ الح

اققتاتدت شث مار تأتم شث طتر تخحتؼ ا ثتر اليتتجن نف اةزمػتد البتتبػتن

حاققتاتدتن شػث ماػر إػد ثػحرة تيػتترد حُلػؾ نػف طرتػؽ الحنػحد تأبػتف الح ػ مبػتف تقد حهػح مػت ظهػر
ح ػػح نيػػد طػػر مئػػرحع قيػػتة البػػحتس الجدتػػدة لتكتتػػتة الإػػتـ حتػػحشتر ( 00ممتػػتر جيتػػة) قتمػػن تمحتػػؿ

المئرحع تلكتمػؿ مػف خػتؿ الماػرتتف إػد رد الحدتإػن الفطرتػند حبػأة تركتػت حنحدهػت تبػتثمتراد حابػإن

شػػث ماػػر شػػث انفػػتة نػػزؿ مأمػػد مربػػم مػػف البػػمطند ثػػـ اشتتتأهػػت إػػد نػػتـ حاأػػد شفػػطد حاإلنػػتف نػػف
مئرحنتد جدتدة شث بتيت حميطفن الفيتة حدمتتط حغترهت .
جدول ( :)25يوضح مد مصداقية ال(ائعات المن(ورة عن الوض :االقتصاد المصر
أثناء ثورة يناير وما بعدىا عبر وسائط اإلعالم الجديد كما يراىا المبحوثون
مد المصداقية

العدد

النسبة المئوية

تتمت :بمصداقية كبيرة

151

37.7

تتمت :بمصداقية محدودة

127

31.8

ال مصداقية ليا

122

31.5

المجموع

411

111

تئ ػػتر تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ ل ػػم اف ( )12.2م ػػف الم أ ػػحثتف تثف ػػحف يبػ ػ ن ك تػػرة ش ػػم الئ ػػت إتد

المرت طػػن تلمح ػػحنتد اققتاػػتدتن شػػم ماػػر إػػد ثػػحرة تيػػتتر 1022ـد تيمػػت تػػرت ( )12.8مػػيهـ ايهػػت
تأظػػم ماػػداقتن مأػػدحدة لمغتتػػن حاػػحهت مإمحمػػتد مت ػحاترة حمجهحلػػن الماػػدرد كمػػت تػػرت ( )10.5مػػف

الم أػػحثتف ايهػػت ق تأظػػم لػػدتهـ ػػأت ماػػداقتن حاػحهت ئػػت إتد تبػػتهدؼ ثػػتره حتهتػػتج ال ػرات الإػػتـ نمػػم

اةيظمن الأتكمن؛ حمف ثـ تفحـ تط تفتد اإلنتـ الجدتػد ليتػتب كمتػتد

ػخمن مػف المإمحمػتد حالئػت إتد

أػػحؿ ازمػػتد اقتاػػتدتن قت مػػند حتخمػػؽ ازمػػتد جدتػػدة كػػتف ا رزهػػت ثػػحرة الجتػػتع التػػم ظهػػرد حادرهػػت شػػم

الإئػحا تتد تلفػػتهرة حالمأتشظػتدد حالتأكتػػد اف الئػػإة لػػتس جمتإػػة شػػم أتجػػن لمبػػمطند مفت ػػؿ الأتجػػن لػػم
لفمن الإتش حالأتتة الكرتمن حالإدالن اقجتمتنتند حتحشتر الإتب حالمبكف حالإمػؿ الميتبػة حاػحهت أفػحؽ

المحاطيتف لدت الأكحمند حهح مت تتحؽ شتة يتت ج الدرابن الأتلتػن مػ د اربػن (كمتػؿ .ا .بد )1025د حالتػم
تحامد لم حجحد إض الئركتد الإتلمتن التث تفحـ

ئت إتد غتر مسكدة نف ئركتد ميتشبن لتفمتؿ

الطمػػة نم ػم ميتجتتهػػتد مثػػؿ ئػػركن كحكػػتكحقد ح ت بػػث كػػحقد حهيػػتؾ كثتػػر مػػف الئػػركتد الك ػػرت تخاػػص
المتتتف لمدشتع نف ميتجهت حالتادي لمئت إتد التػم تبػتهدشهت لنتيػتد تػرحب لميتجهػت حتأبػتف اػحرتهت

ن ػػر المئ ػػتركن ش ػػث اةنم ػػتؿ الخترت ػػن حاإليب ػػتيتن المختمح ػػند ق اي ػػة حرغ ػػـ ت ازت ػػد الئ ػػت إتد الت ػػث اب ػػتهدشد

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

كا1.211 =2

مد تأييد لوجود رقابة لإلعالم الجديد

العدد

النسبة

الترتيب

نعم

72

18.1

2

ال

288

72.1

1

إلى حد ما

41

11.1

3

411

111

-

مستو المعنوية =1.911

درجة الحرية =2

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

ػػرحرة حجػػحد رقت ػػن نمػػم محاق ػ

اإليتريػػد حئ ػ كتد التحااػػؿ لمأػػد مػػف تجػػتحزاد مبػػتخدمث اػػحأتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث الػػُتف تفحمػػحف نمػػم
ط ػػتؽ الئ ػػت إتد الت ػػث تيته ػػؾ خاحا ػػتتد ا خػ ػرتفد اح ػ ػ ن ػػدـ الثف ػػن ش ػػث الح ػ ػ اققتا ػػتدي اح الم ػػتلث
ال حراند حهرحة اقبػتثمتر خػترب ماػر ميػُ تيػتتر 1022ـ حأتػم

لمدحلند حهح مت مف ئأية التأثتر شم ح

الحقػػد الػراهفد حتت ػػح مػػف قػ ار ة الجػػدحؿ البػػت ؽ ات ػتق اف مبػػتحت الدقلػػن اإلأاػػت تن لمػػدت تأتتػػد حجػػحد رقت ػػن
نمم اإلنتـ الجدتد مف ندمة لمحاجهة الئت إتد مف حجهن يظر الإتين كتيػد اك ػر مػف ()0.05د حالتػم مغػد

( )0.100ممػػت تػػدؿ نمػػم نػػدـ حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن أاػػت تن نيػػد مبػػتحت الدقلػػن ( )0.05ػػتف متحبػػطتد
ابػػتجت تد نتيػػن الد اربػػند حالتػػم جػػت د راش ػػن لحجػػحد رقت ػػن حمتأفػػن لاػػحأتد التحااػػؿ حمػػف تفحمػػحف نمػػم
دارتهتد شث الحقد الُت تستدحف شتة حجحد تئرتإتد حقحايتف لمأد مف تجتحزاد مبػتخدمث اإليتريػد شتمػت تخػص

الئت إتد التم تمس اةمف الفحمث اح التم تفحـ نمم ايتهتؾ خاحاتتد اشراد المجتم .

جدول ( :)27يوضح أنماط ال(ائعات األ كثر تأثي ار فى أمن واستقرار المجتم :المصر
أثناء ثورة يناير وما بعدىا
نمط ال(ائعات

المتوسط الحسابي

الترتيب

ال(ائعات السياسية

4.25

1

ال(ائعات االقتصادية

4.22

2

ال(ائعات األمنية

4.12

3

ال(ائعات العسكرية

3.66

4

ال(ائعات الدينية

3.45

5

ال(ائعات االجتماعية

2.88

6

تئ ػػتر تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ أ ػػحؿ ايم ػػتط الئ ػػت إتد حاةقػ ػحاؿ المغمحط ػػن غت ػػر المسك ػػدة الت ػػم ا ػػتأ د
اأدا ثحرة تيػتتر حمػت إػدهت حالتػم ايتئػرد بػرنن شت فػن ن ػر تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػدد لػم تاػدر الئػت إتد
المرت طػػن تةزمػػتد البتتبػػن الترتتػػة اةحؿ متحبػػط أبػػت م قػػدره ()5.15د تمتهػػت الئػػت إتد المرت طػػن ت ارج ػ

حتػػديم الح ػ اققتاػػتدي شػػم ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهت شػػم الترتتػػة الثػػتيم متحبػػط أبػػت م قػػدره
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()5.11د حالئػ ػػت إتد اةميتػ ػػن شػ ػػم الترتتػ ػػة الثتل ػ ػ

متحبػ ػػط أبػ ػػت م قػ ػػدره ()5.21د ثػ ػػـ الئػ ػػت إتد الإبػ ػػكرتن

حالئػػرطتن شػػم الترتتػػة ال ار ػ متحبػػط أبػػت م قػػدره ()1.00د حالئػػت إتد الدتيتػػن شػػم الترتتػػة الخػػتمس متحبػػط

أبػػت م قػػدره ()1.55د حاخت ػ اقر الئػػت إتد المرت طػػن تلف ػػتتت اقجتمتنتػػن شػػم الترتتػػة البػػتدس متحبػػط أبػػت م

ق ػػدره ()1.88د حه ػػم مسئػ ػراد ميطفت ػػند ختا ػػن حاف اةزم ػػتد الت ػػم ا ػػتأ د ث ػػحرة تي ػػتتر1022ـ حم ػػت إ ػػدهت
ارت طػػد ػػتلتأحقد البتتبػػتن حالمئػػكتد اققتاػػتدتن؛ أت ػ تبػػتهدؼ الئػػت إن ابػػتغتؿ إػػض الظػػرحؼ التػػث
اأتتيتد مثؿ ايتئتر الحفر حال طتلن تف الئ تة حارتحتع اةبإتر حيفص البػم حالخػدمتد؛ شتركػز مرحجػح
تأاؿ ق

هػػُه الئػػت إتد نمػػم الميئػػمد اققتاػػتدتن حالتجمإػػتد الإمتلتػػن حابػحاؽ ال حراػػن حغترهػػت مػػف البػػم التػػث تػػسدي
اتتجتت شث أتتة اليتس فاد خمؽ كؿ مت مف ئأية نتقن بتر نممتن اإليتتب حالتيمتن اققتاػتدتند حهػح
قا
دحر ابتر ق

مت تختمؼ شتة الدرابن م يتت ج درابن كػؿ مػف (طػتؿ اليتئػريد 1025د حئػتمت شػربد 1021د حختلػد اػت

ال ػػدتفد  )1021أتػ ػ تا ػػدرد الئ ػػت إتد اققتا ػػتدتن قت م ػػن الئ ػػت إتد اةكث ػػر ت ػػداحقق ن ػػر ميا ػػتد اإلن ػػتـ
الجدتػػد اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهتد ثػػـ الئػػت إتد البتتبػػتند شتقجتمتنتػػند حاةختقتػػند حاخت ػ اقر الدتيتػػند حهػػح مػػت
تإي ػػم اف الئ ػػت إتد اققتا ػػتدتن ج ػػت د هػ ػػث اكث ػػر الئ ػػت إتد رحاجػ ػتق شػ ػػث المجتمػ ػ الما ػػرت تمته ػػت البتتبػ ػػتن

قرت تطهػػت تلأتػػتة اقجتمتنتػػن حتػػحشتر الح ػ المإتئػػم اةش ػػؿ لمم ػحاطفد حاف الئػػت إتد اةختقتػػن حاف كتيػػد

يب تهت متديتن شليهت نتدة مت تاتة المطر تف حالحيتيتف حقن ث كرة الفدـ حغترهـ.

جدول ( :)28يوضح وسائط اإلعالم الجديد األكثر فعالية عند نقل ال(ائعات عن األزمات االقتصادية
فى مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا لد المبحوثين
وسائط اإلعالم الجديد

المتوسط الحسابي

الترتيب

موق :ال يسبوك

3.91

1

موق :اليوتيوب

3.81

2

موق :تويتر

3.55

3

الصحف اإللكترونية

3.21

4

المدونات

2.96

5

المنتديات

2.81

6

المواق :اإلخبارية

2.32

7

مواق :ال ضائيات واإل اعات

1.91

8

مواق :وكاالت األنباء

1.83

9

مواق :الصحف والمجالت

1.81

11

تئػػتر تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ لػػم تيػػحع الحبػػت ط اإلنتمتػػن التػػم تفػػحـ نمػػم يتػػتب حيفػػؿ حيئػػر الئػػت إتد

حختان الئت إتد اققتاتدتن التم ترت ط أتػتة اليػتس المإتئػتن؛ أتػ جػت محقػ الحتبػ حؾ شػم الترتتػة اةحؿ
حاحة اةكثر شإتلتن شم يئر الئت إتد نمحمتق حاققتاتدتن ختان متحبػط أبػت م قػدره ()1.10د تمتػة محقػ
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التحتتحة متحبط أبت م قدره ()1.82د ثـ محق تػحتتر متحبػط أبػت م قػدره ()1.55د شتلاػأتشن اإللكترحيتػن

متحبػػط أبػػت م قػػدره ()1.10د شتلمػػدحيتد متحبػػط أبػػت م قػػدره ()1.10د حالميتػػدتتد متحبػػط أبػػت م قػػدره

()1.80د ثػػـ المحاق ػ اإلخ ترتػػن متحبػػط أبػػت م قػػدره ()1.11د حمحق ػ الفي ػحاد الح ػػت تن حالمأطػػتد اإلُانتػػن

متحبط أبت م قدره ()2.10د شمحاقػ حكػتقد اةي ػت الإر تػن حالإتلمتػن متحبػط أبػت م قػدره ()2.81د حاختػ اقر

محاقػ الاػػأؼ حالمجػػتد المط حنػػن نمػػم ئػ كن اإليتريػػد متحبػػط أبػػت م قػػدره ()2.82د حهػػح مػػت تئػػتر لػػم
تححؽ محاق التحااؿ اقجتمتنم (الحتب حؾد حالتحتتػحةد حتػحتتر) شػم يتػتب حيئػر الئػت إتد المرت طػن تةزمػتد

اققتاتدتن نمحمتقد حهح مت تتحؽ شتة الدرابن م يتت ج درابن (ن دالمجتد م ػترؾد 1020د ح ار ػد أػزاـد 1025د

حشهػػد المإت ػػُرد 1021د حكمت ػػؿ .ا .بد  )1025حالتػػث اك ػػدد جمتإه ػػت اف ئػ ػ كن اإليتريػػد غت ػػرد م ػػف ط تإ ػػن

الئػػت إن حطرتفػػن يفمهػػت حبػػرنتهتد حاف الكثتػػر مػػف الئػػت إتد كتيػػد تأمػػؿ اغ ار ػتق مإميػػن حجػػت د يتت جهػػت شػػث
الغتلة بم تند حاف الفمتؿ ميهت جت تجت تتق نمم مبتحت الحرد حالمجتم .

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

االتجاه

محايد

1.53

51.11

8

51.71

6
1

ك
تدىور وخسارة البورصة

38

9.51

56.1 224 34.51 138

ارت اع السم :الغ ائية

38

9.51

54.3 217 36.31 145

1.55

تراج :االحتياطى النقد

171

42.8

145

36.3

84

21.1

1.78

59.31

وقف المنح والمعونة األمريكية

51

161 12.51

41.3

47.3 189

1.65

55.11

4

ارت اع سعر البنزين والسوالر

155 43.51 174

38.8

71

17.8

1.74

58.11

3

ارت اع أسعار السجائر

159 42.11 168

39.8

73

18.3

1.76

58.71

2

ىجرة رجال األعمال لمخارج

32

8.11

158

39.5

52.5 211

1.56

52.11

5

ودائ :نجمى مبارك فى سويسرا

151

37.1

61

14.7

48.2 196

1.89

11 48.57

توقف العمل بالقناة الجديدة

181

44.5

59

14.5

41.1 167

2.13

16 45.57

توقف المصان :وتسريح العمال

54

13.3

86

21.1

65.6 267

1.48

11 48.51

أزمة األنابيب والغاز الطبيعى

158

38.8

58

14.3

46.9 191

1.92

13 48.13

توقف الدعم الخميجى لمصر

54

13.5

99

24.3

62.4 254

1.51

14 47.62

حرائق المصان :والمخازن

59

14.5

9

23.1

62.4 254

1.52

12 48.36

46

11.3

93

22.9

65.8 268

1.45

15 47.52

تنازل حسين سالم عن ثروتو

45

11.1

118

29.1

61.1 244

1.51

17 45.51

االعتداء عمى محوالت الكيرباء

67

16.5

64

15.7

67.8 276

1.49

51.14

7

عودة العمالة من ليبيا

83

21.4

91

22.4

57.2 233

1.63

49.14

9

دعم ميزانية الجيش وال(رطة

174

42.8

116

28.5

28.7 117

2.14

18 38.12
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المتوسط العام

ك

%

الحسابي

النسبى

%

وقف تمويل حركة اجتماعية

ك

%

معارض

المتوسط

الوزن

ت

1.66
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تئ ػػتر تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ أ ػػحؿ اتجته ػػتد الجمه ػػحر الما ػػرت يأ ػػح الئ ػػت إتد الت ػػم ا ػػتأ د

اةزمتد اققتاتدتن شم مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت لم ندـ ثفن الجمهحر شم الئػت إتد التػم تي ػأد
ثػػحرة الجتػػتع حالتػػم تيطمػػؽ مػػف الميػػتطؽ الإئ ػحا تند حتإػػرض ماػػر ليشػػتسد حغمػػؽ ال حراػػند حت ارج ػ

اقأتتػػتطم اليفػػديد حزتػػتدة اةبػػإترد حأاػػر ممتمكػػتد الػػر تس م ػػترؾ حزحجتػػة حيجمت ػة التػػم انمػػف نيهػػت

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

مف ازمتهت اققتاتدتن إد ثحرة تيتتر 1022ـ.

