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شهد المجتمع المصري العدٌد من التحوالت السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة 
على صعٌد التحوالت السٌاسٌة ٌتمثل أهمها فً وحتى اآلن ، ف 2593ٌولٌو عام  34منذ لٌام ثورة 

لضاء ثورة ٌولٌو على النظام السٌاسً الملكً " اللٌبرالً " وإحبلل نظام ثوري ألؽى التعددٌة 
ً إلى نظام "الحزب الواحد " الذي كان ٌمثله االتحاد  السٌاسٌة وألؽى األحزاب ، وتطور تارٌخٌا

 أنور السادات إلؽاء االتحاد االشتراكً العربً االشتراكً ، ثم شهد عصر الربٌس السابك دمحم
والسماح بمٌام أحزاب سٌاسٌة . ثم شهد النظام السٌاسً المصري تحوالً فً عهد الربٌس السابك دمحم 
حسنً مبارن تمثل فً إدخال تعدٌبلت دستورٌة أدت إلى تحوٌل انتخاب ربٌس الجمهورٌة من نظام 

شر. ثم جاء التحول األبرز فً النظام السٌاسً المصري فً العمود االستفتاء إلى نظام االلتراع المبا
التً أطاحت بحكم الربٌس السابك دمحم حسنً  - 3122ٌناٌر  39األخٌرة الذي تمثل فً لٌام ثورة 

. أما على صعٌد  - 3124ٌونٌو  41أطاحت به ثورة  –، وانتخاب أول ربٌس مدنً  -مبارن 
مدمتها التحول فً استراتٌجٌة التنمٌة من االعتماد على المطاع العام  التحوالت االلتصادٌة فٌؤتً فً م

إلى االتجاه نحو تبنى سٌاسات االنفتاح االلتصادي والخصخصة. أما على صعٌد التحوالت 
االجتماعٌة والثمافٌة فٌتمثل أهمها فً ؼٌاب العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخل والثروة فً ظل 

صادي والخصخصة ، وانتشار ثمافة االستهبلن ، والتؤثٌر السلبً على النسك سٌاسات االنفتاح االلت
 المٌمً للمجتمع المصري .

ولد كان لهذه التحوالت تؤثٌر كبٌر علً سمات الشخصٌة المصرٌة ، حٌث ترتبط سمات 
الشخصٌة المصرٌة بالتؽٌرات التارٌخٌة والبنابٌة التً تحدث فً المجتمع ، ومن ثم فهذه السمات 

ات طبٌعة متؽٌرة مثل البنٌة التً تشكلها ، وفً الولت نفسه  تتسم باالستمرار النسبً ، فالجدٌد من ذ
السمات ٌستدمج فً المدٌم ، بحٌث إنه ال ٌمحوه وال هو ٌخل به وإنما ٌتفاعل معه وٌفرز نمطاً جدٌداً 

 . من الشخصٌة ، لذا فشخصٌة اإلنسان المصري المعاصر هً نتاج المجتمع المصري
ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة فً رصد وتحلٌل تؤثٌر التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة 

 التً شهدها المجتمع المصري فً العمود األخٌرة على سمات الشخصٌة المصرٌة.
وفً سبٌل تحمٌك أهداؾ الدراسة تم المٌام باستعراض للدراسات الوصفٌة والمنهجٌة التً 

المصرٌة ، كما تم تطبٌك استمارة الممابلة الممننة على عٌنة عمدٌة حاولت تحدٌد سمات الشخصٌة 
ً لمعٌاري المهنة والتعلٌم من بعض الشرابح االجتماعٌة فً  -مفردة  411لوامها  –بالحصة  وفما

 مدٌنتً طنطا وكفر الشٌخ ، وجامعات طنطا وكفر الشٌخ والمنوفٌة وبنها ودمٌاط .
الدراسة الحالٌة استمرار سمات اٌجابٌة مثل التدٌن  ومن أهم النتابج التً توصلت إلٌها

والصبر والفكاهة والمرح والصبر ،  واالرتباط باألرض واألسرة ، واالعتزاز بالكرامة ، والوطنٌة 
والفداء ، والكرم ، والتسامح . كما اتضح استمرار سمات السلبٌة والبلمباالة والفهلوة والتحاٌل 

زدواجٌة فً ظروؾ خاصة ، وفى فترات تارٌخٌة بعٌنها تزداد فٌها والنفاق والكذب والتنالض واال
 حدة التنالض والظلم االجتماعً ، وٌزداد فٌها استبداد وتجبر السلطة الحاكمة.

 
 .جامعة طنطا –أستاذ علم االجتماع المساعد كلٌة اآلداب * 
 جامعة كفر الشٌخ –مدرس علم االجتماع كلٌة اآلداب  *
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Abstract 
 

Egyptian society witnessed many of the political and economic transformations, 
social and cultural rights since the revolution of 23 July 1952 and until now, At the level of 
political transitions is the most important in the district of the July revolution on the political 
system royal "liberal" and bring revolutionary regime abolished political pluralism and 
canceled the parties, and the evolution of historically to a system of "one-party", which was 
represented by the Socialist Union, then saw the era of former President Anwar Sadat 
cancellation Union Arab Socialist and allow the establishment of political parties. Then saw 
the Egyptian political system transformation in the era of former President Hosni Mubarak 
represented in the constitutional amendments led to the conversion of the presidential election 
of the referendum system to direct ballot. Then came the most prominent transformation in 
the Egyptian political system in recent decades, which is represented in the revolution of 
January 25, 2011 - that overthrew former President Hosni Mubarak - and the election of the 
first civilian president - overthrown by revolution June 30, 2013 -. As for the economic 
transformation comes in the forefront of transformation in the development strategy 
dependence on public sector to the trend towards the adoption of policies of economic 
openness and privatization. As for the social and cultural transformations is represented 
mainly in the absence of social justice in the distribution of income and wealth under the 
policies of economic liberalization and privatization, and the spread of the culture of 
consumption, and the negative impact on the moral system of the Egyptian society. 
This has had a great impact on transitions Egyptian personality characteristics, where the 
Egyptian personality characteristics associated historical and structural changes that occur in 
society. then, this variable nature of features such as posed by the structure at the same time 
are relative to continue, new features Mixed with the old, so that is neither Erase nor upset 
him, but interacts with him, and produces a new type of personal, so the contemporary 
Egyptian personality are the product of Egyptian society. 

Hence, the study identified a the problem in the monitoring and analysis of the 
impact of social and political transformations witnessed by the Egyptian society in recent 
decades on the Egyptian personality characteristics. 
In order to achieve the objectives of the study was a review of studies descriptive and 
methodology that attempted to determine personality characteristics Egyptian, has also been 
applied form the interview Standardized on a sample intentionally quota - 300 individual - 
according to the standard of profession and education of some social groups in the cities of 
Tanta and Kafr El-Sheikh, universities Tanta and KafrSheikh, Menoufiya, Banha and 
Dumyat. 

