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Abstract 

Urban and reformulating the Arab character after the outbreak of the 

Arab Spring 

By Mustafa Mahmuod Mustafa 

The metropolitan style and way of life, affecting the social, cultural 

and economic dimensions and fundamental within societies, and the degree 

of urbanization affect clearly-especially-in the Arab countries, the degree 

and form of urban and characteristics vary in developed societies from other 

communities. 

In light of the Arab Spring, and what happened in the Arab countries 

of the reformulation of its economic aspects and fundamental and reshape 

the social and cultural new out aspects, all of which appeared through the 

Arab personal interaction with those events that on one side, and on the 

other side of urban degrees in the personal and afternoon of behavior 

expresses the degree of urban features in those communities. 
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But the revolutions of the Arab Spring a clear impact in the 

reformulation of the formation of the Arab character one way or another, 

despite the difference in the form and nature of the revolutions of the Arab 

community to another but there are common features of these revolutions 

collected one way or another. 

In this sense the current study seeks to identify the urban and its role 

in the re-drafting of the Arab character after the outbreak of the Arab 

Spring, and so by answering the following questions: 

5--What Circumstances and factors that contributed to the formation of the 

Arab character? 

2. What are the reasons that led to the formation of the Arab Spring? 

3-What consequences and social and cultural effects of the Arab Spring on 

the character? 

4. To what extent influenced by personal changes that followed the 

revolution? What vision of the future of the revolution? 

5. Does the urban role in the re-drafting of the Arab personality to be more 

harmonization of these revolutions? 

 الهوامش
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 مالحق الدراسة:
  ا:ا:لبيانان الوأوبا أوال

 ( النوع6جدول)

 النوع ك %
 ذكر-أ 111 11
 أنثى-ب 111 11
 المجموع 6111 611%

 (الحالة العمرية للمبحوثين1جدول)

 السن ك %
 سنة 11أقل من -أ 11 1
 سنة11-11من-ب 111 11
 سنة11-11من-ج 611 61
 سنة11-11من-د 611 61
 سنة11-11من-هـ 11 1
 نة فأكثرس11من-و 11 1
 المجموع 6111 611%

 (محل االقامة الحالى1جدول)

 محل االقامة الحالى ك %
 مدينة دمياط-أ 111 11
 مدينة دمياط الجديدة-ب 111 11
 المجموع 6111 611%

 (محل االقامة السابق1جدول)
 محلالالقنم البسنيق ك %

 قرية-أ 611 1131
 مدينة-ب 111 1137

 المجموع 111 611%

 (الحالة التعليمية للمبحوثين1ل)جدو

 الحالة التعليمية ك %
 أمى-أ 11 1

 يقرأ ويكتب-ب 611 61

 مؤهل أقل من متوسط-ج 11 1

 مؤهل متوسط-د 111 11

 مؤهل فوق متوسط-هـ 11 1

 مؤهل عالى-و 171 17

 مؤهل فوق عالى-ز 11 1

 المجموع 6111 611%

 (الحالة الزواجية1جدول)

 واجيةالحالة الز ك %
 غير متزوج-أ 111 11
 متزوج-ب 111 11
 مطلق-ج 61 6
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 أرمل-د 61 6
 المجموع 6111 611%

 163توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى                         11631=1كا                    

 (األسر التى لديها أبناء7جدول)

 لديك أبناء ك %
 نعم-أ 111 11
 ال-ب 171 17
 المجموع 6111 611%

 (المهنة الحالية1جدول)

 المهنة الحالية ك %
 ال يعمل-أ 111 11
 عمل حكومى-ب 161 16
 قطاع خاص-ج 611 61
 أخرى تذكر-د 111 11
 المجموع 6111 611%

 (العمل السابق1جدول)

 العمل السابق ك %
  نعم-أ 111 11

 ال-ب 711 71

 المجموع 6111 611%

 الدخل الشهرى(متوسط 61جدول)

 الدخل الشهرى ك %
 جنيها6111أقل من -أ 111 11

 جنيها1111-6111من-ب 111 11

 جنيها1111-1111من-ج 611 61

 جنيها1111-1111من-د 11 1

 جنيها1111-1111من-هـ 11 1
 جنيها فأكثر1111من-و 11 1

 المجموع 6111 611%

 (كفاية الدخل66جدول)

 كفاية الدخل ك %
 فىيك-أ 161 16
 ال يكفى-ب 111 11
 المجموع 6111 611%

 (الطرق التى تتبعها األسرة لسد احتياجاتها61جدول)

الطرق التى تتبعها  ك %
 األسرة

 عمل إضافى-أ 111 16316
 تشغيل األبناء-ب 611 11311
 تقبل المساعدات-ج 61 6371

 أخرى تذكر-د 71 66311
 المجموع 111 611%
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ابعولملالبتىاسنهم افىاتشكالالبشخصا البعريا اا:ثناًانا:لااااااااااااا
 (دور األسرة فى تشكيل القيم61جدول)