كم ػػت تئ ػػتر تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ ل ػػم تا ػػدر يبػ ػ ن المحاشف ػػن نم ػػم الئ ػػت إتد الت ػػم ارت ط ػػد ت ارجػ ػ

اقأتتتطم اليفدت يب ن مغػد ( )51.10ح متحبػط أبػت م قػدره ()2.28د أتػ جػت د اكثػر الئػت إتد اتحتقػتق
تف الم أحثتفد ثـ ارتحتع بإر البجت ر شم الترتتة الثتيم يبػ ن ()58.20د ح متحبػط أبػت م قػدره ()2.20د
حارتحػتع بػػإر ال يػزتف حالبػػحقر شػػم الترتتػػة الثتلػ

يبػ ن ()58.00د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره ()2.25د حجػػت د

ئت إتد حقؼ المػيح حالمإحيػن اةمرتكتػن نػف ماػر شػم الترتتػة ال ار ػ يبػ ن ( )55.00ح متحبػط أبػت م قػدره

()2.05د تإل ػ ػػتشن لػ ػػم هج ػ ػرة حهػ ػػرحة رجػ ػػتؿ اةنمػ ػػتؿ حالمب ػ ػتثمرتف لمخػ ػػترب شػ ػػم الترتتػ ػػة الخػ ػػتمس يب ػ ػ ن
()51.20د ح متحبط أبت م قدره ()52.20د كمػت جػت د ئػت إتد اقنتػدا نمػم مأطػتد حمأػحقد الكهر ػت
حالطتقػػن شػػم الترتتػػة البػػت

يب ػ ن ()52.25د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره ()2.51د ثػػـ خبػػت ر ال حراػػن حت ارج ػ

مإػػدقتهت حالتهدتػػد لغتقهػػت شػػم الترتتػػة الثػػتمف يبػ ن ()52.00د متحبػػط أبػػت م قػػدره ()2.51د حازمػػن نػػحدة
الإمتلػن الماػرتن مػف ميطفػػن الخمػتج حلت تػػت إػد تكػرار انتػدا اد تيظػػتـ دانػش نمػػتهـ شػم الترتتػػة التتبػ يبػ ن

()52.25د ح متحبط أبػت م قػدره ()2.01د حجػت د حدا ػ حثػرحة م ػترؾ حزحجتػة حيجمتػة بحتبػ ار شػم الترتتػة
الإتئػػر يبػ ن ()58.25د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره ()2.81د ثػػـ تحقػػؼ الإدتػػد مػػف الماػػتي نػػف الإمػػؿ حاغػػتؽ

إ هت حتبػرتح مػت هػت مػف نمتلػن حشيتػتف شػم الترتتػة الأػتدت نئػر يبػ ن ()58.52د ح متحبػط أبػت م قػدره

()2.58د ثـ تإرض الكثتػر مػف الميئػمد الاػيتنتن حالمخػتزف التت إػة لهػت لمتخرتػة حالأرتػؽ شػم الترتتػة الثػتيم
نئر يب ن ()55.52د ح متحبط أبت م قدره ()2.58د حشم الترتتة الثتلػ نئػر جػت د الئػت إتد المرت طػن
أزمػػن ايت تػػة الغػػتز الط تإػػم يب ػ ن ()58.21د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره ()2.11د ثػػـ الئػػت إتد التػػم ارت طػػد
تحقػػؼ الػػدنـ الخمتجػػم لماػػر مػػف البػػإحدتن حالكحتػػد حاإلمػػتراد شػػم الترتتػػة ال ار ػ نئػػر يب ػ ن ()52.01د

ح متحبػػط أبػػت م قػػدره ()2.52د ححقػػؼ التمحتػػؿ اةجي ػػم لمأركػػتد حالتيظتمػػتد البتتبػػتن حميظمػػتد المجتم ػ

المديم شم الترتتة الختمس نئر يب ن ()52.51د ح متحبط أبت م قدره ()2.55د ثػـ ئػت إتد تحقػؼ الإمػؿ
فيتة البحتس الجدتػدة لإػدـ حجػحد بػتحلن متلتػن شػم الترتتػة البػتدس نئػر يبػ ن ()55.52د ح متحبػط أبػت م

قدره ()1.01د حكُلؾ ئت إن تيتزؿ رجؿ اةنمتؿ أبتف بػتلـ نػف ياػؼ ثرحتػة لاػتلح اػيدحؽ تأتػت ماػر

إػػد ار تػػة شػػم ق ػػتن تػ الغػػتز إلبػ ار تؿ شػػم الترتتػػة البػػت نئػػر يبػ ن ()55.50د ح متحبػػط أبػػت م قػػدره

()2.52د حاختػ اقر الئػػت إتد التػػم اػػتأ د المحازيػػن الإتمػػن لمدحلػػن حختاػػن شتمػػت تػرت ط متزايتػػن الجػػتش حالئػػرطن

شم الترتتة الثتمف نئر يب ن ()18.01د ح متحبط أبت م قدره (.)1.25
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حتئ ػػتر المتحب ػػط الإ ػػتـ ل ػػم ن ػػدـ ثف ػػن الم أ ػػحثتف از الئ ػػت إتد الت ػػم تتي ػػتحؿ اةح ػػتع حاةزم ػػتد

اققتاػتدتن شػػم ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر 1022ـ حمػت إػػدهتد حُلػػؾ يبػ ن ( )2.00ح متحبػػط أبػػت م قػػدره
()11.01د حجػػت اقتجػػته الإػػتـ يأػػح نػػدـ ق ػػحؿ الجمهػػحر الماػػرت لمئػػت إتد اققتاػػتدتن نيػػد ()21.22
حهػػم يب ػ ن نتلتػػند حتإيػػم اف الجمهػػحر الماػػرت قػػد تتإػػرض لمئػػت إتد حالمإمحمػػتد غتػػر الاػػأتأن شػػم

احقتد اةزمتد حهح تػدرؾ أفتفتهػتد ق ايػة تتإتمػؿ مإهػت شػم أػدحد مػت تأتتجػة ميهػت؛ حمػف ثػـ شهػح تتف مهػت
حاإلأتطػػن ػػةد حتتإتمػػؿ مػ م ػػمحيهت نمػػم ايهػػت مإمحمػػتد مأػػؿ ئػػؾد قػػد

ئػػكتق شػػم طػػتر مإرشػػن الأػػد

تا ح تحمتق مت أفتفن اح جزقا مف تحبتر الأفتفن نف اةأدا

المثترة.

جدول ( :)31يوضح ال(ائعات األكثر قبوال بوسائط اإلعالم الجديد لد المبحوثين أثناء ثورة يناير وما بعدىا
خصائص ال(ائعات

المتوسط الحسابي

اال نحراف المعيار

الوزن النسبى

ال(ائعات المصحوبة بال يديو

2.88

1.19

96.1

ال(ائعات المصحوبة بالصور ال وتوغرافية

2.15

1.877

68.3

ال(ائعات المصحوبة بالمستندات والوثائق

2.71

1.475

91.3

ال(ائعات المصحوبة بأصوات

1.95

1.767

65.1

ن= 411

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

الئػػت إتد الماػػأح ن تلاػػحر الححتحغراشتػػن يب ػ ن ()08.1د حاخت ػ اقر جػػت د الئػػت إتد الماػػأح ن اػػحد

شفػػط شػػم الترتتػػة اةختػػر يب ػ ن ()05.0؛ حقػػد ترجػ تحػػحؽ الئػػت إتد الماػػأح ن تلحتػػدتح مفتريػػن ػػتةيحاع
اةخرت لكحف الاػحد حالاػحرة المتأركػن شػم الحقػت

حاةأػدا

ت ػحتتف نمػم المئػهد الماػداقتن حالتػأثتر

مفتريػنق تلاػػحر الححتحغراشتػػن حاةا ػحاد المتداخمػػن اح المفمػػدةد تمػػؾ التػػم تػػتـ التتنػػة شػػم مبػػتحتتتهت ن ػػر
رامج اةدح م حالححتحئحة أتم تتئت ة م ااحاد حاحر حائكتؿ اخرت.

جدول ( :)31يوضح مصدر ال(ائعات عن تدىور االقتصاد كما يراه المبحوثون أثناء ثورة يناير وما بعدىا
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مصدر ال(ائعات

العدد

النسبة المئوية

وسائل اإلعالم عموما

24

6.11

اإلخوان المسممون

35

8.75

المقربون من السمطة

33

8.25

المعارضون السياسيون

25

6.25

الطابور الخامس

31

7.75

الجواسيس

23

5.75

كل ما سبق

226

56.51

المجموع

411

111

اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد عمى التحوالت السياسية فى مصر وانعكاساتيا

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

تئتر تتيتد الجدحؿ البت ؽ لم ايمتط الماتدر الر تبن ليفؿ الئت إتد شم ماػر اثيػت ثػحرة تيػتتر

حمت إدهت مف حجهة يظر الم أػحثتف؛ أتػ

تاػدرد جمتػ الماػتدر التػم تممػؾ المإمحمػتد دحف ابػتثيت

يب ػ ن ()50.50د ثػػـ الئػػت إتد التػػم تاػػدرهت جمتنػػن اإلخ ػحاف المبػػممتف يب ػ ن ()8.25د حالمفر ػػحف مػػف

البػػمطن يب ػ ن ()8.15د شتلطػػت حر الخػػتمس يب ػ ن ()2.25د ثػػـ المإتر ػػحف لمبػػمطن مػػف رجػػتؿ البتتبػػن

يب ػ ػ ن ()0.15د ححبػ ػػت ؿ اإلنػ ػػتـ التفمتدتػ ػػن حتط تفػ ػػتد اإلنػ ػػتـ الجدتػ ػػد يب ػ ػ ن ()0.00د حاخت ػ ػ اقر جػ ػػت د

الجحابتس شم الترتتػة اةختػر يبػ ن ()5.25د حهػح مػت تإيػم اف التػأثتر اةقػحت حاةكثػر شإتلتػن جػت ن ػر
حبت ؿ اإلنتـ حتط تفتد ئ كن اإليتريدد تيمت جت المإتر حف حالجحابتس حالطت حر الختمس شػم ترتتػة

اقؿ مف أت

الماتدر اةكثر يفتق لمئت إتد تف ئ ار ح الرات الإتـ شم ماػرد حهػح مػت تتحػؽ شتػة الد اربػن

م ػ يتػػت ج د اربػػن (مػػم الإ ػػد ابد 1005د حأبػػتـ ماػػطحمد 1002د حطػػتؿ اليتئػػرتد 1021د حتركػػم

البػػدترتد  )1025حالتػػم تػػرت جمتإهػػت اف الػػُتف ترحجػػحف الئػػت إتد أتقػػدحف نمػػث المجتم ػ حترغ ػحف شػػث
تدمترهد اح أتبدحف لميإمن التث تإتئحف شتهػتد اح مر ػم يحبػتحف ق تإػحف اليتػت ج التػث قػد تمأػؽ ػحطيهـ

جػ ار الئػػت إتد التػػم ترحجحيهػػتد اح جهػػت ق تػػدركحف اف الئػػت إتد قػػد تكػػحف بػ تق شػػث تػػدمتر المسببػػتد
المتلتن حاققتاتدتن داخؿ المجتم الُت تإتئحف شتة.

جدول ( :)32يوضح إيجابيات وسمبيات اإلعالم الجديد في ن(ر وتداول ال(ائعات
االقتصادية كما يراىا الجميور المصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
اإليجابيات والسمبيات

االنحراف المتوسط
المعيار

الحسابى

الترتيب

اإليجابيات:
دعم القيم اإليجابية وتأكيدىا في المجتم:

1.276

3.18

1

تنمية الحس الوطني لد مستخدمي اإلنترنت

1.334

3.11

2

الرد عمى ال(ائعات المثارة والمعمومات مجيولة المصدر

1.297

3.18

3

دعم التوجو االقتصاد القومي وت(جي :االستثمار

1.287

3.17

4

تعزيز االنتماء والوالء لموطن ونقد القيم السمبية فيو

1.412

3.14

5

السمبيات
صعوبة التحقق من مصداقية ال(ائعات المتداولة عبر اإلعالم الجديد

1.316

3.21

1

ضعف الرقابة عمى وسائل اإلعالم واالتصاالت اإللكترونية في مصر

1.217

3.13

2

ضعف القوانين والت(ريعات الرادعة لمجان ال(ائعات المنظمة

1.217

3.17

3

صعوبة الوصول لمبيئة المغ ية لم(ائعات في عالم افتراضي غير محدود

1.351

2.99

4

صعوبة مالحقة مروجي ال(ائعات عمى (بكات التواصل االجتماعي

1.263

2.98

5

سيولة امتالك التقنية االتصالية بالمجان والتناول الع(وائي لألزمات

1.167

2.91

6

الدرجة الكمية

1.819

3.14

متوسط
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تئ ػػتر تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ أ ػػحؿ تجت ت ػػتد حب ػػم تتد يئ ػػر الئ ػػت إتد اققتا ػػتدتن نم ػػم حب ػػت ؿ

اإلنتـ الجدتد تط تفتتة المختمحن لم تادر الفتـ اإلتجت تند حُلػؾ مػف خػتؿ ا تػثأ دنػـ الفػتـ اإلتجت تػن
حتأكتدهت شث المجتم د تمتهت تيمتن الأس الحطيث لدت مبتخدمث اإليتريػدد ثػـ الػرد نمػم الئػت إتد المثػترة

حالمإمحمػػتد مجهحلػػن الماػػدرد حدنػػـ التحجػػة اققتاػػتدي الفػػحمث حتئػػجت اقبػػتثمترد ثػػـ تإزتػػز اقيتمػػت

حالحق لمحطف حيفد الفتـ البػم تن شتػةد امػت الفػتـ البػم تن شفػد جػت د نمػم اليأػح ا تػمأ اػإح ن التأفػؽ مػف
ػػإؼ

ما ػػداقتن الئ ػػت إتد حالمإمحم ػػتد المتداحل ػػن نم ػػم اإليتري ػػد حئػ ػ كتد التحاا ػػؿ اقجتم ػػتنثد تمته ػػت

الرقت ػػن نمػػم حبػػت ؿ اإلنػػتـ حاقتاػػتقد اإللكترحيتػػن شػػث ماػػرد ح ػػإؼ الف ػحايتف حالتئ ػرتإتد الرادنػػن
لمجتف الئت إتد الميظمن

د الدحلند حاإح ن الحاػحؿ لم ت ػن المغُتػن لمئػت إتد شػث نػتلـ اشت ار ػث غتػر

مأ ػػدحدد حا ػػإح ن متأف ػػن مرحج ػػث الئ ػػت إتد نم ػػم ئػ ػ كتد التحاا ػػؿ اقجتم ػػتنثد حاختػ ػ اقر كتي ػػد ب ػػهحلن
حمرحين امتتؾ التفيتن اقتاتلتن حاتتأتهت تلمجتف اأد اب تة التيتحؿ الإئحا ث لمف تتت حاةزمتد المثترة.

حتت ػػتف ممػػت ب ػ ؽ اف اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة شتمػػت تتإمػػؽ تإلتجت تػػتد حالبػػم تن جػػت متحبػػطتق شػػث

المأػػحرتف (اإلتجػػت ث حالبػػم م)د امػػت شتمػػت تتإمػػؽ تلدرجػػن الكمتػػن شفػػد جػػت د ()1.05د حهػػح مػػت تح ػػح اف
غتل تػػن نتيػػن الد اربػػن مػػف الجمهػػحر الماػػري تحاشػػؽ لػػم أػػد مػػت نمػػم اف اإلنػػتـ الجدتػػد تط تفتتػػة لػػة دحر

مهـ شث يئر الئت إتد داخؿ المجتم د حتتزاتد اهمتتة حخطحرتة احرة اك ر شث احقتد اةزمتد حالكػحار

حاةأدا

اققتاتدتن المهمن.