Among the most important findings of the current study, the continuation of 
positive characteristics, such as religiosity, patience, humor, fun and patience, and the link to 
the land and the family, pride and dignity, and national and sacrifice, generosity, and 
tolerance. As it turns out the persistence of negative characteristics and carelessness, trickery " 
Fahloh " and fraud, hypocrisy and lies, contradictions and duplication in special conditions, 
and in certain historical periods increased where contradiction unit and social injustice, and 
increasing despotism and force the ruling authority. 
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 : ( *)أوالً: مشكلة الدراسة 
تحتل دراسة الشخصٌة فً علم االجتماع أهمٌة كبرى فً التحلٌل والفهم 
السوسٌولوجً لكونها إحدى الممومات األساسٌة فً دراسة السلون االجتماعً 

 جتماعً للمجتمع .لئلنسان ، وتحلٌل البناء اال
ولد بدأ االهتمام بدراسات الطابع المومً للشخصٌة على المستوى العالمً 
أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة بفعل عوامل سٌاسٌة فً المرتبة األولى ، وسرعان ما 
أصبحت موضع اهتمام العدٌد من العلماء والباحثٌن فً كثٌر من العلوم االجتماعٌة 

 لحٌن وحتى اآلن .واالنسانٌة منذ ذلن ا
ولمد شهد المجتمع المصري العدٌد من التحوالت السٌاسٌة وااللتصادٌة          

وحتى اآلن ، فعلى صعٌد  2:63ٌولٌو عام  34واالجتماعٌة والثمافٌة منذ لٌام ثورة 

التحوالت السٌاسٌة ٌتمثل أهمها فً لضاء ثورة ٌولٌو على النظام السٌاسً الملكً " 
إحبلل نظام ثوري ألؽى التعددٌة السٌاسٌة وألؽى األحزاب ، وتطور اللٌبرالً " و

ً إلى نظام "الحزب الواحد " الذي كان ٌمثله االتحاد االشتراكً ، ثم شهد  تارٌخٌا
عصر الربٌس السابك دمحم أنور السادات إلؽاء االتحاد االشتراكً العربً والسماح 

لمصري تحوالً فً عهد الربٌس بمٌام أحزاب سٌاسٌة . ثم شهد النظام السٌاسً ا
السابك دمحم حسنً مبارن تمثل فً إدخال تعدٌبلت دستورٌة أدت إلى تحوٌل انتخاب 
ربٌس الجمهورٌة من نظام االستفتاء إلى نظام االلتراع المباشر. ثم جاء التحول 

 36األبرز فً النظام السٌاسً المصري فً العمود األخٌرة الذي تمثل فً لٌام ثورة 
، وانتخاب أول  -التً أطاحت بحكم الربٌس السابك دمحم حسنً مبارن  - 3122 ٌناٌر

. أما على صعٌد التحوالت  - 3124ٌونٌو  41أطاحت به ثورة  –ربٌس مدنً 

االلتصادٌة فٌؤتً فً ممدمتها التحول فً استراتٌجٌة التنمٌة من االعتماد على المطاع 
تاح االلتصادي والخصخصة. أما على العام  إلى االتجاه نحو تبنى سٌاسات االنف

صعٌد التحوالت االجتماعٌة والثمافٌة فٌتمثل أهمها فً ؼٌاب العدالة االجتماعٌة فً 
توزٌع الدخل والثروة فً ظل سٌاسات االنفتاح االلتصادي والخصخصة ، وانتشار 

 ثمافة االستهبلن ، والتؤثٌر السلبً على النسك المٌمً للمجتمع المصري .
ولد كان لهذه التحوالت تؤثٌر كبٌر علً سمات الشخصٌة المصرٌة ، حٌث          

ترتبط سمات الشخصٌة المصرٌة بالتؽٌرات التارٌخٌة والبنابٌة التً تحدث فً 
المجتمع ، ومن ثم فهذه السمات ذات طبٌعة متؽٌرة مثل البنٌة التً تشكلها ، وفً 

من السمات ٌستدمج فً المدٌم ، الولت نفسه  تتسم باالستمرار النسبً ، فالجدٌد 
ً جدٌداً من  بحٌث إنه ال ٌمحوه وال هو ٌخل به وإنما ٌتفاعل معه وٌفرز نمطا

 الشخصٌة ، لذا فشخصٌة اإلنسان المصري المعاصر هً نتاج المجتمع المصري .
ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة فً رصد وتحلٌل تؤثٌر التحوالت االجتماعٌة 

ا المجتمع المصري فً العمود األخٌرة على سمات الشخصٌة والسٌاسٌة التً شهده
 المصرٌة.
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 ثانٌاً : هدف الدراسة وتساإالتها : 
هدفت الدراسة بصورة أساسٌة إلى رصد وتحلٌل تؤثٌر التحوالت 
االجتماعٌة والسٌاسٌة التً شهدها المجتمع المصري فً العمود األخٌرة على سمات 

 محاولة اإلجابة على التساإالت التالٌة : الشخصٌة المصرٌة . وذلن من خبلل
ما أهم التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة التً شهدها المجتمع المصري فً العمود  -2

 األخٌرة ؟
 ما السمات  التارٌخٌة والبنابٌة للشخصٌة المصرٌة ؟ -3
 ما مدي تؤثٌر التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة على سمات الشخصٌة المصرٌة ؟ -4
 مبلمح الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام مبارن ؟ ما -5
 3122ٌناٌر  36ما مدي التؽٌر فً سمات الشخصٌة المصرٌة فً ضوء ثورة  -6

 وما تبلها من أحداث ؟
ٌناٌر على لٌمة االنتماء وصورة الذات لدى الشخصٌة  36ما تؤثٌر ثورة  -7

 المصرٌة؟
 ٌناٌر ؟ 36ما سمات الشخصٌة المصرٌة بعد ثورة  -8

 لثا : مفاهٌم الدراسة :ثا

 التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة :   -1
تعد التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة خاصٌة أساسٌة تتمٌز بها الحٌاة 
االجتماعٌة ، فهً سبٌل بمابها ونموها ، وبها ٌتهٌؤ لها التوافك مع الوالع وٌتحمك 

ات متطلبات أفرادها التوازن واالستمرار االجتماعً ، وعن طرٌمها تواجه الجماع
 وحاجاتهم المتجددة . 

وٌشٌر مصطلح التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة إلى أوضاع جدٌدة تطرأ 
على البناء االجتماعً، والنظم ، والعادات ، وأدوات المجتمع نتٌجة لتشرٌع أو لاعدة 
جدٌدة لضبط السلون ، أو كنتاج لتؽٌر إما فً بناء فرعً معٌن أو جانب من جوانب 

 .( 2)الوجود االجتماعً أو البٌبة الطبٌعٌة أو االجتماعٌة أو السٌاسٌة 

ووفماً لهذا فنحن نمصد بمفهوم التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة فى هذه الدراسة أٌة 
تؽٌرات تطرأ على طبٌعة النظام االجتماعً والسٌاسً فً المجتمع سواء أكانت هذه 

 التؽٌرات بسٌطة أو جذرٌة .

 :  الشخصٌة -2
مفهوم الشخصٌة واحداً من أهم المفاهٌم التً ٌستخدمها علماء  ٌعد

. كما ٌعد من أكثر المفاهٌم االجتماعٌة تعمداً وتركٌباً ، فهو ٌشمل جمٌع (3)االجتماع

الصفات الجسمٌة والعملٌة والوجدانٌة ، فً تفاعلها مع بعضها البعض ، وفً تكاملها 
ٌة . ولهذا تعددت اآلراء وتباٌنت المحاوالت فً شخص معٌن ٌتفاعل مع بٌبة اجتماع

ً كبٌراً  التً تعالج مفهوم الشخصٌة وطبٌعتها وخصابصها واختلفت تعارٌفها اختبلفا
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 –. لذا فمفهوم الشخصٌة ال ٌزال ٌحمل طابع الجدل واالختبلؾ بٌن الباحثٌن  (4)
 . ( 5)شابن نظراً لما ٌتمٌز به من تعمد وت -سواء فً علم النفس أو علم االجتماع

ولهذا اختلفت وجهات نظر العلماء الذٌن ٌتناولون بالبحث موضوع 
الشخصٌة وتنوعت تفسٌراتهم ، وتباٌنت طرق دراستهم لها . وفً هذا الصدد نجد أن 

" أحصى أكثر من خمسٌن تعرٌفاً للشخصٌة فً  G. Allportالعالم "جوردون ألبورت 
فلسفً ، وبعضها اجتماعً ، وبعضها اللؽات األجنبٌة بعضها الهوتى ، وبعضها 