 دور األسرة ك %
 تشكيل القيم والعادات والتقاليد-أ 111 11

 االيواء واالطعام والسكن فقط-ب 71 7

 التربية والتعليم-ج 171 17

 المجموع 6111 611%

 163وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ت          111311=1كا                 
 (دور وسائل اإلعالم فى تكوين الشخصية61جدول)

 دور وسائل اإلعالم ك %
 دور ايجابى-أ 111 11

 دور سلبى-ب 111 11

 المجموع 6111 611%

ا(سمن البشخصا اأثانءالبثورة55جدولا)

 سمات الشخصية ك %

 سلبية اتكالية-أ 111 11
 بطة متضامنةمترا-ب 711 71
 أخرى تذكر-ج 71 7
 المجموع 6111 611%

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى               711316=1كا              
163 

 (العالقة بين اإلقامة وسمات الشخصية أثناء الثورة61جدول)

مترابطة -ب أخرى تذكر-ج االجمالى
 متضامنة

 ةسمات الشخصي      اتكالية سلبية-أ
 اإلقامة

 ك % ك % ك % ك %
11 111 1 11 11 111 1 11  

 مدينة دمياط-أ

11 111 1 11 11 111 66 661  
 مدينة دمياط الجديدة-ب

 المجموع 611 61 711 71 71 7 6111 611%

 (الطابع العام للثورة67جدول)

 طابع الثورة ك %
 دينى-أ 611 61
 عام-ب 111 11
 المجموع 6111 611%

اااااا
ا
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اثنبًثنا:لوأسينباولبعولملالبتىاأد اإبىاتشكالاوقانماثورل البرياعالبعريىا:اا
  (األسباب التى أدت إلى قيام الثورة61جدول) 

 أسباب قيام الثورة ك %
 حب الشعب لوطنه ومحاربة الظلم-أ 111 11

 تزوير االنتخابات فقط-ب ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 فقر وغالء المعيشة فقطال-ج 111 11
 أخرى تذكر-د 61 6
 المجموع 6111 611%

 (وجود مخطًطا خارجًيا لقيام الثورات61جدول)

 وجود مخطًطا خارجًيا ك %
 نعم-أ 111 11
 ال-ب 111 11
 المجموع 6111 611%

 (دور وسائل االعالم فى قيام الثورة11جدول)
 دور وسائل االعالم ك %
 ايجابى-أ 111 11
 سلبى-ب 171 17
 المجموع 6111 611%

 (دور ثورة االتصاالت)االنترنت والفيسبوك والتويتر33الخ(فى قيام الثورة16جدول)
 دور ثورة االتصاالت ك %

 ايجابى-أ 111 11
 سلبى-ب 11 1
 المجموع 6111 611%

 .05توجدافروقاذل ادالب اإحصنئا اعادامستوىاااااااااااااااااا505=2كن          
رليًعنا:لبتدلعان الالجتمنعا اولبثقنفا ابثورل البرياعالبعريىاوأثرهناعلىاااااااا

 لبشخصا ا:
 (تحقيق الثورة ألهدافها11جدول)

 تحقيق الثورة الهدافها ك %
  نعم-أ 611 61
 ال-ب 111 11
 المجموع 6111 611%

 163توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى               11131=1كا

 (أثر الثورة على األسرة11دول)ج
 أثر الثورة على األسرة ك %
 ايجابى-أ 111 11
 سلبى-ب 111 11
 المجموع 6111 611%
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 (أثر الثورة على المرأة ومكانتها11جدول)
أثر الثورة على المرأة  ك %

 ومكانتها
 ايجابى-أ 111 11
 سلبى-ب 111 11
 المجموع 6111 611%

 يادة معدالت الجريمة واالنحراف(أثر الثورة فى ز11جدول)
 زاندةامعدال البجرام اولالاحرلف ك %

 نعم-أ 111 11
 ال-ب 11 1
 المجموع 6111 611%

 (أثر الثورة على التعليم11جدول)
 أثر الثورة على التعليم ك %
 ايجابى-أ 161 16
 سلبى-ب 711 71
 المجموع 6111 611%

 163روق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد ف                     11131=1كا
 (أثر الثورة على االعالم17جدول)

 أثر الثورة على االعالم ك %
 ايجابى-أ 171 17
 سلبى-ب 111 11

 المجموع 6111 611%

 (أثر الثورة على قيم المجتمع11جدول)
أثر الثورة على قيم  ك %

 المجتمع
 ايجابى-أ 111 11

 سلبى-ب 771 77

 المجموع 6111 611%

خنمًسنا:مدىاتأثرالبشخصا اينبتغارل البتىاأعقي البثورةاولبرؤا البمستقيلا اااااااا
 بلثورةا:

  (أثر الثورة على شخصية المبحوث11جدول) 
 أثر الثورة على الشخصية ك %
 ايجابى-أ 711 71

 سلبى-ب 111 11

 المجموع 6111 611%

 (زيادة االنتماء والوطنية بعد الثورة11جدول)
 زيادة االنتماء والوطنية بعد الثورة ك %
 نعم-أ 111 11
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 ال-ب 611 61
 المجموع 6111 611%

 (سمات سلوك الثوار16جدول)
 سمات سلوك الثوار ك %
 االعتدال والوعى والتعاون-أ 111 11
 عشوائية وارتجالية-ب 161 16
 المجموع 6111 611%

  
 الثوار(العالقة بين اإلقامة وسمات سلوك 11جدول)

عشوائية -ب االجمالى
 وارتجالية

سمات                اعتدال ووعى-أ
  الثوار
 ك % ك % ك % االقامة

 مدينة دمياط-أ 111 11 11 1 111 11%

 مدينة دمياط الجديدة-ب 171 17 111 11 111 11%

 المجموع 111 11 161 16 6111 611%

اعالق اطردا اضعاف اااااااااااااااا.ااااااااااااااا3معنملافنىا=ااااااااااااااا
 جدولا(طنيعالاتشنرالبثورة33)ا

 طابع انتشار الثورة ك %
 طابع محلى-أ 611 61
 طابع إقليمي عربى-ب 111 11
 طابع عالمى-ج 111 11
 المجموع 6111 611%

 (لبرؤا البمستقيلا ابلثورل 34جدول)
 الرؤية المستقبلية ك %
 ستقر المجتمعانتهت الثورات وا-أ 661 66
 ستعود األنظمة االستبدادية-ب 611 61
 الثورة مستمرة-ج 111 11
 ال أحد يعرف ماذا يحدث غًدا-د 111 11
 المجموع 6111 611%

 (لبعالق ايانالبدخلاولبرؤا البمستقيلا ابلثورة35جدول)
لبرؤا ااااا استقر المجتمع-أ عودة االستبداد-ب الثورة مستمر-ج ال أحد يعرف-د االجمالى

 لبمستقيلا 
  

 الدخل
 ك % ك % ك % ك % ك %

أقلا-أ ـــــ ــــــ 20 2 500 50 510 51 250 25
ا5000من

 جااًهن
 

منا-ب 50 5 40 4 500 50 250 25 440 44
5000-
 جااًهن2000

-2000من-ج ــــــ ـــــــ 30 3 50 5 40 4 520 52
 جااًهنا3000
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-3000من-د 50 5 ـــــــ ــــــــ 50 5 30 3 50 5

 جااًهنا4000
-هـ 50 5 ــــــــ ــــــــ 50 5 ــــــ ــــــ 20 2

-4000من
 جااًهنا5000

ا5000-و ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 50 5 30 3 40 4
 جااًهنافأكثر

 لبمجموع 550 55 530 53 240 24 520 52 5000 500%

بتكوناأكثرامولءم ابتلكااسندًسنا:دورالبحضرا افىاإعندةاصانغ البشخصا البعريا 
 لبثورل اا:

 (دورالبقامالوأصال افىامولجه امناجنء ايهاهذهالبثورل امناسليان 36جدول)
 للقيم األصيلة دور   ك %
  نعم-أ 111 11
 ال-ب 171 17
 المجموع 6111 611%

 (إمكانية االستفادة من ثمار تلك الثورات بالمنطقة العربية17جدول)
 تلك الثورات االستفادة من ك %
  تكوين وحدة عربية شاملة-أ 111 11

 تكوين تكتل اقتصادى-ب 611 61

 بناء جيش عربى-ج 111 11

 المجموع 6111 611%

(دورالبحكوم افىاإعدلداشخصا اوطاا احضرا اقندرةاعلىامولجه اسليان ا34جدول)
 تلكالبثورل 

 دور الحكومة ك %
 وبيةمحاربة الفساد والظلم والمحس-أ 111 11

 تحسين حال الفقراء والمعدمين-ب 111 11

 إعطاء مساحة أكبر للديمقراطية-ج 611 61

 المجموع 6111 611%

 (دورالبمجتمعافىاإعدلداشخصا اقندرةاعلىامولجه اسليان اتلكالبثورل 35جدول)
 دور المجتمع ك %

 تفعالادورالبجمعان الوأهلا -أ 611 61

 اناحنلالبفقرلءمسنهم الوأغاانءابتحس-ب 111 11

 اليداأنااغارالبانسامناأافسهماوسلوكهم-ج 111 11

 لبمجموع 6111 611%

 