جدول ( :)33يوضح دور اإلعالم الجديد وتطبيقاتو في مواجية ال(ائعات االقتصادية
كما يراه الجميور المصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
دور اإلعالم الجديد في مواجيو ال(ائعات االقتصادية

اال نحراف المعيار

المتوسط الحسابى

الترتيب

اعتماد مصدر رسمى لألخبار والبيانات الرسمية

1.97

3.79

1

التأكد من صحة المعمومات قبل التعامل معيا

1.94

3.77

2

سرعة الرد عمى ال(ائعات فور ظيورىا بمعمومات مؤكدة

1.93

3.74

3

ن(ر األخبار الصحيحة التى تحظى بمصداقية

1.95

3.73

4

تحديد مصدر ال(ائعة وأسباب ظيورىا

1.14

3.65

5

التنسيق م :الجيات الرسمية واألمنية وأجيزة اإلعالم

1.11

3.63

6

وض :ت(ريعات وقوانين رادعة لمحد من انت(ار الظاىرة

1.17

3.56

7

ت(كيل لجان إلكترونية لمرد عمى (ائعات (بكات التواصل

1.16

3.52

8

الدرجة الكمية

1.49

3.51

متوسط

تئ ػػتر تتي ػػتد الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ أ ػػحؿ ال ػػدحر ال ػػُت تف ػػحـ ػػة اإلن ػػتـ الجدت ػػد ش ػػث محاجه ػػن الئ ػػت إتد

اققتاػػتدتن شػػث ما ػػر اثيػػت ث ػػحرة تيػػتتر حمػػت إ ػػدهت لػػم تا ػػدر ا تػػمأ انتمػػتد ما ػػدر ربػػمث لألخ ػػتر
حال تتيتد الربمتن أحؿ اةزمتد اققتاتدتن المثترة د تمتة التأكد مف اػأن المإمحمػتد ق ػؿ التإتمػؿ مإهػتد
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حب ػػرنن ال ػػرد نم ػػم الئ ػػت إتد ش ػػحر ظهحره ػػت مإمحم ػػتد مسك ػػدةد ث ػػـ يئ ػػر اةخ ػػتر الا ػػأتأن الت ػػم تأظ ػػم
ماداقتن از اةأدا

الجترتند تيمت تراجإد ادحار المحاجهن مػف خػتؿأ تأدتػد ماػدر الئػت إن حابػ تة

ظهحرهتد تمتة التيبتؽ م الجهتد الربمتن حاةميتن حاجهزة اإلنتـد حح

تئػرتإتد حقػحايتف رادنػن لمأػد

مػػف ايتئػػتر الظػػتهرةد حتئػػكتؿ لجػػتف لكترحيتػػن لمػػرد نمػػم الئػػت إتد ن ػػر اػػحأتد التحااػػؿ اقجتمػػتنم
حمحاق اإليتريدد حهح مت تإيم اف ب ؿ المحاجهن قت من حتأتتب لم
اإلنتـ الجدتد حبتمن لمتبمتن حالترشتة حالتخحتؼ نف

حا ط مهيتن حاختقتن؛ أت

لػـ تإػد

غحط الأتتة التحمتند كمت ائترد لم ُلػؾ نػدد مػف

الد اربػػتد حال أػػح البػػت فند ميهػػت د اربػػن (لتػػحف ادحاردد 1002د ػػتمتت دحيحشػػترد 1002د حخمتػػؿ ػراهتـد
)1005؛ أت

اا أد تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد ت ػخ تحمتػتق متتػتف ال رقتػتد حالفاػص اإلخ ترتػن التػم

تأتػػتب لػػم شػػرز حتيفػػتح حمإػػتتتر مأػػددة نمػػم مبػػتحت اةدا المهيػػمد حتئ ػرتإتد حق ػحايتف لمأػػد مػػف ت ازتػػد

الئ ػػت إتد حالمإمحم ػػتد غت ػػر المسك ػػدة الت ػػم تمث ػػؿ خط ػػحرة نم ػػم اةشػ ػراد حقطتن ػػتد المجتمػ ػ د حختا ػػن ش ػػث
الجحاية اققتاتدتن ميهت.
جدول ( :)34يوضح نليات مواجية ن(ر ال(ائعات االقتصادية عمى تطبيقات اإلعالم الجديد
كما يراىا الجميور المصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
االنحراف

المتوسط

تحشتر المإمحمتد الربمتن ئحتشتن كتممن لكتشن الحبت ؿ اإلنتمتن

2.181

5.01

2

امتت
بف الفحايتف حالتئرتإتد الرادنن حتط تؽ الفتيحف حاحهت ق
نمت جر ق

2.101

1.20

1

0.111

1.52

1

2.185

1.10

5

تحنتن الجمهحر خطحرة الئت إتد ن ر مأت راد لطتة المدارس حالجتمإتد

2.550

1.51

5

تحنتن مبتخدمث اإليتريد حاج هـ تجته الحطف حالأحتظ نمم امية حابتف ارره

2.012

1.01

0

نداد كحادر ئرتن تتمت داخؿ اقبتـ الإتقتد الإتمن لمرد نمم الئت إتد

0.110

0.50

2

0.215

0.11

8

0.510

0.25

1

0.800

1.20

نليات مواجية ن(ر ال(ائعات

تحإتؿ ب ؿ التحااؿ م اةجهزة اإلنتمتن تلمسببتد حالح ازراد الأكحمتن
ئركتد اإليتريد التإتحف م الجهتد اةميتن شث احقتد الخطر

أ

ابتخداـ التفيتن الأدتثن شث تت
تت

مرحجث الئت إتد حلجتيهت اليحنتن

محاق حمياتد الئت إتد حالف ض نمم داراتهت حاغتقهت
الدرجة الكمية

المعيار

الحسابى

ت

تئػػتر تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ أػػحؿ تلتػػتد محاجهػػن الئػػت إتد اققتاػػتدتن ن ػػر تط تفػػتد اإلنػػتـ

الجدت ػػد ل ػػم تإ ػػدد بػ ػ ؿ المحاجه ػػند حتا ػػدرتهتأ ت ػػحشتر المإمحم ػػتد الرب ػػمتن ئ ػػحتشتن كتمم ػػن لكتش ػػن الحب ػػت ؿ

اإلنتمتند تمتهت بف الفحايتف حالتئرتإتد الرادنن حتط تؽ الفػتيحف تنت ترهػت نمػؿ ج ارمػثد ثػـ تحإتػؿ بػ ؿ
التحااؿ م اةجهزة اإلنتمتن تلمسببتد حالح ازراد الأكحمتند حأ

ئركتد اإليتريػد نمػم التإػتحف مػ

الجهػػتد اةميتػػن شػػث احقػػتد الخطػػر حمحاجهػن الختتػػت اإلرهت تػػند حتحنتػػن الجمهػػحر خطػػحرة الئػػت إتد ن ػػر
درحس حمأت ػراد لط ػػتة الم ػػدارس حالجتمإ ػػتدد تيم ػػت تراجإػػد بػ ػ ؿ المحاجه ػػن ش ػػثأ تحنت ػػن مب ػػتخدمث
اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد عمى التحوالت السياسية فى مصر وانعكاساتيا
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اإليتري ػػد ػ ػحاج هـ تج ػػته ال ػػحطف حالأح ػػتظ نم ػػم امي ػػة حاب ػػتف اررهد حان ػػداد كػ ػحادر ئػ ػرتن تتمتػ ػ داخ ػػؿ اقب ػػتـ
الإتقػػتد الإتمػػن لمػػرد نمػػم الئػػت إتدد تمتهػػت ابػػتخداـ التفيتػػن الأدتثػػن ش ػث تت ػ مرحجػػم الئػػت إتد حلجتيهػػت

اليحنتػػند حاختػ اقر تت ػ محاقػ حمياػػتد الئػػت إتد حالفػ ض نمػػم داراتهػػت حاغتقهػػتد حهػػح مػػت ادركتػػة اةجهػزة
اةميتن حالرقت تن ميُ بيحاد حابتأدا

حظتحن المتأد

الربمم إتداق نف دارة الإتقتد الإتمػن لمػرد نمػم

الئ ػػت إتد المث ػػترة ش ػػث الا ػػأؼ حالفيػ ػحاد الح ػػت تن تحمتػ ػتقد دحف اقهتم ػػتـ ئػ ػ كتد التحاا ػػؿ اقجتم ػػتنم
حمياػتد اإلنػتـ الجدتػػد؛ أتػ

تتطمػػة اةمػر حجػػحد لجػتف متت إػن لراػػد كػؿ مػػت تيئػر حت ػ

ن ػر محاقػ

التحااػػؿ اقجتمػػتنم حالػػرد نمتهػػت ن ػػر ت تهػػت اإللكترحيتػػن حمػػف خػػتؿ حبػػت ؿ اإلنػػتـ التفمتدتػػند حختاػػن
نيدمت ترت ط المإمحمتد المثترة تلح

اققتاتدت شث مار.

نتائج فروض الدراسة:
ال رض األول :ىناك عالقة ارتباطية ات داللة إحصائية بين معدل تعرض الجميور المصر لم(ةائعات
ومد تأثيرىا فى اتجاىاتيم نحو خطورة األزمات االقتصةادية فةى مصةر أثنةاء ثةورة ينةاير

وما بعدىا.

جدول ( :)35يوضح العالقة بين معدل تعرض الجميور المصر لم(ائعات ،ومد تأثيرىا فى اتجاىاتيم نحو
خطورة األزمات االقتصادية فى مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
المتغير
مإدؿ تإرض الجمهحر لمئت إتد
م ػ ػػدت ت ػ ػػأثتر الئ ػ ػػت إتد شػ ػ ػم اتجته ػ ػػتد الجمه ػ ػػحر يأ ػ ػػح
اةزمتد اققتاتدتن شم مار

المتوسط

االنحراف

معامل

مستو

الحسابى

المعيار

االرتباط

الداللة

1.5

1.00

20.1

1.15

0.115

دالن
0.02

تئتر تتيتد الجدحؿ البت ؽ لم اػأن الحػرض اةحؿ ححجػحد نتقػن ُاد دالػن أاػت تتق ػتف مإػدؿ

تإرض الجمهحر المارت لمئت إتد اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهتد حمدت تأثترهت شم اتجتهتتهـ يأح اةزمػتد

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

اإلنتـ الجدتد نف اةأدا

اققتاتدتن شم مار اثيت ثػحرة تيػتتر حمػت إػدهتد حهػح مػت قػد ترجػ لػم قػحة

تػػأثتر اإلنػػتـ الجدتػػد حبػػرنن الحاػػحؿ لآخػػر از المإمحمػػتد حالربػػتلن اإلنتمتػػن المفدمػػن ن ػػر اػػحأتد

التحااؿ اقجتمػتنم حالتحتنػؿ ئػأيهت؛ أتػ

تئػتر الفتنػدة لػم ايػة كممػت زادد شتػراد التإػرض لهػُا الػيمط

مف المإمحمتد غتر المسكدة زادد شرص أدح التأثر هت حالإكس اأتح.
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جدول ( :)36يوضح العالقة بين كثافة التعرض لإلعالم الجديد وتطبيقاتو واالتجاه نحو
ال(ائعات االقتصادية في مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
البيان

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة ف

مستو الداللة

نوع الداللة

تف المجمحنتد

1805.88

1111.555

25.220

0.002

دالن

داخؿ المجمحنتد

2025.00

511.002

المجموع

11878.88

حمف تأمتؿ تتيتد الجدحؿ البت ؽ تت ح اية تحجد شرحؽ ُاد دقلن أاػت تن ػتف كثتشػن التإػرض

لينتـ الجدتد حاقتجته (مستدد حمأتتدد حمإترض) يأح الئت إتد شث اإلنػتـ الجدتػد؛ أتػ

مغػد قتمػن

(ؼ)  25.220مبتحي دقلن  0.002نيد مبتحت مإيحتن  0.05حهُا تإيث ندـ تبتحي متحبطتف نمػم
اةقػؿ مػف المتحبػطتد الثتثػند حشػث هػُه الأتلػن بػتتـ ابػتخداـ المفتريػتد ال إدتػن  Post Hocتبػتخداـ
مإتمؿ  LSDلمحقحؼ نمم هُه الحرحؽ.
جدول ( :)37يوضح مصدر التباين بين كثافة التعرض لإلعالم الجديد وتطبيقاتو واالتجاه نحو موضوعات
ال(ائعات االقتصادية في مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
كثافة التعرض

منخ ض

متوسط
ال رق في المتوسط

مستو الداللة

ال رق في المتوسط

مستو الداللة

مرتح

22

0.001

12.00

0.000

ميخحض

-

-

25

0.210

حمف تأمتؿ تتيتد الجدحؿ البت ؽ ح لج ار اقخت تراد ال إدتن لمإرشن مادر الت تتف تف كثتشن

التإػػرض لينػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة حاقتجػػته يأػػح مح ػػحنتد الئػػت إتد اققتاػػتدتند تػػـ ابػػتخداـ
خت ػتر LSDإلجػ ار المفتريػتد المتإػددة ػتف متحبػطتد كثتشػن التإػرض لينػتـ الجدتػد (مرتحػ د حمتحبػطد

حميخحض) حت تف اف هيتؾ شرحقت تف المجمحنتد الثت د حاف اك ر شرؽ ( )12.00كػتف ػتف ش تػث مرتحػ
كثتشن التإرض لينتـ الجدتدد حميخحض كثتشن التإرض لينتـ الجدتد مبتحت دقلن 0.00حهػث ااػغر

مف مبتحي مإيحتن  0.05ممت تإيػث اف هػُا الحػرؽ داؿ أاػت قتتد كمػت ت ػتف حجػحد شػرؽ داؿ أاػت قتت ػتف
كثتشػن التإػرض المرتحػ د حكثتشػن التإػرض المتحبػط حكػتف الحػرؽ  22.0مبػتحي دقلػن  0.001حهػح داؿ
أات قتت نيد مبتحت مإيحتن 0.05د كمت ت تف ندـ حجحد شرؽ داؿ أات قتت تف كثتشن التإرض المتحبط
حكثتشػن التإػرض المػيخحض حاقتجػته يأػح الئػت إتد اققتاػتدتند أتػ كػتف الحػرؽ شػث المتحبػط ()25
مبتحت دقلن  0.210حهح اك ر مف مبتحت مإيحتن 0.05ممت تإيث اية غتر داؿ أاػت قتت نيػد مبػتحي
مإيحتن .0.05
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ال رض الثانى :ىناك عالقة ارتباطية ات داللة إحصائية بين مد اىتمةام الجميةور بمتابعةة ال(ةائعات
المتعمقة باألزمات االقتصادية ومد تأثير تطبيقات اإلعالم الجديد فى اتجاىاتيم نحوىا.

جدول ( :)38يوضح العالقة بين مد اىتمام الجميور المصر بمتابعة ال(ائعات عن األزمات االقتصادية فى
مصر ومد تأثير تطبيقات اإلعالم الجديد فى اتجاىاتيم نحوىا أثناء ثورة يناير وما بعدىا
المتغير
اهتمػ ػ ػػتـ الجمهػ ػ ػػحر الماػ ػ ػػرت متت إػ ػ ػػن الئػ ػ ػػت إتد نػ ػ ػػف

اةزمتد اققتاتدتن شم مار

مػػدت تأثترهػػت ش ػم اتجتهػػتتهـ يأػػح اةأػػدا
شم مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت

اققتاػػتدتن

المتوسط

االنحراف

معامل االرتباط

مستو الداللة

1.50

0.55

0.025

0.512

8.11

1.22

غتر دالن

تئػػتر تتي ػػتد الجػػدحؿ الب ػػت ؽ ل ػػم نػػدـ حج ػػحد نتق ػػن دالػػن أا ػػت تتق ػػتف مإػػدؿ اهتم ػػتـ الجمه ػػحر
جػػت د

الماػػرت متت إػػن الئػػت إتد اققتاػػتدتن حمػػدت تػػأثتر اإلنػػتـ الجدتػػد ش ػم اتجتهػػتتهـ يأحهػػتد أت ػ

قتمن (د) – 0.025د حهم غتر دالة نيد مبتحت دقلن ()0.05د حهح مت تئتر لم اف متت إػن الئػت إتد

نف اةزمتد اققتاتدتن لتبد ئرطتق شم تأثر الجمهحر تقتجتهتد اققتاتدتن المإمين ن ر المح حنتد

اققتاتدتن المفدمن ن ر مياتد اإلنتـ الجدتدد حاف هيتؾ حبت ؿ حادحاد اتاتلتن اخرت قد تكحف

الإحامؿ المسثرة شم ُلؾد حهح مت تدلؿ نمم ندـ اأن الحرض البت ؽ.