. فمن الناحٌة السٌكولوجٌة ٌنظر علم النفس للشخصٌة علً أنها تنظٌم  (6) سٌكولوجً

دٌنامً داخل الفرد ، له لدر كبٌر من الثبات والدوام ، لمجموعة من األجهزة 
ٌمة االدراكٌة والنزوعٌة واالنفعالٌة والمعرفٌة والدافعٌة والجسمٌة ، والتً تحدد طر

الفرد الممٌزة فً االستجابة للموالؾ ، وأسلوبه الخاص فً التكٌؾ للبٌبة بما ٌنتج 
عنه من توافك أو سوء توافك . كما تعرؾ الشخصٌة بؤنها النمط الممٌز لسلون الفرد 

 . (7)وطرٌمة تفكٌره ، بما ٌحدد توافمه مع بٌبته 

 Ogburn & Nimkoffفٌرى أجبرن ونٌمكوؾ ‘ أما بالنسبة لعلماء االجتماع 
الشخصٌة باعتبارها التكامل النفسً االجتماعً للسلون عند الكابن االنسانً الذي 

.  فً حٌن ٌرى " جون  (8)تعبر عنه عادات الفعل والشعور واالتجاهات واآلراء 

كٌوبر " الشخصٌة بؤنها المجموع الكلً لكل ما ٌبلحظ أو ٌمكن مبلحظته من 
بٌنما ٌرى " سعٌد فرح " الشخصٌة بؤنها نسك  . (9)خصابص أو سمات لشخص ما 

 . ( :)من االتجاهات والمٌم والمعتمدات المشتركة بٌن أفراد المجتمع 

" فالشخصٌة عنده ، لٌست مجرد المٌم والسمات، بل  A. Greenأما " جرٌن 
أن تعرٌفها ٌجب أن ٌتضمن صفة مهمة بها ، وهً التنظٌم الدٌنامً ، الذي بدونه لد 

ً فً النمو واالنتماتصبح ال ء إلى جماعات متعددة فً شخصٌة عامبلً معولا
 .(21)المجتمع

ومما سبك ٌمكن المول ان الشخصٌة هً التنظٌم الدٌنامً للسلون اإلنسانً ، 
والذى تعبر عنه اآلراء واالتجاهات والعادات والتمالٌد، وبما ٌعنً ان ؼٌاب هذا 

والتفاعل مع األوضاع االجتماعٌة  التنظٌم ٌإدى إلى عدم المدرة علً التكٌؾ 
 والثمافٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة السابدة فً المجتمع.

 الشخصٌة المومٌة : -3
لوصؾ السمات النفسٌة  –بوجه عام  –ٌستخدم مصطلح الشخصٌة المومٌة 

واالجتماعٌة والحضارٌة ألمة ما ، تلن التً تتسم بثبات نسبً ، والتً ٌمكن عن 
 . ( 22)ٌن هذه األمة وؼٌرها من األمم طرٌمها التمٌٌز ب

وهنان تعرٌفات عدٌدة لمفهوم الشخصٌة المومٌة ، صنفها " كلٌنهرج وهرز 
 : (23) " فً خمسة تعرٌفات أساسٌة على النحو التالى 

ً بٌن  التعرٌف األول - : الشخصٌة المومٌة نمط تنظٌم . وهذا التعرٌؾ أكثر شٌوعا
ة المومٌة النظم المومٌة السابدة أو الشابعة أو علماء السٌاسة ، وتعكس الشخصٌ
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 الممثلة وخاصة تلن التً تهتم بالسٌاسة وااللتصاد .
: الشخصٌة المومٌة موضوع ثمافً . وٌعطً هذا التعرٌؾ تؤكٌداً  التعرٌف الثانً -

ً على األسرة والصدالة والمجتمع المحلً والمٌم واالتجاهات وفلسفة الحٌاة  أساسٌا
 بلً النظم السٌاسٌة وااللتصادٌة.والدٌن مؽف

: الشخصٌة المومٌة سلون . وٌعطً هذا المدخل تؤكٌداً للسلون  التعرٌف الثالث -
 ونتابجه مع االهتمام بصفة خاصة بالتؤثٌر السٌاسً وااللتصادي .

: الشخصٌة المومٌة مركب توفٌمً . وٌعطى هذا التعرٌؾ تؤكٌداً  التعرٌف الرابع -
ختلفة للمجتمع والثمافة بما فً ذلن االنماط التنظٌمٌة واالفكار على المظاهر الم

 والسلون .
: الشخصٌة المومٌة تعبر عن نفسٌة الشعوب . وٌربط هذا  التعرٌف الخامس -

المدخل الشخصٌة المومٌة بمجموعة من الخصابص النظرٌة والبٌولوجٌة وبالسبلالت 
ً بٌن العلماء والباح ً عاما ثٌن على أن الخصابص البٌولوجٌة عند . ولكن هنان اتفالا

 السكان المومٌٌن ال تؤثٌر لها على تشكٌل النظم الثمافٌة وسلون السكان .
كما ٌعرؾ "ٌاسر الخواجة " الشخصٌة المومٌة بشكل محدد بوصفها : تتضمن مجمل 
الصفات والخصابص الثابتة والعامة التى توجد لدى سكان دولة أو أمة لومٌة معٌنة 

ً موحداً فى موالؾ معٌنة، تجاه مجتمعهم ، وتتسم  وتجعلهم ٌسلكون سلوكا
باالستمرارٌة النسبٌة ، ولكنها تخضع للتؽٌر النسبى عندما ٌطرأ تؽٌراً أو تحوالً فى 

 . ( 24)البناء االجتماعى السابد فى المجتمع  

وٌرى " سوروكن " أن من أبرز العٌوب التً تعانً منها ؼالبٌة دراسات الطابع 
ً لما تعنٌه بالطابع المومً ، وانها إذا ما تضمنت ذلن ال مومً أنها ال تتضمن تعرٌفا

التعرٌؾ فإنه ؼالباً ما ٌكون تعرٌفاً ؼامضاً . وباالضافة إلى ذلن فإن مشكلة التعرٌؾ 
تتعدد بتعدد الكتابات فً الموضوع . وفً هذا الصدد ٌرى " دمحم أحمد بٌومً " أن 

ساس إلى تباٌن المناهج والمدارس ووجهات النظر بٌن كل تعدد التعرٌفات ٌرجع باأل
 . ( 25) من العلوم التً تدرس الشخصٌة المومٌة 

وعلً هذا ٌمكن المول ان الشخصٌة المومٌة عبارة عن " مجمل السمات 
ً ألمة ما فً فترة  والخصابص النفسٌة واالجتماعٌة والحضارٌة المستمرة نسبٌا

 ق داخلٌاً وخارجٌاً " . تارٌخٌة محددة تتسم باالتسا

 رابعاً:الرإٌة النظرٌة للدراسة :
تنطلك هذه الدراسة من التصورات النظرٌة التً صاؼها " إٌرن فروم " 
حول الطابع االجتماعً للشخصٌة، واسهامات " هانز جٌرث ، وراٌت مٌلز " حول 

نحو العبللة بٌن بناء الشخصٌة والبناء االجتماعً ، وٌمكن توضٌح ذلن على ال
 التالً:

ٌرى " إٌرن فروم " أنه من خبلل مفهوم الطابع االجتماعً للشخصٌة ٌمكن 
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التعبٌر عن شخصٌة المجتمع الذي ٌشترن ؼالبٌة أفراده فً ثمافة مشتركة . وٌتحدد 
الطابع االجتماعً فً ضوء ظروؾ التصادٌة وإٌدٌولوجٌة ، وسٌاسٌة ، بمعنى أنه 

فً ضوء ظروؾ البناء االجتماعً ، وهكذا ٌعمل  ال ٌمكن فهم الشخصٌة المومٌة إال
 .( 26) الطابع االجتماعً على تحمٌك وظابؾ المجتمع كما تحدده الثمافة 