مف

ال ةرض الثالةث :ىنةاك عالقةة ارتباطيةة ات داللةة إحصةائية بةين معةدل اعتمةاد الجميةور المصةر عمةةى
تطبيقات اإلعالم الجديد كمصةدر لمحصةول عمةى المعمومةات ومةد تأثيرىةا فةى اتجاىةاتيم

نحو ال(ائعات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا.

جدول ( :)39يوضح العالقة بين معدل اعتماد الجميور عمى تطبيقات اإلعالم الجديد كمصدر لمحصول عمى
المعمومات ،ومد تأثيرىا فى اتجاىاتيم نحو ال(ائعات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا
المتغير
انتمتد الجمهحر المارت نمم اإلنتـ الجدتد كمادر لممإمحمتد
نف اةزمتد اققتاتدتن شم مار
مػػدت تأثترهػػت ش ػم اتجتهػػتتهـ يأػػح اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػم ماػػر
اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت

المتوسط

االنحراف

1.28

021.0

1.15

055.0

الحسابى

المعيار

معامل

االرتباط

مستو

الداللة

0.020
1.552

دالن

تئػػتر تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ لػػم حجػػحد نتقػػن قحتػػن ػػتف مإػػدؿ انتمػػتد الجمهػػحر الماػػرت نمػػم

اإلن ػػتـ الجدت ػػد حتط تفتت ػػة كما ػػدر لممإمحم ػػتد ن ػػف اةزم ػػتد اققتا ػػتدتن ش ػػم ما ػػر حالئ ػػت إتد المث ػػترة
أحلهتد حمدت تأثترهت شم اتجتهػتد الجمهػحر يأحهػت إػد ثػحرة تيػتتر؛ أتػ

جػت د قتمػن مإتمػؿ اقرت ػتط

 1.552حهم دالة نيد مبتحت دقلن ( )0.02حهح مت تدؿ نمم حجحد نتقن قحتػن مغػد  0.020حهػم
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تسكد اية كممت زاد مإدؿ انتمتد الجمهحر المارت نمػم تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد كماػدر لممإمحمػتد نػف
ئت إتد اةزمتد اققتاتدتند زاد تأثترهت شم اتجتهتد الجمهحر يأحهتد حقػد ترجػ ُلػؾ لػم ثفػن المبػتخدـ
تلمادر المح ؿ لدتة نيد الأاحؿ نمم مإمحمتتة؛ ح تلتتلم شفد ث د حجحد نتقن ارت تطتن تجت تن ُاد

دقلن أات تن تف مدت انتمتد الجمهحر المارت نمم الئت إتد كمادر لممإمحمتد شم احقتد اةزمتد
حالتأدتتد اققتاتدتن التم مرد هت مار ميُ ثحرة تيتتر حمت إدهت حمدت تأثرهـ تلم محف الُت تأممة
هُه الئت إتد مف قتـ حتحجهتدد حهح مت تدلؿ نمم اأن الحرض البت ؽ.
ال رض الراب ::ىناك عالقة ات داللة إحصائية بين مد إدراك الجميور المصر لمصداقية المعمومات
المقدمةةةو عبةةةر تطبيقةةةات اإلعةةةالم الجديةةةد ومةةةد تأثيرىةةةا فةةةى اتجاىةةةاتيم نحةةةو األ زمةةةات

االقتصادية فى مصر.

جدول ( :)41يوضح العالقة بين مد إدراك الجميور المصر لمصداقية المعمومات المقدمة عبر تطبيقات
اإلعالم الجديد ومد تأثيرىا فى اتجاىاتيم نحو األزمات االقتصادية فى مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
المتغير

1.52

0.58

8.5

1.25

الحسابى

دراؾ الجمهػ ػ ػػحر لماػ ػ ػػداقتن المإمحمػ ػ ػػتد المفدمػ ػ ػػن ن ػ ػ ػػر تط تفػ ػ ػػتد
اإلنتـ الجدتد اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت
مدت تأثترهت شم اتجتهتتهـ يأػح اةأػدا

المتوسط

االنحراف

حاةزمػتد اققتاػتدتن شػم

مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت

المعيار

مستو

معامل

الداللة

االرتباط

0.0151

0.515
غتر دالة

تئػتر تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ لػػم نػػدـ حجػػحد نتقػػن ُاد دقلػػن أاػػت تتق ػػتف مػػدت دراؾ الجمهػػحر

المارت لماداقتن المإمحمتد المفدمن ن ر تط تفتد اإلنتـ الجدتد حمدت تأثترهػت شػم اتجتهػتد الجمهػحر
 0.151حهػػم

الماػرت يأػح اةزمػتد اققتاػػتدتن اثيػت ثػحرة تيػػتتر حمػت إػدهتد أتػ

جػت د قتمػن (د)

غت ػػر دال ػػن ني ػػد مب ػػتحت مإيحت ػػن ()0.05د حُل ػػؾ مب ػػتحت مإيحت ػػن

0.515؛ مم ػػت ت ػػدؿ نم ػػم اف دراؾ

ماػػداقتن المإمحمػػتد المفدمػػن ن ػػر تط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد ق تػػسثر مطمف ػتق ش ػم اتجتهػػتد الجمهػػحر يأػػح
اةزمتد اققتاتدتن شم مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهتد حهح مت تدلؿ نمم ندـ اأن الحرض البت ؽ.

ال ةةرض الخةةامس :توجةةد فةةروق ات داللةةة إحصةةائية بةةين أف ةراد العينةةة فةةى مةةد تةةأثير ال(ةةائعات ف ةى
اتجاىةةةاتيم نحةةةةو األزمةةةةات االقتصةةةةادية وفقةةةةا لممتغيةةةةرات الديموجرافيةةةةة (النةةةةوع ،والسةةةةن،
والمستو التعميمي  ،ومحل اإلقامة.)...

 -توجد فروق ات داللة إحصائية فى مد

تأثير ال(ائعات فى اتجاىات الجميور المصر نحو

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

الوسط

الحسابى

المعيار

ُكحر

1.0

55.52

يت

1.8

52.05

االقتصادية فى مصر بعد ثورة يناير

االنحراف

قيمة
( ت)

0.001

مستو

المعنوية
0.522

الداللة

0.501

ن= 411

تت ػػح مػػف الجػػدحؿ البػػت ؽ نػػدـ حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن أاػػت تن ػػتف متحبػػطم درجػػتد الػػُكحر
حاإليت

شم مدت تأثتر الئت إتد شم اتجتهتتهـ يأح اةزمتد اققتاتدتن اثيت ثػحرة تيػتتر حمػت إػدهت نمػم

الػػرغـ مػػف اف مبػػتحت دراؾ اإليػػت

()1.0؛ أت ػ

لتػػأثتر الئػػت إتد اققتاػػتدتن ش ػتهـ جػػت اقػػحت ( )1.8مفتريػػن تلػػُكحر
 0.001مبػػتحت دقلػػن ()0.522؛ حمػػف ثػػـ شهػػم اك ػػر مػػف مبػػتحت

جػػت د قتمػػن (د)

المإيحتن (.)0.05

 -توجد فروق ات دال لة إحصائية فى مد

تأثير ال(ائعات فى اتجاىات الجميور نحو األزمات

االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا باختالف ال ئات العمرية.

جدول ( :)42يبين نتائج المستويات العمرية فى مد تأثير ال(ائعات فى اتجاىات الجميور نحو األزمات
االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا
المجموعات
م ػ ػ ػػدت ت ػ ػ ػػأثتر الئ ػ ػ ػػت إتد شػ ػ ػ ػم اتجته ػ ػ ػػتد
الجمه ػ ػ ػ ػػحر الماػ ػ ػ ػ ػػري يأ ػ ػ ػ ػػح اةزمػ ػ ػ ػ ػػتد

اققتاتدتن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت

العدد

المتوسط

االنحراف المعيار

مف 20أ  10بين

82

22.1

1.11

مف 12أ  55بين

25

22.1

1.22

مف 50أ  00بين

220

22.21

1.15

مف  02شأكثر

08

22.00

1.12

جممن

500

22.0

1.18

تئػػتر تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ لػػم ت ػػتتف المبػػتحتتد الإمرتػػن لمجمهػػحر نتيػػن الد اربػػن اثيػػت تإر ػػهـ
لمئػػت إتد ن ػػر تط تفػػتد اإلن ػػتـ الجدتػػد حُل ػػؾ لاػػتلح الح ػػن الإمرتػػن م ػػف  00-50نتم ػتق متحب ػػط ق ػػدره

22.21د ثـ الح ن الإمرتن مف  55-12نتمتقد حالح ن مف  10-20نتمتق متحبط محأد قدره 22.1د حاخت اقر

الح ػػن الإمرتػػن مػػف  02نتمػتق شػػأكثرد حهػػح مػػت تإيػػم اف الح ػػن اةك ػػر بػػيتق ( 00-50نتمػتق) لػػدتهت مػػف الػػحنم
حاإلدراؾ مػػت تمتػػز ػػة ػػتف المإمحمػػتد المسكػػدة حالئػػت إتد المثػػترة از الح ػ اققتاػػتدي شػػم ماػػر اثيػػت

ثحرة تيتتر حمت إدهت.
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جدول ( :)43يوضح تحميل التباين لداللة ال روق فى مد تأثير ال(ائعات فى اتجاىات الجميور نحو األزمات
االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا وفق ال ئات العمرية
ال روق

البيان

مجموع

الدرجات

الحرية

م ػ ػ ػ ػػدت ت ػ ػ ػ ػػأثتر الئ ػ ػ ػ ػػت إتد نم ػ ػ ػ ػػم

تف مجمحنتد

22.018

1

0.181

اتجتهػػتد الجمه ػػحر يأػػح اةزم ػػتد داخؿ المجمحنتد

11.221

110

0.102

15.520

111

اققتاتدتن حشؽ متغتر الإمر

مجمحع

درجة

متوسط

ف

الداللة

2.520

0.200
غتر دالة

تت ػػح مػػف الجػػدحؿ البػػت ؽ نػػدـ حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن أاػػت تن ػػتف متحبػػطتد درجػػتد اشػراد
الإتين تختتؼ الح تد الإمرتن شم مدت تأثتر الئت إتد شم اتجتهتتهـ يأح اةزمتد اققتاتدتن اثيت ثحرة
تيػػتتر1022ـ حمػػت إػػدهت؛ أت ػ

كتيػػد قتمػػن (ؼ) غتػػر دال ػن نيػػد مبػػتحت ()0.05د ح تلتػػتلم لػػـ تتأفػػؽ

الحرض الختمس جز تتق لإػدـ حجػحد شػرحؽ ُاد دقلػن أاػت تتق ػتف الم أػحثتف مػف أتػ
تإر هـ لمئت إتد حتأثرهـ هت.

 -توجد فروق ات داللة إحصائية فى مد

الح ػن الإمرتػن نيػد

تأثير ال(ائعات فى اتجاىات الجميور نحو األزمات

االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا باختالف المستويات التعميمية.

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

البيان

مجموع

مػدت تػػأثتر الئػػت إتد شػم اتجتهػػتد

تف مجمحنتد

20.511

1

الجمهحر يأػح اةزمػتد اققتاػتدتن

داخؿ المجمحنتد

25.581

110

مجمحع

11.281

111

حشؽ متغتر التإمتـ

الدرجات

الحرية

متوسط
1.205
0.205

ف

الداللة
0.05

20.101

دالن

تت ػػح مػػف الجػػدحؿ البػػت ؽ حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن أاػػت تن ػػتف متحبػػطتد درجػػتد اش ػراد الإتيػػن
ػػتختتؼ المب ػػتحت التإمتم ػػم ش ػػم م ػػدت ت ػػأثتر الئ ػػت إتد شػ ػم اتجته ػػتد الجمه ػػحر الما ػػرت يأ ػػح اةزم ػػتد

اققتاتدتن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهتد أت

كتيد قتمن (ؼ) دالن نيد مبتحت ( )0.05؛ ح تلتػتلم تأفػؽ

الحرض الختمس جز تتق حجحد شػرحؽ ُاد دقلػن أاػت تتق ػتف الم أػحثتف مػف أتػ
تإر هـ لمئت إتد اققتاتدتن ن ر اإلنتـ الجدتد.

المبػتحت التإمتمػم نيػد
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جدول ( :)45نتائج اختبار ( )LSDلداللة ال روق الثنائية بين المستويات التعميمية فى مد تأثير ال(ائعات
فى اتجاىات الجميور نحو األزمات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا
ن

المتوسط

االنحراف

المجموعات
ت ػ ػ ػػأثتر الئػ ػ ػ ػػت إتد

امم

21

21.1

1.15

ش ػ ػ ػ ػ ػػم اتجته ػ ػ ػ ػ ػػتتهـ

متحبط

201

22.1

1.52

جتمإم

122

22.2

1.22

2

21.2

1.22

411

11.3

3.12

يأػ ػ ػ ػ ػ ػػح اةزمػ ػ ػ ػ ػ ػػتد

اققتاػ ػ ػػتدتن حشف ػ ػ ػتق شحؽ الجتمإم
لممبتحت التإمتمم
اإلجمالى

أمى

فوق

متوسط

جامعى

2.2110

2.1122

2.1512-

0.15215

1.5522-

الجامعى

1.0521-

حمػػف خػػتؿ الجػػدحؿ البػػت ؽ تت ػػتف حجػػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن أاػػت تن ػػتف متحبػػطتد درجػػتد اش ػراد
الإتيػػن ُحت المبػػتحت التإمتمػػم المتحبػػط حشػػحؽ الجػػتمإم شػػم مػػدت تػػأثتر الئػػت إتد شػم اتجتهػػتد الجمهػػحر

يأػػح اةزمػػتد اققتاػػتدتن اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهت لاػػتلح ُحت المبػػتحت التإمتمػػم شػػحؽ الجػػتمإم نيػػد
مبػػتحت ()0.05د ححجػػحد ش ػرحؽ ُاد دقلػػن أاػػت تن ػػتف متحبػػطتد درجػػتد اش ػراد الإتيػػن ُحت المبػػتحت
التإمتمػ ػػم الجػ ػػتمإم حشػ ػػحؽ الجػ ػػتمإم شػ ػػم مػ ػػدت تػ ػػأثتر الئػ ػػت إتد ش ػ ػم اتجتهػ ػػتد الجمهػ ػػحر يأػ ػػح اةزمػ ػػتد

اققتاتدتن اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت لاتلح ُحت المبتحت التإمتمم شحؽ الجتمإم نيد مبتحت ()0.05؛

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

اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت تختتؼ مأؿ اإلقتمن.
جدول ( :)46يوضح قيمة (ت) لداللة ال روق بين متوسطى درجات الريف والحضر فى مد تأثير ال(ائعات
فى اتجاىات الجميور نحو األزمات االقتصادية أثناء ثورة يناير وما بعدىا
مد تأثير ال(ائعات فى اتجاىات الجميور نحو

الوسط

االنحراف

قيمة

مستو

األزمات االقتصادية وفقا لممكان أو السكن

الحسابى

المعيار

ت

المعنوية

أ ر

28.1

25.15

2.5

0.522

رتؼ

0.2

1.50

الداللة
5.10

ف 500

تت ح مف تتيتد الجدحؿ البت ؽ حجحد شرحؽ ُاد دقلػن أاػت تن ػتف متحبػطث درجػتد المفتمػتف

تلرتؼ حالمفتمتف تلأ ر شم مدت تأثتر الئت إتد شم اتجتهتد الجمهحر يأح اةزمتد اققتاتدتن اثيػت
ثحرة تيتتر حمت إػدهت حشفػتق لممكػتف حالبػكف لاػتلح الأ ػر ()28.1د مفتريػن ػتلرتؼ ()0.2د أتػ

قتمن (د)

جػت د

( )2.5مبتحت دقلن ( )0.522حهم اك ر مف مبتحت المإيحتن ()0.05د حهح مت تدؿ نمػم

اف مبػػتحتتد الئػػت إتد حدرجػػن تػػأثر الجمهػػحر هػػت شػػم احقػػتد اةزمػػتد اققتاػػتدتن تكػػحف انمػػم شػػم المػػدف

حالميتطؽ الأ رتن نيهت شم الإئحا تتد حالميتطؽ الرتحتند ش تق نف يبة المئتركن حالتحتنػؿ الػُت تػأتم
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غتل ػتق لاػػتلح الأ ػػر؛ حمػػف ثػػـ شفػػد تأفػػؽ الحػػرض البػػت ؽ جز تػتق حجػػحد شػػرحؽ ػػتف الم أػػحثتف تإػػزت لػػم
متغتر البكف اح مأؿ اإلقتمن.

ال رض السادس :توجد فروق ات داللة إحصائية بين معةدل التعةرض لم(ةائعات عبةر تطبيقةات اإلعةالم
الجديد والمتغيرات الديموجرافية (النوع ،والسن ،والمستو التعميمى ،ومحل االقامة).

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

كثافة

اإلناث

ال كور

كا2

إجمالى

ك

%

ك

%

ك

%

معدل منخ ض

64

32.1

58

29.1

122

31.5

معدل متوسط

129

62.5

127

63.5

252

معدل مرت :

11

5.5

15

7.5

26

6.5

اإلجمالى

211

111

211

111

411

111

5.198 63.1

الداللة

1.15

تت ح مف الجدحؿ البت ؽ اف يب ن ( )5.5مف اشراد الإتين الُكحر مإدؿ تإر هـ لمئت إتد مرتح د
حيب ػ ن ( )01.5مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ متحبػػطد حيب ػ ن ( )11.0مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ مػػيخحضد حيب ػ ن

( )2.5مػػف اش ػراد الإتيػػن اإليػػت

مإػػدؿ تإر ػػهـ لمئػػت إتد مرتح ػ د حيب ػ ن ( )01.5مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ

متحبطد حيب ن ( )11.0ميهـ مإدؿ تإر هـ ميخحضد حهح مت تإزز ايتئتر ئ كن اإليتريد حابتخدامتد
الهحاتػػؼ الُكتػػن التػػث تتػػتح لممبػػتخدـ ابػػتإمتؿ اإليتريػػد حمختمػػؼ التط تفػػتدد مػػت شتهػػت تط تفػػتد التحااػػؿ
اقجتمتنث اثيت تيفؿ المبتخدمتفد مثؿ اةجهزة المحأتن حا ت تد حا تححف حالأحابتة الئخاتن حالمأمحلن

مفترين تلحبت ؿ اإلنتمتن اةخرت.
 توجد عالقة دالو إحصائية بين السن ومعدل التعرض لم(ائعات عبر تطبيقات اإلعالم الجديد:جدول ( :)48يبين العالقة بين السن ومعدل التعرض لم(ائعات
معدل

السن من  31 :16عاما من45 :31عاما من  61 :46عاما

من  61فأكثر

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

منخ ض

12

12.01

15

11.15

05

18.11

28

10.52

متوسط

18

11.08

55

00.0

85

50.0

55

05.20

مرت :

11

15.11

5

0.00

10

22.22

0

8.81

الجممة

87

111

75

111

171

111

68

111

كا

2

22.510

الداللة

0.802
غتر دالن

نتمػت)
تت ح مف الجدحؿ البت ؽ اف يب ن ( )15.11مف اشػراد الإتيػن تلح ػن الإمرتػن مػف (20أ  10ق

مإدؿ تإر هـ لمئت إتد مرتحػ د حيبػ ن ( )11.08مػيهـ مإػدؿ تإر ػهـ متحبػطد حيبػ ن ( )12.01مػيهـ
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نتمػ ػت) مإ ػػدؿ
مإ ػػدؿ تإر ػػهـ م ػػيخحضد حيبػ ػ ن ( )0.00م ػػف اشػ ػراد الإتي ػػن تلح ػػن الإمرت ػػن م ػػف (12أ  55ق
تإر هـ لمئت إتد مرتح د حيب ن ( )00.0مإدؿ تإر هـ متحبطد حيب ن ( )11.15ميهـ مإدؿ تإر هـ
نتمػت) مإػدؿ تإر ػهـ لمئػت إتد
ميخحضد حيب ن ( )22.22مف اشػراد الإتيػن مػف الح ػن الإمرتػن (50أ  00ق
مرتحػ د حيبػ ن ( )50.0مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ متحبػػطد حيبػ ن ( )18.11مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ مػػيخحضد
نتم ػت شػػأكثر) مإػػدؿ تإر ػػهـ لمئػػت إتد مرتح ػ د
حيب ػ ن ( )8.81مػػف اش ػراد الإتيػػن مػػف الح ػػن الإمرتػػن ( 02ق
حيب ن ( )05.20ميهـ مإدؿ مئتهدتهـ متحبطد حيب ن ( )10.52ميهـ مإدؿ تإر هـ ميخحضد حهح مت
تئتر لم ندـ حجحد نتقػن ُاد دقلػن أاػت تن ػتف البػف حمإػدؿ التإػرض لمئػت إتد؛ أتػ
1

كت

كتيػد قتمػن

()22.515د حهم غتر دالن نيد مبتحت دقلن ( ) 0.05؛ ح تلتتلم لـ تتأفؽ الحرض البتدس جز تتق

لإدـ حجحد شرحؽ تف الم أحثتف تإزت لم متغتر المرأمن الإمرتن.

 توجةةد عالقةةة ات داللةةة إحصةةائية بةةين المسةةتويات التعميميةةة ومعةةدل تعةةرض الجميةةور المصةةرلم(ائعات عبر تطبيقات اإلعالم الجديد:

جدول ( :)49يبين قيمة (كا )2لداللة ال روق بين المستويات التعميمية ومعدل التعرض لم(ائعات
معدل

أمى

مستو

جامعى

متوسط

فوق الجامعى

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ميخحض

1

25.18

15

15.12

02

12.28

2

25.18

متحبط

1

11.02

25

21.81

205

51.58

5

52.25

مرتح

8

02.55

1

1.12

55

20.15

1

18.58

الجممة

13

111

113

111

277

111

7

111

كا 2

11.271

الداللة

1.417

غير دالة

تت ػػح مػػف الجػػدحؿ البػػت ؽ اف يبػ ن ( )02.55مػػف اشػراد الإتيػػن اةمتػػتف مإػػدؿ تإر ػػهـ لمئػػت إتد

مرتح د حيب ن ( )11.02ميهـ مإدؿ تإر ػهـ متحبػطد حيبػ ن ( )25.18مػيهـ مإػدؿ تإر ػهـ مػيخحضد
حيب ن ( )1.12مف اشراد الإتيػن ُحت المبػتحت التإمتمػم المتحبػط مإػدؿ تإر ػهـ لمئػت إتد مرتحػ د حيبػ ن

( )21.81مػ ػػيهـ مإػ ػػدؿ تإر ػ ػػهـ متحبػ ػػطد حيب ػ ػ ن ( )15.12مػ ػػيهـ مإػ ػػدؿ تإر ػ ػػهـ مػ ػػيخحضد حيب ػ ػ ن
( )20.15مف ُحت المبتحت التإمتمث الجتمإم مإدؿ تإر ػهـ لمئػت إتد مرتحػ د حيبػ ن ( )51.50مإػدؿ
تإر ػػهـ متحبػػطد حيبػ ن ( )12.28مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ مػػيخحضد حيبػ ن ( )18.58مػػف ُحت المبػػتحت
التإمتمم شحؽ الجتمإم مإدؿ تإر هـ لمئػت إتد مرتحػ د حيبػ ن ( )52.25مػيهـ مإػدؿ تإر ػهـ متحبػطد

حيب ن ( )25.18مإدؿ تإر هـ ميخحضد حهح مت تئتر لم نػدـ حجػحد نتقػن ُاد دقلػن أاػت تن ػتف
المبتحتتد التإمتمتن حمإدؿ تإر هـ لمئػت إتد؛ أتػ

1

كتيػد قتمػن كػت

( )22.120حهػم غتػر دالػن نيػد

مبػػتحت دقلػػن ()0.05؛ ح تلتػػتلث لػػـ تتأفػػؽ الحػػرض البػػتدس جز تػتق لإػػدـ حجػػحد شػػرحؽ ػػتف الم أػػحثتف حشػػؽ
متغتر المبتحت التإمتمم.
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 توجد عالقة ات داللة إحصائية بين محل اإلقامة ومعدل تعرضيم لم(ائعات عبر اإلعالم الجديد:جدول ( :)51يبين العالقة بين محل اإلقامة ومعدل التعرض لم(ائعات عن األزمات
االقتصادية فى مصر أثناء ثورة يناير وما بعدىا
ريف

اإلقامة
المعدل

إجمالي

حضر

ك

%

ك

%

ك

%

معدل منخ ض

66

33.1

69

34.5

135

33.75

معدل متوسط

119

54.5

119

59.5

228

57.1

معدل مرت :

25

12.5

12

6.1

37

9.25

الجممة

211

111

211

111

411

111

كا

2

الداللة

1.15 8.143

تت ػػح م ػػف الج ػػدحؿ الب ػػت ؽ اف يبػ ػ ن ( )21.5م ػػف اش ػراد الإتي ػػن المفتم ػػتف ػػتلرتؼ مإ ػػدؿ تإر ػػهـ

لمئػػت إتد مرتح ػ د حيب ػ ن ( )55.5مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ متحبػػطد حيب ػ ن ( )11.0مػػيهـ مإػػدؿ تإر ػػهـ
مػػيخحضد حيب ػ ن ( )0.0مػػف اش ػراد الإتيػػن المفتمػػتف شػػم الأ ػػر مإػػدؿ تإر ػػهـ لمئػػت إتد مرتح ػ د حيب ػ ن

( )51.5ميهـ مإدؿ تإر هـ متحبطد حيب ن ( )15.5ميهـ مإدؿ تإر هـ ميخحض.

كُلؾ تت ح حجحد نتقن ُاد دقلن أات تن تف مأؿ حمكتف اإلقتمن حمإدؿ تإر هـ لمئػت إتد؛
أت

1

كتيد قتمن كت

( )8.051حهػم دالػن نيػد مبػتحت دقلػن ()0.05؛ ح تلتػتلم تأفػؽ الحػرض البػتدس

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

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

عبر اإلعالم الجديد وتطبيقاتو ضدىا.

جدول ( :)51يوضح العالقة بين إدراك الجميور المصر لمتأثير السمبى لم(ائعات فى االقتصاد القومى
المصر وقت األزمات والموافقة عمى اتخا إجراءات ت اعمية ضدىا
المتغير

معامل التوافق

مستو المعنوية

دراؾ الجمهحر المارت لمتأثتر البم م لمئت إتد نمم اققتاتد الفحمم

0.50

0.001

شم احقتد اةزمتد اققتاتدتن شم مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت
ن – 411

تئػػتر تتيػػتد الجػػدحؿ البػػت ؽ لػػم اػػأن الحػػرض البػػت ؽ؛ أت ػ

مغػػد قتمػػن د ( )0.50مبػػتحت

مإيحتن ()0.001د حهم ااغر مف مبتحت مإيحتن ()0.05؛ ممت تإيم حجحد نتقن ارت تطتن تجت تن دالن
أاػػت تتق ػػتف دراؾ الجمهػػحر الماػػرت لمتػػأثتر البػػم م لمئػػت إتد ش ػم اققتاػػتد الماػػرت حقػػد اةزمػػتد
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اققتا ػػتدتن نم ػػم حج ػػة الخا ػػحصد حالف ػػدرة نم ػػم اتخ ػػتُ جػ ػ ار اد تحتنمت ػػن

حتط تفتتة المختمحن.

ػػدهت ن ػػر اإلن ػػتـ الجدت ػػد

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

االتجاه العام نحو ال(ائعات االقتصادية

مجموع النقاط

النسبة المئوية

معارض

819

35.8

محايد

733

32.1

مؤيد

736

32.2

اإلجمالى

2288

111

تت ح مف الجدحؿ البت ؽ تادر ش ػن مإػترض" لمئػت إتد اققتاػتدتن الترتتػة اةحؿ ػحزف مػرجح

 821يفطن يب ن ()15.8د تمتهت ش ن مستد" شث الترتتة الثتيث حزف مرجح  210يفطػن يبػ ن ()11.1د

ثـ ش ن مأتتد شث الترتتة الثتل

حزف مرجح  211يفطن يب ن (.)11.0

خاتمة الدراسة:
تأتم اهمتن الدرابن الأتلتن مف

رحرة التادي لممإمحمتد غتر المسكػدة حالئػت إتد التػم تت ازتػد شػث

مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهتد حح

تلتن نتمتن لمفتحمتهت مف خػتؿ تط تفػتد اإلنػتـ الجدتػد التػم

احقتد اةزمتد حالتأحقد البتتبتند حُلؾ مف ختؿ راد ا إتدهت حتأثتراتهت شػم اتجتهػتد الػرات الإػتـ شػث
تممؾ الفدرة الحت فن نمػم يئػر الئػت إتد ػتف ئػ ار ح حش ػتد المجتمػ

بػرنن نتلتػن مػف يتأتػند حالفػدرة نمػم

الأد مف ايتئترهت مف يتأتن اخرتد حتأتم اهمتن الدرابن مف كحف الئػت إتد ااػ أد شػث الحقػد الأت ػر

تإتمد نمم الإدتد مف الإمحـ حاليظرتتد حالحمبحتد المختمحند كمت اا ح لهت مسببتد حئركتد متخاان

شث دارتهتد شهم لتبد مإمحمتد بػتطن تطمػؽ هيػت اح هيػتؾد حايمػت ااػ ح تئػترؾ شػث ح ػإهت حالتخطػتط
لهت خ ار شث نمـ اليحس حاقجتمتع حاإلنتـ حالبتتبن حغترهـد ُلػؾ اف الئػت إن المخطػط لهػت تػأتث يتػت ج

جتدة حتأفؽ اغ ار هت شث أدا
تجت تق اح بم تق.

ال م من لػدت الػراي الإػتـ شػث احقػتد اةزمػتد حالتػأثتر شػم ئػ ار ح المجتمػ

حيظ اقر ةهمتػن مياػتد اإلنػتـ الجدتػد حالػدحر الػُت تفػحـ ػة نمػم مبػتحت ػ

حيئػر الئػت إتدد اح

الأد مف خطحرتهت نمم اةشراد حالمجتم د شفد ركزد الدرابن الأتلتن نمم الئت إتد اققتاػتدتن شػم ماػر
حالتػػم اػػتأ د ثػػحرة تيػػتتر 1022ـ حمػػت إػػدهتد حايإكػػتس ُلػػؾ نمػػم تحجهػػتد ال ػرات الإػػتـ حامػػف حابػػتفرار

المجتمػ ػ مب ػػتف تقد حُل ػػؾ ش ػػم

ػػح مبػ ػ حلتن اإلن ػػتـ حالتفيت ػػتد اقتا ػػتلتن الأدتث ػػن ش ػػم تأفت ػػؽ اةم ػػف

حاقبتفرار البتتبم حاققتاتدت شم مار.
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 مناق(ة النتائج العامة لمدراسة: .2اظهػ ػػرد يتػ ػػت ج الد اربػ ػػن اف هيػ ػػتؾ اتحتقػ ػػت نمػ ػػم اف مبػ ػػتخدمث اإلنػ ػػتـ الجدتػ ػػد تط تفتتػ ػػة المختمحػ ػػن
تتإر ػػحف لمئػػت إتد اػػحن دا مػػند حايػػة ق تحجػػد مإػػتتتر حا ػػأن تمكػػف مػػف ختلهػػت راػػد مػػت هػػح
اػػأتح حمػػت هػػح غتػػر اػػأتحد حاف الح ػػن الإمرتػػن مػػف  00-50نتمػتق هػػث الح ػػن اةكثػػر تإر ػتق لهػػُا
اليمط مف المإمحمتد غتر المسكدةد تمتهت الح ن الإمرتن مف  10 -20نتمتق د حهح مػت تإيػم اف الحتػرة

الإمرتن مف  00 -50نتمتقد حنمم الرغـ مف ايهت اةكثر تإر تق لمئت إتد شليهت هم الح ن التث تتبـ
تلي ػػج حاقتػزاف حالفػػدرة نمػػم تفػػدتر المحاقػػؼ حالتمتتػػز ػتف المإمحمػػتد المسكػػدة حغتػػر المسكػػدةد تمتهػػت

ابتخداـ ش ن الئ تة لمحاق التحااػؿ اقجتمػتنث حهػح مػت تتحػؽ شتػة الد اربػن مػ يتػت ج د اربػن كػؿ مػف
(ئ ػػتمت ش ػػربد 1021د حط ػػتؿ اليتئ ػػرتد )1021د م ػػف اف الئ ػػت إن تإػ ػد حب ػػتمن شتنم ػػن حم ػػسثرة ش ػػث

الدنتتن غتر الم تئرةد حتإتدؿ تأثترهت تأثتر اإلُانن حالاأتشن مإتقد حتمكف ابتخدامهت تجت تػتق لتفحتػن
محقؼ اح كبة دانمتف لبتتبن متد كمت تمكف اف تبتخدـ بم تتق شث أػدا

يػحع مػف ال م مػن حزنزنػن

اقبتفرار المجتمإم حداخؿ الفطتنتد اإليتتجتن المختمحن.