وٌتفك " سعٌد فرح " مع إٌرن فرووم فٌما ٌتعلك بنفى أن تسود المجتمع 
شخصٌة اجتماعٌة واحدة متجانسة ومتكاملة تعكس البناء االجتماعى كله ، فلكل طبمة 

عٌة أو جماعة داخل المجتمع شخصٌتها الممٌزة التى تحددها أسالٌب التربٌة ، اجتما
وهذه الشخصٌة لٌست ولٌدة البناء الفولى وحده أو البناء التحتى بمفرده ولكنها 

 .(27) محصلة التفاعل بٌن البناءٌن : الفولى والتحتى 

ٌها التى تبنى ف –وٌذهب السٌد ٌسٌن فً دراسته حول الشخصٌة العربٌة 
إلى أن نمط االنتاج  –وجهة نظر إٌرن فروم حول الطابع االجتماعً للشخصٌة 

كنمط االنتاج اإللطاعً أو  –السابد فً عصر ما ، أو منطمة حضارٌة محددة 
من شؤنه أن ٌشكل الشخصٌة االنسانٌة وفك خطوط  –الرأسمالً أو االشتراكً 

ً لنمط االنتاج متمٌزة . ومعنى ذلن أن الشخصٌة المومٌة تتحدد فً  ضوء هذا وفما
السابد ، ففً فترة المجتمع االلطاعً تتسم الشخصٌة االنسانٌة " وهذا هو المفهوم 
الذي ٌستخدمه السٌد ٌسٌن " بثبات التفكٌر وؼلبة الجمود والتحجر على العادات 
االجتماعٌة ، والمٌم األخبللٌة ، وتمدٌس الماضً ، وشٌوع التزمت ، وضٌك األفك ، 

ٌمان المفرط بالسلطة ، وشعور الفرد باالستسبلم والعجز عن تؽٌٌر أي وضع واإل
 –الذي ٌتلو االلطاع من حٌث ترتٌبه الزمنً  –من األوضاع . أما النمط الرأسمالً 

فإنه ٌضفً على الشخصٌة اإلنسانٌة سمات مختلفة ، فهً تتسم بالتفاإل واالعتداد 
سٌادة المطلمة للعمل والتخلً عن النزعات بالنفس واإلٌمان بالعمل ، واالعتراؾ بال

البلعملٌة . وٌمرر "السٌد ٌسٌن " بامكانٌة التعاٌش بٌن أكثر من نمط إنتاجً . فعند 
حدٌثه عن الشخصٌة العربٌة ، فإنه ٌعتمد الرأي المابل بتعاٌش التكوٌنات االجتماعٌة 

مات بعضها المختلفة ، وٌعنى ذلن أن الشخصٌة العربٌة شخصٌة تتعاٌش فٌها س
 . (28)  ٌرتبط بالماضً ، وبعضها ٌرتبط بالحاضر وفماً لمبدأ التعدد فً أنماط اإلنتاج

ً لدراسة العبللة بٌن  أما " هانز جٌرث ، وراٌت مٌلز " فمد طورا نموذجا
بناء الشخصٌة والبناء االجتماعً ، وذهبا إلى أن بنٌة الشخصٌة تتحدد من خبلل 

ها فً تحدٌد الهوٌة الشخصٌة ، وأن فهم الشخصٌة ال عوامل متداخلة تتفاعل جمٌع
ٌؤتً إال من خبلل وضعها فً السٌاق الخاص للبنٌة االجتماعٌة فً فترة تارٌخٌة 
محددة ، بمعنى مجموعة اآلثار والتراكمات التارٌخٌة التً شكلت ظروفاً بنابٌة معٌنة 

الداخلٌة للبنٌة  تطبع بدورها الشخصٌة بطابع معٌن ، ومن ثم تتؤثر بالتنالضات
االجتماعٌة، حٌث تتداخل العناصر وتتنالض بفعل تعدد التركٌبات الطبمٌة ، وتعدد 
وتداخل األطر الثمافٌة ، فتكون المحصلة أشكاالً من التنالضات بٌن االنتماءات 
الطبمٌة والموالؾ االٌدٌولوجٌة وتنالض السلون وتوجهات المٌم واألهداؾ ، ووسابل 
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  (29 و الشخصٌة وكؤنها عالم ٌموج بالتنالضات مثل البنٌة التً تشكلها )تحمٌمها ، وتبد

 تعمٌب : 
بتطبٌك هذه المموالت الفكرٌة على موضوع الدراسة الحالٌة نجد أنه ال 
ٌمكن فهم الشخصٌة المصرٌة المومٌة إال فً ضوء البناء االجتماعً للمجتمع 

واالجتماعٌة والثمافٌة المصري أي فً ضوء الظروؾ االلتصادٌة والسٌاسٌة 
واالٌدٌولوجٌة للمجتمع المصري ، والتحوالت التً مر بها وانعكست على بناء 
الشخصٌة المصرٌة المومٌة وتؽٌر سماتها من ولت آلخر. مع مبلحظة ان الجدٌد من 
السمات ٌستدمج فى المدٌم ، بحٌث إنه ال ٌمحوه وال هو ٌخل به وإنما ٌتفاعل معه 

ً جدٌد اً من الشخصٌة ، بمعنً ان هنان حالة من التفاعل الجدلى بٌن وٌفرز نمطا
االستمرارٌة والتؽٌر فى الشخصٌة المصرٌة من خبلل ما ٌسمى باالستمرارٌة 
التراكمٌة.  والمثال الواضح علً ذلن األضداد التً تتسم بها الشخصٌة المصرٌة ، 

اق المصري ، فٌتمثل والتً تظهر فً تعاٌش النمطٌن االٌجابً والسلبً فً نفس السٌ
النمط االٌجابً فً ذلن النموذج الفاعل للشخصٌة المصرٌة الذي ساد فً أثناء حرب 

، وذلن فً ممابل  3124ٌونٌو  41،وثورة 3122ٌناٌر  36، وثورة 2:84أكتوبر 

ً ممٌزاً للشخصٌة  النمط السلبً المتمثل فً نمط الثمافة الفهلوٌة الذي أصبح سلوكا
للتحوالت االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة التً مر بها المصرٌة كانعكاس 

المجتمع المصري فً العمود األخٌرة . لذا فمن الضروري عند تحدٌد خصابص 
الطابع المومً للشخصٌة المصرٌة مراعاة الظروؾ التارٌخٌة التى مرت بها 

لوصول الشخصٌة المصرٌة ، والرإٌة التكاملٌة للبناء االجتماعً المصري من أجل ا
إلى نتابج ودالالت عامة. وهذا ما ستحاول الدراسة تحمٌمه من خبلل تناول لضاٌا 

 الدراسة لمحاولة تحدٌد عوامل الثبات والتؽٌر فً الشخصٌة المصرٌة.  

 خامساً : لضاٌا الدراسة :
 التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة فً المجتمع المصري : -2

وحتى اآلن العدٌد  2:63ٌولٌو  34 ٌشهد المجتمع المصري منذ لٌام ثورة

من التحوالت السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة ، ولم تكن هذه التحوالت 
من النوع التلمابً الذي ٌشك طرٌمه عبر فترات طوٌلة من الزمن تاركة ألل اآلثار 
 الجانبٌة وألل المشكبلت االجتماعٌة ، ولكنها كانت من نوع آخر وهو التحوالت

ً عن السٌاسات التً كانت  الناتجة عن تبنً سٌاسات من لبل الدولة تختلؾ جذرٌا
 .  (:2) تضبط حركة المجتمع من لبل 

ٌمثل نمطة البداٌة  2:63ٌولٌو  34وٌرى كثٌر من المفكرٌن أن تارٌخ 

ألعمك التحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة التً شهدها المجتمع المصري خبلل المرن 
. فعلى صعٌد التحوالت السٌاسٌة، ٌشهد المجتمع المصري  (31)اآلن العشرٌن وحتى 

وحتى اآلن العدٌد من التحوالت السٌاسٌة ، تمثل ذلن  2:63ٌولٌو  34منذ لٌام ثورة 
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فً لضاء ثورة ٌولٌو على النظام السٌاسً الملكً " اللٌبرالً " وأحلت محله نظاماً 
ً ألؽى التعددٌة السٌاسٌة ، وألؽى األ ً إلى نظام الحزب ثورٌا حزاب ، وتطور تارٌخٌا

الواحد الذي كان ٌمثله االتحاد االشتراكً العربً . ثم جاء الربٌس السابك دمحم أنور 
السادات فشهد النظام السٌاسً المصري تحوالً فً عهده ، حٌث ألؽى االتحاد 

الذي االشتراكً العربً وجمد السٌاسات االشتراكٌة وبدأ عهد االنفتاح االلتصادي 
كان ٌعنً التحول البطا والتدرٌجً إلى الرأسمالٌة. ؼٌر أن أهم تطور أحدثه 
السادات فً النظام السٌاسً المصري أنه سمح بمٌام أحزاب سٌاسٌة وخطط لها لكً 
تمثل الٌمٌن والوسط والٌسار ، وشكل حزب مصر الذي تحول فٌما بعد لٌصبح 

 . (32)له الحزب الوطنى الدٌممراطً وعٌن نفسه ربٌساً 

وفً عهد الربٌس السابك دمحم حسنً مبارن جاء التحول الحاسم الثالث ، 
وذلن حٌن أدخل تعدٌبلت دستورٌة تارٌخٌة على النظام السٌاسً المصري ، والتً 

االستفتاء إلى االلتراع تمثلت فً تعدٌل انتخاب ربٌس الجمهورٌة من نظام 
 (.33)المباشر

طبلق فً النظام السٌاسً المصري فً ثم جاء التحول األبرز على اال
التً اطاحت بحكم  3122ٌناٌر  36العمود األخٌرة ، والذي تمثل فً لٌام ثورة 

الربٌس السابك دمحم حسنً مبارن وانتخاب أول ربٌس مدنً وهو الدكتور دمحم مرسً 
 41ٌناٌر التً تمثلت فً تظاهرات  36الذي أطاحت به الموجة الثانٌة من ثورة 

 –ٌناٌر  36. وفً هذا الصدد ٌرى " سعد الدٌن إبراهٌم " أن ثورة 3124ٌونٌو 

جاءت بسبب االستبداد السٌاسً الذي مارسه  –وثورات الربٌع العربً بصفة عامة 
ً ، وؼٌاب الحرٌات العامة ، واالنتهاكات الصارخة  41نظام مبارن طوال  عاما

وفً  –انٌة األبرز فً مصر ( هم الكتلة السك51-29لحموق اإلنسان ، وألن الشباب )

وألنهم األكثر شعوراً " بالحرمان النسبً " واألكثر لدرة على  -المجتمعات العربٌة
ً أن ٌكونوا طلٌعة المحتجٌن . وضاعؾ من  التواصل والحركة ، فلم ٌكن مستؽربا
ؼضبهم وتحوله إلى " ثورة " استبداد حاكمهم فً تجاهل مطالبهم ، التً كانت " 

. والتً تحولت إلى المطالبة باسماط  (34) تواضعة للؽاٌة فً البداٌةمتحشمة " وم
عندما أعلن عمر سلٌمان لرار الربٌس  3122فبراٌر  22النظام ، وهو ما تحمك فً 

 السابك دمحم حسنً مبارن تنحٌه عن منصب ربٌس الجمهورٌة .
ل أما على صعٌد التحوالت االلتصادٌة التً شهدها المجتمع المصري ، فتمث

ذلن فً التحول من استراتٌجٌة التنمٌة التً تموم على إعطاء الدور الربٌسً فً 
عملٌة التنمٌة للدولة خبلل ستٌنٌات المرن العشرٌن ، إلى االتجاه نحو تطبٌك 
استراتٌجٌة جدٌدة للتنمٌة تموم على إعطاء الدور الربٌسً فً عملٌة التنمٌة إلى 

 مرن العشرٌن وحتى اآلن.المطاع الخاص منذ منتصؾ سبعٌنٌات ال
بسبب  –معظمها  –أما على صعٌد التحوالت االجتماعٌة والثمافٌة فجاءت 

تراجع الدور االجتماعً للدولة فً ظل سٌاسات االنفتاح االلتصادي والخصخصة ، 



(5102يونية  -ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 ممدوح عبد الواحد الحيطي -محمد سعيد عبد المجيد   

    436 

حٌث ترتب على تطبٌك سٌاسة االنفتاح االلتصادي تراجع حاد فً الدور االجتماعً 
فبعد أن كانت الدولة هً اآللة  –على سبٌل المثال  –ان للدولة ، ففً مجال اإلسك

الوحٌدة المنظمة للعبللة بٌن المالن والمستؤجر فً الحمبة الناصرٌة ، أطلمت الدولة 
فً ظل سٌاسة االنفتاح االلتصادي العنان لموى السوق " العرض والطلب " أى 

ان محصلتها تحولت لضٌة االسكان من لضٌة ذات أبعاد اجتماعٌة إلى سلعة ك
النهابٌة انتشار عمارات التملٌن كنوع جدٌد من االستثمار السرٌع ، وانتشار ظاهرة 

 .( 35) المساكن المفروشة والخلوات 

ومن أخطر اآلثار االجتماعٌة التً ترتبت على سٌاسة االنفتاح االلتصادي 
صادي أحدث تلن المتعلمة بنظام المٌم السابد فً المجتمع المصري ، فاالنفتاح االلت

العدٌد من التؽٌرات فً النسك المٌمً للمجتمع ، وأهم هذه التؽٌرات هو نمو رأسمالٌة 
ً ، وعدم تحمٌك العدل  ً والتصادٌا االنفتاح ؼٌر المنتجة ، ونفوذها المتزاٌد اجتماعٌا
االجتماعً ، وما نتج عنه من تدهور فً أوضاع الطبمة الدنٌا والوسطى فً المجتمع 

ً له ذا تدهورت لٌمة العمل المنتج ، حٌث اتجهت رأسمالٌة االنفتاح إلى . ونتاجا
السعً من أجل تكوٌن الثروة بشتى الطرق ، ونشرت فً سبٌل تحمٌك هذا الهدؾ لٌم 
الفساد والرشوة فً العدٌد من المستوٌات ، فضبلً عن انتشار لٌم الفردٌة والبلمباالة 

 ( 36)تمع المصري فً ظل هذه السٌاسة فً المجتمع وتنامً ثمافة االستهبلن فً المج

وزاد من تكرٌس التحوالت االجتماعٌة السلبٌة فً المجتمع المصري 
التراجع الشدٌد للدور االجتماعً للدولة فً ظل سٌاسة الخصخصة ، حٌث اتجهت 

 3121حتى عام  2::2الحكومة المصرٌة نحو تطبٌك سٌاسة الخصخصة منذ عام 

السوق وتضاإل دور الدولة بشكل واضح . وفً  دون وضع ضوابط حمٌمٌة لموى
هذا الصدد نجد أن أهم مبلمح التراجع الشدٌد فً الدور االجتماعً للدولة فً ظل 
سٌاسة الخصخصة ٌتمثل فً انسحاب الدولة تدرٌجٌا من لطاع االنتاج ودعم السلع 

ان والخدمات ، وإطبلق العنان للمطاع الخاص فً مجاالت حٌوٌة كالتعلٌم واإلسك
والصحة . وترتب على هذه السٌاسات زٌادة معدالت الفمر والبطالة وتدهور شدٌد فً 