 .1كئ ػػحد اليت ػػت ج اف اكثػ ػػر م ػػف ثمث ػػث نتيػػػن الد ارب ػػن ( )25.0تب ػػتخدمحف اإلنػ ػػتـ الجدت ػػد حتط تفتتػػػة
المختمحػػند حتتػػت إحف مػػف ختلهػػت الف ػػتتت حالمح ػػحنتد اققتاػػتدتن التػػث ت ػرت ط ػػأأحالهـ المإتئػػتن
حالح ػ اققتاػػتدي لمدحلػػن مبػػتف تقد تيمػػت تػػرت مػػت يب ػ تة ( )12.2ايهػػـ تتػػت إحف اإلنػػتـ الجدتػػد
تط تفتتػػة شػػث احقػػتد اةزمػػتد حالك ػحار حالتػػث ت ػرت ط نػػتدة تققتاػػتد حمسئ ػراد ال حراػػن حارتحػػتع

ابػػإتر الإمػػتد حزتػػتدة البػػم حالخػػدمتد المفدمػػن لميػػتسد حاف غتل تػػن المتت إػػتد تػػتـ ن ػػر الأتبػػحة

الئخا ػػث ش ػػث المي ػػزؿ يبػ ػ ن ()05.0د حم ػػف مك ػػتف الإم ػػؿ يبػ ػ ن ()10.0د حه ػػح م ػػت تإي ػػم كثتش ػػن
التإػػرض لتط تفػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد شػػث احقػػتد اةزمػػتد التػػث ت ػرت ط تلح ػ اققتاػػتدي شػػث ماػػر

ح ػأأحالهـ المإتئػػتن ات ػتقد حاف ابػػتخدامهـ لهػػُا الػػيمط مػف اإلنػػتـ تتجػػتحز ال ػ  0مػراد تحمتػتق يبػ ن

()51.5د أت ػ

تت ػراح متحبػػط نػػدد البػػتنتد التػػث تف ػػتهت المبػػتخدـ نيػػد التإػػرض لممح ػػحنتد

حالف ػػتتت اققتا ػػتدتن م ػػف ( )5-5بػ ػػتنتد تحمتػ ػتق يبػ ػ ن ()55.5د حه ػػح مػػػت تئ ػػتر ل ػػم اف اغمػػػة
المح حنتد حاةخ تر المتداحلن نمم ئ كن اإليتريد إد ثحرة تيتتر تػرت ط اكثػر تلح ػ اققتاػتدي

داخؿ الدحلند حهح مت تإيم اليتس إد بفحط يظتمث م ترؾ حاإلخحاف المبممتف.
 .1ائترد يتت ج الدرابن لم قدرة اإلنتـ الجدتد حتط تفتتة المختمحن نمم تغطتن كتشن اةأػدا

حالحقػت

اققتاػػتدتن التػػث أػػدثد شػػث ماػػر اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهت يب ػ ن ()00.0د ثػػـ طرأهػػت لميفػػتش
حالتػػداحؿ ن ػػر اػػحأتد محاقػ التحااػػؿ اقجتمػػتنث يبػ ن ()22.1د حهػػح مػػت تإيػػم اةهمتػػن اليبػ تن

له ػػُا ال ػػيمط م ػػف اإلن ػػتـ حاةدحاد الجدت ػػدة الت ػػث تب ػػتخدمهت الجمه ػػحرد جتي ػػة اهمت ػػن المح ػػحنتد
اققتاتدتن نمم مبػتحت اةشػراد حالمجتمػ د أتػ

تت ازتػد الئػت إتد حالمإمحمػتد المغمحطػن حالتػث تمثػؿ
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تإػد اإلنػتـ ميغمفػتق نمػم يحبػة اأتدتػتق
ط تإن الأػتؿ خطػحرة نمػم اةمػف الفػحمث الماػري؛ أتػ لػـ ف
كمػػت كػػتف شػػث البػػت ؽد حايمػػت ااػ ح لػػدت اإلنػػتـ الجدتػػد مػػف اةدحاد حالتط تفػػتد مػػت تإطػػم اةخ ػػتر
حالمإمحم ػػتد اققتا ػػتدتن ب ػػإن ايتئ ػػتر اك ػػر حاحبػ ػ مفتري ػػن تلم ارأ ػػؿ الب ػػت فن نمت ػػةد ل ػػم جتي ػػة اف

المحاطف يحبة اا ح مئتركتق شث يتتب المإمحمتد المتداحلن حهح تدرؾ ايهت مإمحمتد غتر مسكدة.

 .5اظهػػرد اليتػػت ج تاػػدر ئػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث قت مػػن الحبػت ؿ اةكثػػر ابػػتخدامتق لػػدت الجمهػػحر
الماػػري اثيػػت ثػػحرة تيػػتتر حمػػت إػػدهت مفتريػػن تلاػػأؼ اإللكترحيتػػن حالمػػدحيتد حالميتػػدتتد حال حا ػػتد
اإلخ ترتند حُلؾ نيد التإرض لممح حنتد حالف تتت اققتاتدتن إد ثحرة تيتترد أت

تبمح ئ كتد

التحااػػؿ اقجتمػػتنم لمبػػتخدمتهت ل ػػدا الػراي حالتإمتػػؽ نمػػم ت ار ا خػرتفد حايتػػتب المإمحمػػتد التػػث
تف ػ ػ شػ ػػث مأتطػ ػػة حميتقئػ ػػن ا خ ػ ػرتف شػ ػػث مػ ػػت تطرأحيػػػة مػ ػػف مح ػ ػػحنتد؛ أت ػ ػ

مػ ػػت ت ػ ػزاؿ الف ػ ػػتتت

اققتاػػتدتن هػػث اةكثػػر تػػداحقق ػػتف مبػػتخدمث ئ ػ كتد التحااػػؿ مفتريػػن تلف ػػتتت البتتبػػتن التػػث قػػؿ
اقهتمػػتـ هػػت إػػد ح ػ الدبػػتحر 1025د حايتخػػتة ر ػػتس الدحلػػن 1025د حنػػحدة ال رلمػػتف لمتئ ػرت
حمراق ن انمتؿ الأكحمن م يهتتن 1025ـ.

 .5ائػػترد يتػػت ج الد اربػػن لػػم انتمػػتد الجمهػػحر الماػػري نمػػم اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة المختمحػػن شػػث
الأاحؿ نمػم المإمحمػتد از الف ػتتت حالمح ػحنتد اققتاػتدتن اثيػت ثػحرة تيػتتر حمػت إػدهت يبػ ن

()11.1د حاف هيتؾ درجن نتلتن مف الثفن شتمت تتـ تداحلة ن ػر اػحأتد التحااػؿ اقجتمػتنث يبػ ن
()25.0د أت تفإد الئت إن مإمحمن غتر مكتممن تتـ ابتكمتلهت ت تنتق مف ختؿ الئكؿ التحػتنمث ػتف
المبػػتخدمتف از الف ػػتن المطرحأػػن؛ أت ػ شػػرض هػػُا التحتنػػؿ نمػػم الجهػػتد حالمسببػػتد الربػػمتن
الرد نمم إض الئت إتد التث تثتر الحتف تف اشراد المجتم د مف تيهت نتف الأكحمن زتتدة ابػإتر

ت ػػُاكر المت ػػرحد حشػ ػحاتتر الكهر ػػت حالمت ػػته حالغ ػػتز حغتره ػػتد حتراجإه ػػت ن ػػف إ ػػض الفػ ػ ارراد از ردحد
اةشإتؿ الغت

ن نمم ئ كتد التحااؿ اقجتمتنث.

 .0اظهرد يتت ج الدرابن ارتحتع ثفن الجمهحر الماري شث المإمحمتد اققتاتدتن التث تػتـ تػداحلهت ن ػر
اإلنتـ الجدتد تط تفتتة يب ن ()21.8د حجت د ق تن التتنػة شػث ال حراػن نمػم قت مػن اةزمػتد

اققتاػػتدتن الت ػػث تحاج ػػة اققتا ػػتد الما ػػري مي ػػُ ث ػػحرة تي ػػتتر حم ػػت إ ػػدهتد تمته ػػت رد الحدتإ ػػن الفطرت ػػن

حالمب ػػتنداد الخمتجت ػػند ث ػػـ ق ػػرحض ال ي ػػؾ ال ػػدحلث حالم ػػيح حالمإحي ػػتد اةمرتكت ػػند حاختػ ػ اقر ازم ػػن اليف ػػد

اةجي ػػث حيف ػػص ال ػػدحقر حتإ ػػحتـ الجيت ػػة الما ػػريد حه ػػح م ػػت تئ ػػتر ل ػػم اف التتن ػػة ش ػػث مسئػ ػراد
ال حران تف ارتحتع يب ث حه حط أتد قػد اثػر تلحإػؿ شػم يجػتز المئػرحنتد الفحمتػن التػث بػ ؽ حتػـ

اإلنػػتف نيهػػت مػػف يتأتػػند حت ارج ػ ثفػػن المبػػتثمر اةجي ػػث از الح ػ اققتاػػتدي شػػث ماػػر مػػف
يتأتن اخرتد حهح مػت تػـ ترجمتػة ن ػر ربػت ؿ التحتنػؿ نمػم اػحأتد التحااػؿ اقجتمػتنثد تيمػت لػـ

تسثر رد الحدتإن الفطرتن كثت اقر شث اققتاتد الماػري؛ أتػ
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ػػإؼ الحدتإ ػػن الفطرت ػػند حرغ ػػـ ُل ػػؾ م ػػت تػ ػزاؿ

ال ػػيفصد كتلب ػػإحدتن الت ػػث ق ػػدمد لمأكحم ػػن الماػ ػرتن

اػػحأتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث تإػػج تلئػػت إتد حالمإمحمػػتد غتػػر المسكػػدة نػػف بػػح الإتقػػتد ػػتف
شث بحرتت حالتمفد حهح مت تـ يحتػة اػحرة نممتػن

مار حالمممكن از المحقؼ الماري ئأف الح

مئتركن الفحاد المبمأن المارتن شث نممتن مئتركن م الفحاد البػإحدتن أ ػحر الػر تس البتبػث

حالممؾ بممتف حالر تس التميم ن در ة مياحر ميتاؼ مترس 1020ـ.

 .2ائػػترد يتػػت ج الد اربػػن ارتحػػتع درجػػن اهتمػػتـ الجمهػػحر الماػػري تةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػث ماػػر إػػد
ثحرة تيتتر حأتم الحقد الراهفد أت

جت التإرؼ نمم حجهتد يظر ا خرتف از اةزمن المثترة شػث

الادارةد تمتهت التحنتن خطحرة المإمحمتد غتر المسكدة نمم الح
مت تيئر نف الح

البتتبث شػث ماػرد ثػـ متت إػن

اققتاتدي الماري ن ر اػحأتد التحااػؿ اقجتمػتنث حالػرد نمتهػت شػث أتلػن

امػتتؾ مإمحمػػتد اػػأتأن نػف اةزمػػن المثػػترة اح التإمتػػؽ نمتهػتد ثػػـ التحتنػػؿ مػ كػؿ مػػت هػػح متػػداحؿ
دحف حنم اح شهـ لط تإن اةزمن المثترة؛ أت

تتت

الجمهػحر ال حراػن حاةزمػتد التػث تتأفهػت دحف

اف تكػػحف لدتػػة تإػػتمتد مإهػػت؛ حمػػف ثػػـ شفػػد تكػػحف ال ػػدتؿ از نػػدـ التإمتػػؽ هػػح اإلئػػترة لػػم اتفحيػػن
انج يث اح اليئر نف طرتؽ المئتركن دحف أُؼ اح

تشن.

 .8اظهرد يتت ج الدرابن تحتنؿ الجمهحر الماري م الئت إتد حالمإمحمتد غتر المسكدة ن ر مياتد
اإلنتـ الجدتد؛ أت

جت د مأتحقد التأكد مف اأن المإمحمػن شػث المفدمػن يبػ ن ()51.1د تيمػت

تػػرت الػ إض التإتمػػؿ مػ المإمحمػػن نمػػم ايهػػت اػػأتأن لػػم اف تث ػػد الإكػػس يحػػث اح تكػػُتة يبػ ن

()22.5د حاف الئػػت إتد ابتئػػرد بػ ة زتػػتدة ابػػتخداـ محاقػ التحااػػؿ اقجتمػػتنثد حهػػُا مػػت اكدتػػة
د اربػػػن (كمتػ ػػؿ .ا .ب) التػ ػػث اكػ ػػدد اف ئ ػ ػ كن اإليتريػ ػػد غتػ ػػرد مػ ػػف ط تإػ ػػن الئػ ػػت إن حطرتفػ ػػن يفمهػ ػػت

حبرنتهتد حهح مت تإيم اف الجمهحر الماري تحتفد تلتن شرز المإمحمتد حابت إتد غتػر المسكػد ميهػتد
حايػػة تظػػؿ تتإتمػػؿ مإهػػت حاػػحهت اػػأتأن لػػم اف تػػتـ التاػػأتح اح يحػػم المإمحمػػن كتممػػن؛ حمػػف ثػػـ

تتزاتد تحتاتؿ الئت إن نيدمت تتـ تجتهؿ المسببتد الربمتن لممإمحمتد التث تػدخؿ شػث طػتر نممهػت

حتت خـ أتم تا ح ازمن تاإة التإتمؿ مإهت دحف تخطتطد حاأتتيتق تتدخؿ الفتتدة البتتبتن يحبهت

إليهت أتلن الجدؿ أحلهت.

 .1اظهػػرد اليتػػت ج اف الئػػت إتد از اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػث ما ػر تبػػتهدؼ ثػػترة ال ػراي الإػػتـ

ػػد

اليظػ ػػتـ البتتب ػ ػػث الأػ ػػتلث يبػ ػ ػ ن ()51.8د تمته ػ ػػت مإرشػ ػػن رد الحإ ػ ػػؿ از المإمحمػ ػػتد المث ػ ػػترة يبػ ػ ػ ن

()10.8د ث ػػـ تأتت ػػد حدن ػػـ حجه ػػتد يظ ػػر مأ ػػددةد حاث ػػتد ا ػػإح ن دارة اليظ ػػتـ البتتب ػػم لألزم ػػتد
اققتاتدتند حاخت اقر تخحتؼ ا ثتر اليتتجػن نػف اةخ ػتر غتػر الاػأتأند حهػح مػت تإيػم اف الئػت إتد
شث الجحاية اققتاتدتن قد تبتهدؼ ئكؿ م تئر ثػترة الػراي الإػتـ

شث دارة الميظحمن اققتاتدتن إد ثحرة تحيتح1021ـ؛ أت

ػد اليظػتـ الأػتكـ حاث ػتد شئػمة

تأتم المجتف اإللكترحيتن ل إض التتتراد
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الدتيتن حالبتتبتن لمدش يأػح هػُا اقتجػتهد نمػم ابػتس اف ثػحرة تيػتتر قتمػد مػف اجػؿ الإػتش حالأرتػن

حالكرامن اإليبتيتن.

 .20ائترد يتت ج الدرابن لم اف مت يب تة ( )08.5مف نتين الدرابن ترت ماداقتن اةخ تر حالمإمحمػتد
الميئ ػػحرة ن ػػف اققتا ػػتد الما ػػري ن ػػر ا ػػحأتد التحاا ػػؿ اقجتم ػػتنثد حايه ػػت ترجم ػػن لمحاقػ ػ ال ػػُت
تإتئحيةد مفت ؿ ( )10.5ترحف ايهت مإمحمتد حئت إتد ق ابتس لهػت مػف الاػأند حهػح مػت تسكػد اف

غتل تػن مبػػتخدمث ئػ كتد التحااػؿ اقجتمػػتنث حالػػُتف تتإر ػػحف لمف ػتتت حاةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػث
مار مف الح ن التث مت تزاؿ تئإر أيهت لـ تيؿ أظهت إد ثحرتث تيتتر ح 10تحيتػحد مفت ػؿ تميػم مػت

يبػ ػ تة( )10.5اف ت ػػستم المئ ػػرحنتد الفحمت ػػن الجدت ػػدة ثمتره ػػتد حتتأب ػػف ظ ػػرحشهـ المإتئ ػػتن ا ػػحرة

اش ؿ مف مت كتيحا نمتة شث نهد م ترؾ حاإلخحاف المبممتف.