 .  (37)مستوٌات األجور النمدٌة والعٌنٌة بالمٌاس الرتفاع أسعار السلع والخدمات 

وفً هذا الصدد ٌرى " فرؼلً هارون " أن سٌاسات االصبلح االلتصادي 
ذا النظام العدٌد من الجرابم االجتماعٌة التً اتبعها نظام مبارن أدت إلى ارتكاب ه

ً ، هً مدة حكم مبارن ، وكان  فً حك مصر والمصرٌٌن على مدار ثبلثون عاما
أكبر وأهم هذه الجرابم هو تخلى الدولة فً عصره عن دورها االجتماعً تجاه 
مواطنٌها ، وهً الجرٌمة األم التً أفرزت العدٌد من الجرابم األخرى ، التً تبدأ 

فمار المتعمد للشعب والنهب المنظم لثرواته ، وال تنتهً عند حد حرمانه من باال
حموله االلتصادٌة واالجتماعٌة ، بعد حرمانه من حموله السٌاسٌة والمانونٌة ، وهو 

ٌناٌر  36ما ٌمثل التربة الخصبة التً نمت فٌها بذور الؽضب المصري لتثمر فً 
  (. 38)ثورة أطاحت بمبارن ونظامه 3122



 التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة وسمات الشخصٌة المصرٌة
    

 433 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

وما سبك ٌوضح أهم التحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة التً شهدها المجتمع 
وحتى اآلن ، والتً ٌعد أبرزها على  2:63ٌولٌو  34المصري منذ لٌام ثورة 

التً أطاحت بحكم الربٌس السابك دمحم حسنً مبارن  3122ٌناٌر  36االطبلق ثورة 

الذي  -س دمحم مرسً ، وتمخض عنها انتخاب أول ربٌس مدنى منتخب وهو الربٌ
ٌونٌو  41والتً تمثلت فً ثورة  3122ٌناٌر  36أطاحت به الموجة الثانٌة من ثورة 

وتراجع الدور االجتماعً للدولة فً ظل سٌاسات االنفتاح االلتصادي  -3124

 والخصخصة .

 :اسٌة واالجتماعٌة للمجتمع المصريالشخصٌة المصرٌة فً ظل التحوالت السٌ -2
ة الحالٌة أن أهم التحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة التً شهدها تعتمد الدراس

المجتمع المصري فً العمود األخٌرة والتً أثرت على الشخصٌة المصرٌة تتمثل فً 
تراجع الدور االجتماعً للدولة فً ظل سٌاسات االنفتاح االلتصادي والخصخصة ، 

ك دمحم حسنً مبارن ، التً أطاحت بحكم الربٌس الساب 3122ٌناٌر  36ولٌام ثورة 

 وٌمكن توضٌح ذلن على النحو التالً : 
ٌرصد رجال الفكر االجتماعً والمهتمون بمضاٌا ومشكبلت مظاهر تراجع 
الدور االجتماعً للدولة وأزمة المجتمع المصري فً ظل سٌاسات االنفتاح 
االلتصادي والخصخصة والتً انعكست على الشخصٌة المصرٌة أن هنان حاالت 

، وشٌوع حالة من عدم االنضباط على كافة المستوٌات ،  له المختلفةفساد بؤشكامن ال
والتسٌب والبلمباالة وإزدٌاد أنماط من الجرابم لم ٌكن المجتمع المصري ٌعرفها من 
لبل مثل جرابم المحرمات ، وجرابم المال ، والنصب مثل شركات توظٌؾ األموال 

ذلن على الشخصٌة المصرٌة فً ظواهر  وؼٌرها . وٌرصد علماء االجتماع انعكاس
مثل العنؾ وثمافة الزحام وتفكن األسرة وإعبلء المٌم المادٌة ، واختفاء لٌم التعاون 

لكسب والتسامح والتساند االجتماعً، وانتشار سلوكٌات سلبٌة مثل البحث عن ا
 " السمسرة، والمضاربة وبناء العمارات التً تنهار السرٌع من أعمال ؼٌر منتجة

بسبب عدم مطابمتها للمواصفات الهندسٌة" . وانهٌار الخدمات الصحٌة والعبلجٌة 
 . (  39)للفمراء، وتدهور أحوال التعلٌم وزٌادة معدالت البطالة بٌن الشباب 

كما انعكس تراجع الدور االجتماعً للدولة على الشخصٌة المصرٌة فً 
مختلفة " فً المجتمع ظل سٌاسة الخصخصة فً لٌام شرابح اجتماعٌة " فبوٌة 

المصري بتبنً ثمافة االضرابات واالحتجاجات بوسابلها المختلفة ، للتعبٌر عن 
المطالب الحٌاتٌة الملحة والمباشرة ، التً أصبحت أكثر ضرورة مع السٌاسات 
االلتصادٌة التً تبنتها الحكومة المصرٌة وتنامً عملٌة خصخصة المطاع العام 

الصحة والتعلٌم ، من هنا أصبح اإلضراب أو االحتجاج  والخدمات االجتماعٌة مثل
ً للتعبٌر عن مطالب من لبل المطالبة بدفع األجور  ً كانت صورته خٌاراً متاحا أٌا
المتؤخرة ، أو زٌادة األجور ، أو المطالبة بتثبت العمالة المإلتة وؼٌرها ، وبات 

 .  ( :3)ضبلً " الموظؾ الحكومً أو الموظؾ بالمطاعات األخرى موظفاً " منا
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وبالتوازي مع سٌاسات اإلصبلح االلتصادي والخصخصة راح الفساد 
بسرعة وٌعم كل أركان ومستوٌات النظام والمجتمع  –فً ظل نظام مبارن  –ٌنتشر 

المصري على حٍد سواء . وتعٌن على الفبات المهمشة ، فً ظل هذه األجواء أن 
ات الرسمٌة المابمة للتنفٌس عن تبحث عن آلٌات أخرى ، ؼٌر االحزاب والمإسس

. ولم ٌكن ؼرٌباً مع تنامً الفساد واالحساس بالظلم وازدٌاد  (41)ؼضبها واحتجاجها 

الفمر واتساع الفجوة بٌن األؼنٌاء والفمراء أن تتصاعد األعمال االحتجاجٌة على نحو 
 .(42)ملحوظ فً السنوات الخمس األخٌرة من نظام مبارن

الشخصٌة المصرٌة وتمثل ذلن فً ظهور عدد كبٌر ولمد انعكس ذلن على 
أبرٌل ، وحركة  7من أهمها حركة شباب  –من الحركات والجماعات االحتجاجٌة 

التً ساهمت فً  –كفاٌة ، والجمعٌة الوطنٌة للتؽٌٌر ، ومجموعة كلنا خالد سعٌد 
على طرح العدٌد من المضاٌا المرتبطة باإلصبلح السٌاسً وااللتصادي واالجتماعً 

أجندة المجتمع المصري ، وساعدت على إعادة تسٌٌس لطاعات واسعة من المجتمع 
. كما  ( 43)مثل العمال والشباب والفبلحٌن والموظفٌن بعد فترة طوٌلة من الركود

التً أطاحت بحكم  3122ٌناٌر  36ساهمت هذه الحركات بدور بارز فً ثورة 

 الربٌس السابك دمحم حسنً مبارن .
س ظهور الحركات االجتماعٌة الجدٌدة على الشخصٌة المصرٌة ولمد إنعك

بصورة واضحة ، ولد تجسد ذلن فً كسر حاجز الخوؾ المزمن من أجهزة األمن ، 
مما شجع شرابح اجتماعٌة عدٌدة على الخروج عن صمتها ونبذ سلبٌتها ، فازداد 

رة مهمشة زخم الولفات االحتجاجٌة واالضرابات التً عبرت من خبللها فبات كثٌ
عن مطالبها الفبوٌة أو االجتماعٌة ، كرفع الحد األدنى لؤلجور أو تحسٌن ظروؾ 