 .22اظهرد اليتت ج اف الئت إتد البتتبتن تادرد قت من ايمتط الئت إتد ن ر اإلنتـ الجدتػد تط تفتتػة
المختمح ػػن متحب ػػط ()5.15د تمته ػػت الئ ػػت إتد اققتا ػػتدتن متحب ػػط ()5.11د ث ػػـ اةميت ػػن حالإب ػػكرتن

حالدتيت ػػن حاختػ ػ اقر الئ ػػت إتد اقجتمتنت ػػند حه ػػح م ػػت تإط ػػم دقل ػػن حا ػػأن نم ػػم م ػػدت ارت ػػتط الجحاي ػػة

البتتبػػتن حاققتاػػتدتن مإ ػتق؛ أت ػ

تتب ػ ة اةزمػػتد حالتأػػدتتد اققتاػػتدتن شػػث المجمػػؿ شػػث أػػدا

تأػػحقد بتتبػػتند ختاػػن حايهػػت ت ػرت ط تلئػػإة حنممتػػن اإليتػػتب حتأبػػتف اةجػػحر حال ػػدقد حرسحس
اةم ػحاؿ حال حراػػن حالمئػػرحنتد الجدتػػدة حال طتلػػن حالح ػ الاػػأث حالمبػػتكف حالمحااػػتد الإتمػػن

حزتتدة اةبإترد حكمهت ق تتت اقتاتدتن مف ئأيهت اف تتب ة شث ازمتد حمئكتد بتتبتن قد تيتهم
لقتلن أكحمن اح تغتتر يظتـ أكـ كتممن.

 .21تئتر يتت ج الدرابن تادر الحتب حؾ قت من المحاق اإللكترحيتن اةكثر تداحقق لمئت إتد اققتاتدتن شث
ما ػػر اثي ػػت ث ػػحرة تي ػػتتر حم ػػت إ ػػدهتد تمته ػػت التحتت ػػحةد ث ػػـ ت ػػحتتر شتلا ػػأؼ اإللكترحيت ػػن حالم ػػدحيتد
حالميتدتتد حالمحاق اإلخ ترتند حمياػتد الفيػحاد الح ػت تن ححكػتقد اةي ػت نمػم اإليتريػدد حهػح مػت
تإيػػم اف مػػت تأففػػة اإلنػػتـ الجدتػػد تط تفتتػػة مػػف تحتنمتػػن حبػػرنن يئػػر المإمحمػػتد دحف التأفػػؽ مػػف

ماػػداقتتهت كتيػػد اكثػػر تح ػػتتق لػػدت الجمهػػحر؛ أتػ

مػػت تػزاؿ الاػػأتشن اإللكترحيتػػن حمحاقػ الفيػحاد

الح ػػت تن حالمأط ػػتد اإلُانت ػػن ححك ػػتقد اةي ػػت تإتم ػػد نم ػػم أ ػػترس ال حا ػػن ال ػػُت تف ػػحـ نم ػػم ش ػػرز
حمراجإن المح حنتد ق ؿ يئرهت غض اليظر نف ت تهت التفمتدتن اح اإللكترحيتند شفد تتد مياتد

اإلنػتـ الجدتػد تإتمػد نمػم الئػت إتد لمأاػحؿ نمػم ايحػراداد اػأحتند حختاػن شػم شتػراد تئػكتؿ
الأكحمػتد حالأاػحؿ نمػم اك ػر نػدد ممكػف مػف المتػت إتفد حتئػحتة بػمإن ئخاػتتد نتمػن اح

ااأتة ئركتد حمسببتد ك رتد حهُا تتحػؽ مػ مػت ائػترد لتػة د اربػن (أبػتـ ماػطحمد )1005

حالُي تف اف إض محاق التحااؿ اقجتمتنث تفػحـ ػت تزاز ئخاػتتد حااػأتة مسببػتد مفت ػؿ

ندـ يئر ئت إتد قد تسثر نمم بمإن هُه الئخاتن اح المسببن.
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 .21اكدد اليتت ج اف اتجتهتد الجمهحر از الئت إتد اققتاتدتن شث ماػر اثيػت ثػحرة تيػتتر حمػت إػدهت
ن ػػر اإلن ػػتـ الجدت ػػد حتط تفتت ػػة ج ػػت د متحتحت ػػن أب ػػة اهمتته ػػت؛ أتػ ػ

تا ػػدرد خب ػػت ر ال حرا ػػن

حتراج اقأتتتطم اليفدي حزتتدة اةبإتر حاةمحاؿ المهر ن لمخترب حالدتحف حالفرحض قت من اهتمتمتد

الجمهػػحر الماػػري از اةزمػػتد اققتاػػتدتن نمػػم ئ ػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنثد حهػػح مػػت تإيػػم اف
مبتخدمث اإليتريد شث مار تتػت إحف الح ػ اققتاػتدي شػث تدهػـ مػف مسئػراد ال حراػند حمػف

ختؿ اإلنتف نف الميح المفدمن حالفرحض حتحاتتد ال يؾ الدحلث حئرحط اإلات شث مار.
 .25اكػػدد يتػػت ج الد اربػػن تإػػدد محػػتهتـ الئػػت إتد ػػتف مبػػتخدمث اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة شػػث ماػػر؛
أت ػ

جػػت د ايهػػت مإمحمػػن غتػػر مسكػػدة حتفػػحـ نمػػم ثػػترة ال ػراي الإػػتـ حتبػػتهدؼ التخرتػػة حزنزنػػن

اةمػػف شػػث المفدمػػند حهػػح مػػت تإيػػم ايهػػت مإمحمػػن قػػد تأتمػػؿ الاػحاة حالإكػػسد ق اف التجتهػػؿ حنػػدـ
الرد نمم هُا اليمط مف المإمحمػتد شػث تمػؾ ال ت ػن اقشت ار ػتن الحابػإن قػد تجإػؿ ميهػت ازمػن قػد تػسثر
اػػحرة اح ػػأخرت ش ػم الح ػ البتتبػػث شػػث الػػداخؿ حالخػػترب؛ أت ػ

جحلتػػح رتجتيػػم  -نمػػم الػػرغـ مػػف ايهػػت أػػتد
ج ار اد اقتاتدتن

مػػت تػزاؿ ازمػػن الطتلػػة اإلتطػػتلث

جيػػت ث نػػتدت  -قػػد اتخػػُ ال رلمػػتف اةحرح ػػث ئػػأيهت

د مار كيػحع مػف الإفػتة؛ لإػدـ التإػتحف شػث ظهػتر المإمحمػتد الأفتفتػن التػث

تفػؼ ح ار الأػتد د حميهػت ت ػترة المإمحمػتد ػتف تفػترتر ح ازرة الداخمتػن حح ازرة الإػدؿ حاليتت ػن الإتمػػن
ئأف الأتد .

 .25اكدد يتت ج الدرابن يجت اإلنتـ الجدتد تط تفتتة شث يئر حتداحؿ الئت إتد اققتاتدتن شث ماػر
يب ػ ن ()11.0د حهػػح مػػت تإيػػم قػػدرة ئ ػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث نمػػم يئػػر اةخ ػػتر حالمإمحمػػتد

المثتػرة دحف تػػدقتؽ شػػث مػػدت ماػػداقتتهت مػػف ندمػػةد ثػػـ تحتنػػؿ المبػػتخدمتف لهػػُه المحاق ػ م ػ الخ ػػر

نمم ابتس ايهت مإمحمن حاردة لتػة حتأتػتب ميػة لػم تإمتػؽ اح نجػتة اح ربػتؿ لمجمحنػتد اخػرتد
حهح مت تتحؽ شتة الدرابن م يتت ج درابن (تركم البدترتد  )1025مف اف الئػت إتد تمكػف اف ت يػث

أ ػحاجز تأجػػة مػػف ختلهػػت ايتئػػتر الأفتفػػند حهػػح مػػت تػػسدت لػػم شفػػداف الماػػداقتند حتحبػػح المجػػتؿ

قيتئتر اةكتُتة حاةخ تر الم يتن نمث مفتاد بم تن شث المجتم .

 .20اظهػػرد اليتػػت ج تإػػدد ادحار مياػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد شػػث يئػػر الئػػت إتد اققتاػػتدتن شػػث ماػػر إػػد
ثحرة تيتتر؛ أت

تإددد اهمتتهت قنت ترادد ميهت ايهت ابرع تأثت اقر مف حبت ؿ اإلنتـ التفمتدتند حايهت

تفػػحـ ػػدحر اليتقػػؿ دحف تث ػػد م ػف مػػت تيفمػػةد حايهػػت قػػد تبػػتكمؿ اج ػ از ميهػػت ل ػػتشن مئػػتركتد جدتػػدة

تخص الخ ر يحبةد كمت ت تؼ نمم الخ ر جتُ تن حاثترة أتم تتأفػؽ لػة الػُتحع حاقيتئػترد حهػح مػت
تئتر لم الدحر المهـ لينتـ الجدتد حامكتيتتة التكيحلحجتن التث ت تؼ لممإمحمتد الاأتأن حغتػر

إتدا جدتدة مف اإلثترة حالجتُ تند دحف التث د مف اأتهتد اح الرجحع لممادرد اح أتم
الاأتأن ا ق
التأػرؾ المتػدايث لمحاقػ اةأػدا مثػتر الئػت إتدد اح جػ ار التأفتفػتد اإلنتمتػن أحلهػتد حاف هػُه
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الئػت إتد نيػدمت تػتـ التأكػد مػف نػدـ اػأتهت بػحؼ تػسثر شػم ماػداقتن هػُه المحاقػ نمػم المػدت

ال إتدد حهح مػت ق ت ػإة هػُه المحاقػ اليتئػرة لمئػت إتد إػتف اقنت ػترد يمػت المهػـ تليبػ ن لهػت هػح
الأاحؿ نمم الب ؽ الاأحث حأة الظهحر اإلنتمػث يئػرهت لئػت إتد أػحؿ اةزمػتد اققتاػتدتن
حرشػ اةبػإتر دحف

ػحا طد متجتهمػن كػؿ المإػتتتر اةختقتػن حالمهيتػن التػث تجػة اف تمتػزـ هػت

المبتخدـد تإل تشن لم تجتهمهت أؽ المحاطف شث الأاحؿ نمم الأفتفن مف ختؿ حبػت ؿ اإلنػتـ
الربمتن.
 .22اظهػػرد اليتػػت ج اف مبػػتخدمث مياػػتد اإلنػػتـ الجدتػػد شػػث ماػػر تمتمػػحف لػػم تح ػػتؿ المإمحمػػتد
الما ػػأح ن تلحت ػػدتحهتدد تمته ػػت الما ػػأح ن تلمب ػػتيداد حالحث ػػت ؽد ث ػػـ الا ػػحر الححتحغراشت ػػند حاختػ ػ اقر
الاحتتند حهح مت تئتر لم اهمتن يئر المإمحمتد ماأح ن تلاحد حالاحرة؛ حُلؾ قنت تراد قػد

تك ػػحف ميه ػػت

ػػحت ي ػػحع م ػػف الما ػػداقتن نم ػػم المإمحم ػػتد الميئ ػػحرة م ػػف يتأت ػػند حيح ػػث الئ ػػؾ ن ػػف

المإمحمػػتد المثػػترة مػػف يتأتػػن اخػػرتد شتمػػت تػػأتم المإمحمػػتد الماػػأح ن تلاػػحد شفػػط يب ػ ن قمتمػػن

مفتريػػن تلاػػحر الححتحغراشتػػن حالمبػػتيداد الحرقتػػن؛ أت ػ

تمتػػؿ إػػض المبػػتخدمتف لػػم التتنػػة شػػث

الاػػحد ن ػػر ػرامج أتبػػح تن نتلتػػن الجػػحدةد حاف تػػأثتراد الحتػػدتحهتد تتإػػتظـد أتػػم ػػتد محقػ مثػػؿ

تحتت ػػحة تب ػػتأثر أج ػػـ مئ ػػتهداد تتج ػػتحز الممت ػػتر مئ ػػتهدة تحمتػ ػتقد حتج ػػتحز ن ػػدد مب ػػتخدمتة ممت ػػتر

مبػػتخدـ ئػػهرتتقد حهيػػتؾ از ػػر حاأػػد لمحقػ التحتتػػحة مػػف ػػتف كػػؿ اثيػػتف تبػػتخدمتف اإليتريػػدد حتأتػػؿ
التحتتحة المركز الثتل

نمم مبتحت الإتلـ أبة أات تتد محق التكبت 1020ـ.

 .28اظهػػرد يتػػت ج الد اربػػن تإػػدد ماػػتدر الئػػت إتد التػػث تتيػػتحؿ اةزمػػتد اققتاػػتدتن شػػث ماػػر ن ػػر
اإلنػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة المختمحػػن؛ أت ػ

تاػػدرد المجػػتف اإللكترحيتػػن لجمتنػػن اإلخ ػحاف المبػػممتف

الفت مػػن يب ػ ن ()8.25د تمتهػػت الفرت ػػحف مػػف البػػمطن حالجهػػتز الأكػػحمم يب ػ ن ()8.15د ثػػـ الطػػت حر
الخ ػػتمس ححب ػػت ؿ اإلن ػػتـ المط حن ػػن ح ػ ػرامج الت ػػحؾ ئ ػػح حش ػػن المإتر ػػتف م ػػف الئػ ػ تة حالتت ػػتراد

البتتب ػػتن اةخ ػػرتد حاختػ ػ اقر الجحاب ػػتس حنم ػػت اةجهػ ػزة اةجي ت ػػن م ػػف ميظم ػػتد حهت ػػتد حمسبب ػػتد
اجي تن قزالد تإمػؿ ػتف احبػتط الئػ تةد حهػح مػت تإيػم اف جمتنػن اإلخػحاف  -ختاػن جتػؿ الئػ تة

مػيهـ  -تأترشػػحف يتػػتب حادارة اػػحأتد الحتبػ حؾد حكػػتيحا ح ار الئػػت إتد التػػث مػف ئػػأيهت التػػأثتر شػم
احرة اليظتـ البتتبث الأتكـ أبة مت تراه الجمهحر الماػريد حُلػؾ نفػة الكئػؼ نػف ادمػف دارة

هػػُه الاػػحأتد التػػم تفػػحـ نمػػم يتػػتب حيئػػر الئػػت إتد اققتاػػتدتن ػػتف اليػػتسد حالتػػم ب ػ د

ػػر اقر

نمػػم ال حراػػن الما ػرتن شػػث الكثتػػر مػػف تإتمتتهػػت التحمتػػن حالئػػهرتند حالف ػ ض نمػػم ال ػ إض مػػيهـ

حمأػػتكمتهـد حهػػح مػػت تتحػػؽ شتػػة الد اربػػن م ػ يتػػت ج د اربػػن (طػػتؿ اليتئػػرتد  )1021حالتػػم تػػرت اف
اةهمتػػن حالغمػػحض ئػػرطتف ترت طػػتف ارت تط ػتق كمت ػتقد شكممػػت زادد اةهمتػػن حكػػتف الخ ػػر مثت ػ اقر لمجػػدؿ
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حئدتد الغمحض ايتئر شث المجتم اكثر مف غترهد اي اية أتم ُا كػتف المجتمػ نمػم درجػن نتلتػن

مف الحنث شلية تمكف اف تتأثر تلئت إن ُا تحشر شتهت الئرطتف البت فتف.

 .21اظهػػرد يتػػت ج الد اربػػن تإػػدد اب ػ تة ايتئػػتر الئػػت إتد اققتاػػتدتن حتػػداحلهت ن ػػر ئ ػ كتد التحااػػؿ
اقجتمتنث؛ أت

جت د ةب تةد ميهت ندـ دراؾ مرحجث الئت إتد خطحرة المإمحمن التث ترحجحف

لهت ن ر احأتهـ حالمجمحنتد المئتركتف شتهتد ثـ ت ارجػ اإلنػتـ الربػمث نػف الػرد نمػم الئػت إتد

التػػث تمػػس مسببػػتد الدحلػػند ثػػـ ت ارجػ الفػػتـ المهيتػػن حاةختقتػػن لمكثتػػر مػػف مبػػتخدمث اإليتريػػد شػػث

ماػػر إػػد ثػػحرة تيػػتترد ش ػتق نػػف تحظتحهػػت مػػف جتيػػة إػػض مسببػػتد الدحلػػن لفتػػتس ال ػراي الإػػتـ
حتحجهتت ػػة از ق ػػتتت إتيه ػػتد حه ػػح م ػػت تئ ػػتر ل ػػم اف هي ػػتؾ درج ػػن ك تػػرة م ػػف ن ػػدـ ال ػػحنم خط ػػحرة

الئػػت إتد ق تػػدرؾ المبػػتخدمحف أجػػـ الخطػػحرة شػػث تػػداحلهتد أتػ

ايتئػػتر الئػػت إتد حبػػرنن تػػداحلهت

ػ ػػتف اش ػ ػراد المجتم ػ ػ د حختاػ ػػن مػ ػػف خػ ػػتؿ محاق ػ ػ التحااػ ػػؿ اقجتمػ ػػتنثد مفت ػ ػػؿ ت ارج ػ ػ المسببػ ػػتد

اإلنتمت ػػن الرب ػػمتن ن ػػف ال ػػرد؛ أتػ ػ

ت ػػتؼ المجمحن ػػتد المب ػػتخدمن له ػػُا ال ػػيمط م ػػف المإمحم ػػتد

تحتاتؿ حمإمحمتد جدتدة نمم الفان اإلخ ترتن المتداحلن دحف حنم اح دراؾ.