. وفً هذا الصدد ٌرى " علً لٌلة " أن أهمٌة  ( 44)العمل ومستوى الخدمات .. الخ 

ٌتمثل فً كونها لد لعبت دوراً  –بالنسبة للشخصٌة المصرٌة  –هذه الحركات 
 . (45) والجماهٌر فً المجتمع المصري  محورٌاً فً تطوٌر وعً المثمفٌن

ثم جاء أبرز التحوالت السٌاسٌة التً أثرت على الشخصٌة المصرٌة والذي 
ٌناٌر التً أطاحت بحكم الربٌس السابك دمحم حسنً مبارن .  36تمثل فً لٌام ثورة 

وفً هذا الصدد ٌرى " أحمد زاٌد " أن ثورة المصرٌٌن فً الخامس والعشرٌن من 
جاءت بسبب مجموعة من األسباب ٌؤتً فً ممدمتها وهن الدولة أو  3122ٌناٌر 

ضعفها فً إدارة موارد المجتمع ، ونمو الحرمان وتعدد مصادره ، ونمو األفكار 
. وفً هذا الصدد ٌرى البعض أن الشخصٌة ( 46) الثورٌة وتعدد مصادرها أٌضا ً 

     عً معنى أن تمولأصبحت اآلن ت –والمجتمع المصري بصفة عامة  –المصرٌة 
" ال "  وأصبحت الشخصٌة مثمفة بثمافة الرفض وتؤكد المصري أن له حمولاً 
وواجبات  ، فضبل عن أن المصري أصبح ٌعً تمـاماً أن المسبول لٌس الهاً ، وؼٌر 
مخلد ، وٌمكن أن ٌحـاسبه فً أي ولت ، وال أحد فوق المانون خـاصة بعد أن رأي 

بولٌن خلؾ المضبان ، فؤصبح لدٌهم األمـل فً تحمٌك المصرٌون كثٌر من المس
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العدالة ، كما أصبح المصرٌون ٌفكرون فً مستمبل أوالدهم وأحفـادهم بعدما كانوا 
فً السابك ٌفكرون فمط فً لوت الٌوم بٌومه وهذا دلٌل واضح على أن الشخصٌة 

 .   ( 47)تؽٌرت وستتؽٌر لؤلفضـل كلما حصلت على الحرٌة 

صدد أٌضاً ترى " ثرٌا عبد الجواد " أن اإلٌجابٌة والفعالٌة هً وفً هذا ال
أحد التؽٌرات التً أبرزتها الثورة، وطرأت على الشخصٌة المصرٌة بعد ثورة 

ٌناٌر ، فالخوؾ والسلبٌة واالنكماش، وتفضٌل الصمت كان ٌخٌم على الشخصٌة 36

طالبة بحمولها وأكثر المصرٌة لبل الثورة، وأصبحت بعد الثورة أكثر جرأةً على الم
إٌجابٌة وفعالٌة. كما ترى أن ما ٌبدو على السطح من تؽٌرات سلبٌة من "عنؾ 
وبلطجة وحرق وتدمٌر" فً سلون بعض طوابؾ الشعب المصري لٌست بفعل 
الثورة، وانما هً سلبٌات متؤصلة لدى فبات معٌنة، ساعد على ظهورها الؽٌاب 

 .(48) األمنً، وؼٌاب تطبٌك المانون 

وما سبك ٌوضح أن  سمات الشخصٌة المصرٌة تؽٌرت بشكل كبٌر بعد 
ٌناٌر ، فاختفت سمات مثل الخوؾ والسلبٌة والعجز عن المطالبة بالحموق  36ثورة 

، وظهرت سمات مثل االٌجابٌة والفعالٌة والتصمٌم علً الحصول علً الحموق 
ً العدٌد من الج وانب السلبٌة مثل لجوء المسلوبة ، وان كان ارتبط بهذا التؽٌر أٌضا

بعض الطوابؾ إلً العنؾ والبلطجة والحرق والتدمٌر للحصول علً مطالبها ، 
 وحدث ذلن باألساس بسبب الؽٌاب األمنى.

 :الت الوصفٌة  والدراسات المنهجٌةسادساً : سمات الشخصٌة المصرٌة بٌن التحلٌ
خصٌته هنان عدد كبٌر من الدراسات عن طبٌعة االنسان المصرى ونمط ش

. وبشكل عام ٌمكن تمسٌم الدراسات التى حاولت تحدٌد خصابص الشخصٌة 
المصرٌة إلً نوعٌن : النوع األول هو التحلٌبلت الوصفٌة التً لدمت رإٌة 
انطباعٌة إلى حد كبٌر ، وٌؽلب علٌها التحلٌل الذاتى أكثر من التحلٌل الموضوعى . 

 لمنهجٌة.أما النوع الثانً فتمثله الدراسات العلمٌة ا

 الدراسات الوصفٌة : –أ  

 ( الفالحون: 1938األب" هنرى عٌروط " ) -1
احتوت الدراسة علً معظم الصفات االنطباعٌة  التً ما تزال عالمة 
باألذهان حول المصرٌٌن حتً اآلن: كالمدرٌة والكسل والبلمباالة وعدم المدرة على 

      رة على التفكٌر العلمى السلٌمتحمل المسبولٌة واالعتماد فى الخرافات وعدم المد
. كما تحدث األب عٌروط عن سكٌنة الفبلح المصري، ولال إنها تصل إلً حد  (49)

المهانة والتدنً اللذٌن ٌفرضهما الفمر علٌه بمدر ما فرضهما المهر المتواصل من 
 .  (:4) سٌده ومجتمعه 

نطباعٌة ولمد ذكر األب عٌروط فً ممدمة الكتاب ما ٌوضح الصفة اال
لدراسته بحدٌثه عن الصعوبات التً واجهته ) ونود أن نمول للمراء ؛ إننا اعتمدنا فً 
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هذا البحث علً ما الحظناه وحممناه بؤنفسنا . ولد استؽرق منا البحث واالستمصاء 
سنٌن عدٌدة ؛ كانت فٌها المشاهدة والتحري عدتنا ؛ فنحن من مصر ؛ ونعٌش بٌن 

ولد امتدت مشاهداتنا ومبلحظتنا طوال السنٌن فً مختلؾ أهلها عٌش المواطنٌن . 
أنحاء الرٌؾ ؛ حٌث لم ننمطع عن المشافهة والمحادثة والبحث واالستمصاء ووجوب 
ً فً الكشؾ واالستطبلع حتً جاء بحثنا نتٌجة  أنحاء الببلد ومخالطة الطبمات حبا

 . (51) دة والتحمٌك( المبلحظة والتؤمل الطوٌلٌن ...لمد جاء هذا البحث ولٌد المشاه

 : (41)  ( ، شخصٌة مصر1967نعمات فإاد ) -2
تعد من الدراسات االنطباعٌة ، حٌث هدفت إلً إلماء الضوء على الشخصٌة 
المصرٌة ، ولامت بتتبع شخصٌة مصر منذ عهد الفراعنة ، وتحدثت عن شخصٌة 

ر فً العهد مصر فً األدٌان واآلداب والفنون الفرعونٌة ، ثم تناولت شخصٌة مص
المسٌحً ، والعهد االسبلمً العربً . واشارت نتابج الدراسة إلى أن االنسان 
المصري المدٌم كان دابم البحث عن الكمال ، وكان ٌتمتع بالطموح والترؾ حتى فً 
حالة بحثه عن ضرورات الحٌاة . كما اختتمت " نعمات فإاد " كتابها بسلبٌات 

ها فى : التملٌد واختبلل المفاهٌم وافتماد المٌم الشخصٌة المصرٌة المعاصرة وحددت
الحمٌمٌة والخوؾ والنفاق والفراغ والهدر واألمٌة والمبالؽة بٌن التهوٌن والتهوٌل 

 وضٌاع الفرص.