 .10اظهػػرد اليتػػت ج اتحػػتؽ نتيػػن الد اربػػن يب ػ ن ( )81.0نمػػم

ػػرحرة نػػدـ حجػػحد رقت ػػن نمػػم اػػحأتد

التحااؿ حمياتد اإلنتـ الجدتد از المإمحمتد المتداحلند حترحف

رحرة ابتأدا

تكػػحف مهمتهػػت الػػرد نمػػم الئػػت إتد المثػػترةد كػػؿ شتمػػت تخاػػةد مفت ػػؿ ( )28.0تػػرحف

حظت ؼ دارتن
ػػرحرة حجػػحد

قحايتف حتئرتإتد رادنند حختان نيدمت تتإمؽ المإمحمتد تيتهتؾ الخاحاتن حالتئهتر تلغتر دحف
حقػت

مأػددةد حهػح مػت تمحػد اليظػر هيػت لػم اف الئػت إن كتيػد تبػتخدـ ق ػؿ الأػرحة ح إػدهت لئػأُ

همػـ الجتػحش حرشػ رحأهػـ المإيحتػند حقػد تجمػم ُلػؾ شػث اةيتئػتد حالمتأػـ التػث بػطرد طػحقد

الجتحش الإر تن قدتمتق.

 .12اظهػػرد يتػػت ج الد اربػػن تاػػدر الفػػتـ اإلتجت تػػن لينػػتـ الجدتػػد حتط تفتتػػة از اةزمػػتد اققتاػػتدتن
حالئػػت إتد الماػػتأ ن لهػػت مفتريػػن ػػتلفتـ البػػم تن؛ أت ػ

جػػت دحرهػػت شػػث دنػػـ الفػػتـ اإلتجت تػػن حتأكتػػد

ثحا د المجتم شث الادارةد ثـ تيمتن الأس الحطيث حالػرد نمػم الئػت إتد المثػترة حدنػـ تحجػة الدحلػن

البتتبػػث حاققتاػػتديد ثػػـ جػػت د الفػػتـ البػػم تن شػػث اػػإح ن التأفػػؽ مػػف المإمحمػػتد مجهمػػن الماػػدر

ح إؼ الرقت ن نمم مياتد اإلنتـ الجدتدد ح إؼ الفحايتف حاإح ن الحاػحؿ لماػدر الئػت إند

ش ػ ػتق ن ػػف ا ػػإح تد اخ ػػرتد ميه ػػت ا ػػإح ن متأف ػػن مرحج ػػم الئ ػػت إتد حب ػػهحلن حمرحي ػػن ام ػػتتؾ
ميا ػػتد اإلن ػػتـ الجدت ػػد حا ػػحأتد التحاا ػػؿ اقجتم ػػتنمد حه ػػح م ػػت تئ ػػتر ل ػػم اف ح ػ ػ
حقػحايتف حتئػرتإتد رادنػػن لمرحجػػم الئػػت إتد قػػد تكػػحف أػتق مسقتػتقد مفت ػػؿ

ػ ػحا ط

ػػرحرة تحنتػػن مبػػتخدمث

اإلن ػػتـ الجدت ػػد تلأح ػػتظ نم ػػم اةم ػػف الف ػػحمث حتإزت ػػز ق ػػتـ ال ػػحق حاقيتم ػػت ال ػػحطيث مػ ػ دن ػػـ الف ػػتـ

اتجاىات الجميور نحو تأثيرات اإلعالم الجديد عمى التحوالت السياسية فى مصر وانعكاساتيا

665

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

اإلتجت تن لدتةد حانت تره مئترقكت شث نممتن التيمتند حاف نمتة حاجقت تتمثؿ شث الإمؿ حال أػ
مت هح محتد ليحبة ححطية.

نػف كػؿ

 .22اظه ػػرد يت ػػت ج الد ارب ػػن اف محاجه ػػن ظ ػػتهرة الئ ػػت إتد اققتا ػػتدتن المتداحل ػػن ن ػػر ميا ػػتد اإلن ػػتـ
الجدت ػػد ش ػػث ما ػػر إ ػػد ث ػػحرة تي ػػتتر تإتم ػػد نم ػػم

ػػرحرة حج ػػحد متأ ػػد

رب ػػمث لألخ ػػتر حال تتي ػػتد

المتداحلند ثـ التأكػد مػف اػأن المإمحمػتد ق ػؿ يئػرهت حتػداحلهتد تمتهػت بػرنن الػرد نمتهػت شػحر ظهحرهػت

نمػ ػػم ئ ػ ػ كتد التحااػ ػػؿد حُلػ ػػؾ ن ػ ػػر يئػ ػػر اةخ ػ ػػتر الاػ ػػأتأن اح تاػ ػػأتح المإمحمػ ػػتد المغمحطػ ػػن

المتداحلن د ش تق نف

ػرحرة تأدتػد ماػدر الئػت إن حابػ تة ظهحرهػتد حكػُلؾ التيبػتؽ مػ الجهػتد

الربمتن حاإلنتـ إلنداد الردحد الميتب ند ثـ ح

مػػف المإمحمػػتدد حاختػ اقر

تئرتإتد حقحايتف رادنن لمأد مف تزاتد هُا اليمط

ػػرحرة تئػػكتؿ لجػػتف لكترحيتػػن لمػػرد نمػػم الئػػت إتد المتداحلػػن ن ػػر مياػػتد

اإلنتـ الجدتدد حهح مت تإيم اف حجحد متأد

ربمث لدتة مف الكحت ة حالخ رة حالمإمحمتد لمرد نمم

الئت إتد شحر ظهحرهت قد تكحف اأد الأمحؿ المسكدة لحقؼ هُا اإليتتب ال خـ مف الئت إتد التث قد

تب ة

ر اقر لألمف الفحمث الماري أتلتتق حمبتف تق.

 .11اظهرد يتت ج الدرابن حجحد تلتتد لمحاجهن ظتهرة ايتئتر الئت إتد اققتاتدتن شث مار شث احقتد
اةزمتد ن ر مياتد اإلنتـ الجدتد؛ أت

جت د اليتت ج مسكدة

رحرة تحشتر المإمحمتد الربػمتن

ئػػحتشتن لكػػؿ حبػػت ؿ اإلن ػػتـد حبػػف ق ػحايتف رادن ػػن تط ػػؽ نمػػم مرحج ػػث الئػػت إتد حاػػحهت ق ػػتن

جيت ت ػػند ث ػػـ ش ػػتح قيػ ػحاد اتا ػػتؿ مػ ػ المسبب ػػتد الرب ػػمتن حال ػػح ازراد الأكحمت ػػند تإل ػػتشن ل ػػم أػ ػ

ئػػركتد اإليتريػػد نمػػم التإػػتحف مػ الجهػػتد اةميتػػن شػػث احقػػتد الخطػػحرة أحتظػتق نمػػم اةمػػف الفػػحمث

الماػ ػػريد حكػ ػػُلؾ طػ ػػتؽ أمػ ػػتد تحنتػ ػػن خطػ ػػحرة الئػ ػػت إتد شػ ػػث المػ ػػدارس حالجتمإ ػ ػتدد حكػ ػػُلؾ
مبتخدمث اإليتريد يحادي الئ تة حميظمتد حجمإتتد المجتمػ المػديث حانػداد كػحادر ئػرتن ػلدارة

الإتقتد الإتمن شث المسببػتد الأكحمتػن؛ لمػرد نمػم الئػت إتد شػحر الإمػـ هػتد مػ حجػحد تلتػن تمكػف
مف ختلهت تت ػ مرحجػث الئػت إتد حمكػتف المجػتف التػث تطمفػحف ميهػت ئػت إتتهـد حاختػ اقر الفػ ض نمػم

مرحجث الئت إتد حمأتكمتهـد حاغتؽ الاحأتد حالمحاق التث تدترحيهت؛ حمف ثـ كتف ق ػد شػث ظػؿ
التغتراد البتتبػتن حاققتاػتدتن لممبػ حلتف مػف اقهتمػتـ تلتاػدي لمئػت إتد حتحيتػدهت حت تػتف خطرهػت

نمث المجتم د حختان تمؾ التث تبتهدؼ زنزنن اةمف ح

الحرقن تف ا يت المجتم الحاأد.

 .15كئػحد يتػت ج الد اربػن اف هيػتؾ نتقػن قحتػن ػتف مإػدقد تإػرض الجمهػحر الماػري لينػتـ الجدتػد
حدحاشػ تإر ػهـ لمئػت إتد؛ اي ايػة كممػت زاد مإػدؿ التإػرض زاد دحاشػ تإر ػهـ لمئػت إتد حتػأثرهـ
هػتد كمػت كئػحد الد اربػن نػف حجػحد تػ ار ط بػم ث ػتف مإػدؿ التإػرض لينػتـ الجدتػد حمإػدقد

تإر ػهـ لحبػت ؿ اقتاػتؿ التفمتدتػن؛ حمػف ثػـ تحجػد نتقػن ارت تطتػن نكبػتن ػتف مإػدقد تإػرض
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الجمهػػحر الماػػري لينػػتـ الجدتػػد حتإر ػػهـ لحبػػت ؿ اقتاػػتؿ اةخػػرت اػػحن نتمػػن شػػث احقػػتد
اةزمتد حاةأدا

اققتاتدتن المهمن شث مار اثيت ثحرة تيتتر حمت إدهت.

 .15اث ت ػػد يت ػػت ج الد ارب ػػن حج ػػحد ش ػػرحؽ ُاد دقل ػػن أا ػػت تتق ش ػػث درج ػػن ت ػػأثتر اإلن ػػتـ الجدت ػػد شػ ػم يئ ػػر
الئػػت إتد لػػدت الجمهػػحر تإػػزت لػػم متغتػػر الإمػػرد حايػػة كممػػت زاد الإمػػر لػػدت الم أػػحثتف زاد دراكهػػـ

حشهمهـ لم محف الئت إن حمدت تأثترهت شم اةمف الفحممد حجت د الح ػن الإمرتػن مػف  00-55نتمػتق

هم اةكثر دراكتق لخطحرة الئت إتدد حدحرهت شث خمؽ اةزمتد اققتاتدتن شث مار اثيت ثحرة تيتتر
حمت إدهت مفترين تلح تد اةقؿ نم اقر.

 .10اظهرد يتت ج الدرابن ندـ حجحد شرحؽ ُاد دقلن أات تتق شث درجن تػأثتر اإلنػتـ الجدتػد شػم يئػر
الئػػت إتد لػػدت الجمهػػحر تإػػزت لػػم متغتػػر اليػػحع اح الجػػيسد حهػػح مػػت تػػدؿ نمػػم ايتئػػتر الئػػت إتد
حتػػداحلهت ػػتف اةشػراد غػػض اليظػػر نػػف م ػػمحيهت؛ أتػ

لهتد حختان شث احقتد اةزمتد حاةأدا

ق تػرت ط يػػحع الئػػت إن جػػيس مػػف تتإػػرض

المهمن.

 .12اظهػرد يتػػت ج الد اربػػن حجػحد شػػرحؽ ُاد دقلػػن أاػت تتق لتػػأثتراد اإلنػػتـ الجدتػد شػم يئػػر الئػػت إتد
شث مار تإػزت لػم متغتػر المكػتف اح البػكفد حجػت د لاػتلح الأ ػر أتػ

تػأتم التإػرض اةكثػر

شتةد حهح مت تإيم ايهـ اكثر تإر تق لمئت إتد نف اهؿ الرتؼ حاكثر دراكتق لخطحرتهت نمم اققتاتد
الفحمم شث احقتد اةزمتد حاةأدا

اققتاتدتن المهمن.

 مقترحات الدراسة:.2

رحرة يئت مراكز قحمتن لمتادي لمئت إتد تتئكؿ مف خ ار حمتخااتف شث البتتبػن حاققتاػتد

حالفػػتيحف حاقجتمػػتع حالطػػة حنمػػـ الػػيحس حاإلنػػتـد حهػػح امػػر لػػتس جدتػػد؛ ُلػػؾ اف الإدتػػد مػػف ال مػػداف
الإر تن مثؿ البإحدتن حالكحتد حاإلمتراد ت ـ هت تد حمسببتد أكحمتن حاهمتػن متخااػن لمكتشأػن

الئت إتدد حتأتتب شفط لم تئرتإتد حقحايتف شتنمن حرادنن أتم تستم ثمترهت.
.1

رحرة ندـ التبمتـ اأن اي مإمحمن اح خ ر (مط ػحع اح لكترحيػم) ق ُا كػتف مػف خػتؿ الفيػحاد
الربمتن حمف مادر مإػرحؼ حثفػند مػ

ػرحرة مأتحلػن مإرشػن ماػدر الئػت إن حالهػدؼ مػف طتقهػت

حالتث ػػد مػػف ماػػداقتتهتد حالتأمػػث ػػتلتحكتر الميطفػػث حاليفػػدي نيػػد بػػمتع اي خ ػػرد حنػػدـ تاػػدتفة ق
إد تأمتمة.

.1

رحرة الإمؿ نمم تطحتر التئرتإتد التث تإمؿ نمم تيظتـ الإمؿ الاأحث اإللكترحيث شث مار.

.5

رحرة نمؿ يػدحاد ححرش نمػؿ تيػتقش مح ػحع الئػت إتد حكتحتػن التإتمػؿ مإهػت مػف ق ػؿ الاػأحتتف
حااأتة المحاق اإللكترحيتن حئ كتد التحااؿ اقجتمتنثد حمأتب ن كؿ مف تفحـ يئػر الئػت إتد؛

لتػردع الكثتػر مػف المحاقػ التػث تبػتر شػث هػُا اقتجػتهد الػُي ااػ ح تئػكؿ تهدت قػدا لتقتاػتد حاةمػف
الفحمم الماري.
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 .8أب ػػف د تبػ ػ ار ن ػػد الخ ػػتلؽ ( )1022دحر محاقػ ػ التحاا ػػؿ اقجتم ػػتنم ش ػػم يئ ػػر الئ ػػت إتدد د ارب ػػن ميئ ػػحرةد المجم ػػن
الإممتند كمتن ا داةد جتمإن ابتحط.
 .1تؿ م ػػترؾد ن دالمجتػػد ( )1020الإتقػػن ػػتف ابػػتخداـ ئ ػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث حمبػػتحت الػػحنث أيظمػػن اليئػػر
اإللكترحيػػث حاختقتتتػػة شػػث محاجهػػة الئػػت إتد (متجبػػتتر غتػػر ميئػػحرة د قبػػـ الاػػأتشند كمتػػن ا داةد جتمإػػن الممػػؾ
بإحدد الرتتض).
 .20الكريتؼد ار د ف أزاـ ( )1025تاحر ابتراتتجث لمكتشأن الئت إتد شث محاق التحااؿ اقجتمتنث تلمممكػن الإر تػن
البإحدتن (متجبتتر غتر ميئحرةد جتمإن اةمتر يتتؼ لمإمحـ اةميتند الرتتض).
 .22الممك ػػتحتد نا ػػتـ ( )1025ت ػػأثتر ئػ ػ كتد التحاا ػػؿ اقجتم ػػتنث نم ػػم اةم ػػف المجتمإ ػػث تلمممك ػػن الإر ت ػػن الب ػػإحدتن
(دكتحراة غتر ميئحرةد جتمإن اةمتر يتتؼ لمإمحـ اةميتند الرتتض).
 .21البػػدترتد تركػػم ( )1025تحظتػػؼ ئػ كتد التحااػػؿ اقجتمػػتنث شػػم التحنتػػن اةميتػػن

ػػد خطػػر الئػػت إتد (متجبػػتتر
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