 : (42) ( ، شخصٌة مصر : دراسة فً عبمرٌة المكان 1973جمال حمدان ) -3
در اإلمكان هدفت هذه الدراسة إلى محاولة رسم صورة عرٌضة ودلٌمة بم

لشخصٌة مصر . ولد جاءت هذه الدراسة فً صورة أربعة مجلدات ضخمة تناول 
الجزء األول شخصٌة مصر الطبٌعٌة، وعرض الجزء الثانً شخصٌة مصر البشرٌة 
، ونالش الجزء الثالث شخصٌة مصر التكاملٌة ، وعالج الجزء الرابع شخصٌة 

صٌة المصرٌة بكل المماٌٌس مصر الحضارٌة . ولد خلصت الدراسة إلى أن الشخ
وباجماع اآلراء من أؼنى الشخصٌات االللٌمٌة وأكثرها ثراء وتعدداً فً الجوانب 
واألبعاد . كما أشارت نتابج الدراسة إلى أن دٌكتاتورٌة الحكم فً مصر هً النمطة 
السوداء والشوهاء فً شخصٌة مصر ببل استثناء ، وهً منبع كل السلبٌات 

ة فً الشخصٌة المصرٌة حتى اللحظة ، لٌس على مستوى والشوابب المتوؼل
 المجتمع فحسب ولكن الفرد أٌضاً ، ال فً الداخل فمط ولكن فً الخارج كذلن.

 : (43) ، التحول فً مصر  Mark N. Cooper( 1982مارن كوبر ) -4
ٌتناول المإلؾ بعض السمات المتمٌزة والفرٌدة للشخصٌة المصرٌة من 

ات الدراماتٌكٌة فً مصر المعاصرة ، وتحدٌدأ فً الفترة ما بٌن خبلل العرض للتؽٌر
، حٌث شهدت هذه الفترة حدثٌن ذوي أبعاد جماهٌرٌة ضخمة .  2:88-2:78عامً 

خرج مبلٌٌن المصرٌٌن المتحمسٌن للشوارع لكً 2:78ٌونٌو  21-:ففً  ٌومً 

حً عن الحكم بعد ٌطالبوا جمال عبد الناصر بعدم التخلً عن السلطة بعد ما لرر التن
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خرج مبات  2:88ٌناٌر  31-:2. وفً الممابل ففً ٌومً  2:78هزٌمة ٌونٌو 

اآلآلؾ من المصرٌٌن المتحمسٌن للشوارع لمطالبة أنور السادات بالتخلً عن 
السلطة بعد ما لامت الحكومة المصرٌة فً ذلن الولت برفع أسعار بعض السلع 

لعمد من الزمان ، وما بٌن هذٌن الحدثٌن شهدت االستهبلكٌة األساسٌة . لذا ففً هذا ا
 مصر تحوالً ربٌسٌاً أثر علً الشخصٌة المصرٌة .

وفً ممابلة ممصودة ٌربط المإلؾ  بهذه الفترة بٌن حادثً وفاة ٌعكسان 
توفً ناصر  2:81سمات الشخصٌة المصرٌة خبلل عمد من الزمان. ففً نهاٌة 

تحمٌك الصلح بٌن األردنٌٌن والفلسطنٌٌن . نتٌجة ذبحة للبٌة بعد لٌامه بمفاوضات ل
ولد لام مبلٌٌن المصرٌٌن بحمل كفنه فً شوارع الماهرة فً مشهد عاطفً حزٌن فً 

فمد تم اؼتٌال السادات بعد ممابلة لرٌبة مع ربٌس  2:92هذا الصباح . أما فً عام 

السبلم  كانت هذه الممابلة ضمن جزء من عملٌة صنع –الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
. وفً جنازة السادات مشً خلؾ كفنه بضعة مبات من  -بٌن مصر واسرابٌل 

الملحمٌن العسكرٌٌن األجانب فً جنازة صامتة ، بٌنما التزم مبلٌٌن المصرٌٌن 
الصمت فً ظل تطبٌك لانون الطوارئ . وهنا تظهر التنالضات الصارخة فً 

 الشخصٌة المصرٌة فً أوضح صورها .

 :(44) ( ، فً بناء البشر 1988حامد عمار ) -6

تطرح الدراسة صورة للشخصٌة المصرٌة الفهلوٌة كنمط عام للشخصٌة 
المصرٌة ، وعلى الرؼم أنه ٌإكد أنه حاول أن ٌلتزم منهج الموضوعٌة العلمٌة لدر 
المستطاع ، إال أن الدراسة لد اتخذت مولفاً فكرٌاً ٌتسم بمدر من االجتراء والذاتٌة ، 

أبدى من تحفظات فى هذه الدراسة  ، فمد اعتمد البعض أن ممومات هذه ومع كل ما 
الشخصٌة هى ممومات ثابتة وأزلٌة وسرمدٌة ، وهذا بطبٌعة الحال لٌس حمٌمٌاً على 
اإلطبلق ، وتنحصر سمات هذه الشخصٌة فى المدرة على التكٌؾ السرٌع لمختلؾ 

وإٌثار العمل الفردى على  الموالؾ والنكتة المواتٌة والمبالؽة فى تؤكٌد الذات
الجماعى واالتكالٌة والتهرب والتموٌه والتكتم والرؼبة فى الوصول إلى الهدؾ 

 بؤلصر الطرق. 

( ، ماذا حدث للمصرٌٌن ؟، تطور المجتمع المصري فً 1999جالل أمٌن ) -7

1995 – 1945نصف لرن 
 (45)  : 

ي خبلل نصؾ هدفت الدراسة إلً إلماء الضوء على تطور المجتمع المصر
. ولد خلصت الدراسة  6::2إلى عام  2:56لرن  ، وهً الفترة الممتدة من عام 

إلى أن الحران االجتماعً هو العامل األساسً الذي حكم تطور المجتمع المصري 
( . كما اشارت نتابج الدراسة إلى أن أهم مبلمح 6::2 -2:56خبلل نصؾ المرن )

لمذكورة شٌوع ما ٌسمى بالفساد أو التسٌب وعدم التحوالت االجتماعٌة خبلل الفترة ا
االنضباط ، وازدٌاد حوادث العنؾ ، وظهور أنواع جدٌدة من الجرابم ، وتفكن 
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األسرة ، وانتشار لٌم مادٌة تعلى من لٌمة الكسب السرٌع على حساب العمل المنتج ، 
ومن ضعؾ روح التعاون والتضامن االجتماعً ، ومن تدهور نمط الحٌاة فً 
المدٌنة والمرٌة على السواء ، وازدٌاد تؽرٌب الحٌاة االجتماعٌة ، سواء انعكس ذلن 
فً أنماط السلون الٌومٌة ، أو فً اللؽة المتداولة، ومن انتشار تمدٌس كل ما هو 
أجنبً وتحمٌر كل ما هو وطنى . ولد أرجعت الدراسة معظم أسباب ذلن إلى 

تً اتجهت مصر إلى تطبٌمها منذ عام سٌاسات االنفتاح االلتصادي والخصخصة ال
ً عن كثٌر من مسبولٌاتها االلتصادٌة  2:85 ، والتً بموجبها تخلت الدولة تدرٌجٌا

 واالجتماعٌة التً تحملتها فً ستٌنٌات المرن العشرٌن .

 (: 46)( ، أزمة الثمة وعمدة الخوف داخل المجتمع المصري2009سامً الزلم ) -8

لضوء على أزمة الثمة وعمدة الخوؾ داخل هدفت الدراسة إلى إلماء ا
المجتمع المصري من خبلل دراسة ممومات ومعالم الشخصٌة المصرٌة تارٌخٌاً 
ً ودٌنٌا والتصادٌا واجتماعٌا كمدخل لفهم ما نراه من لٌم سلبٌة ، ومظاهر  وثمافٌا

الثمة أزمة الثمة وعمدة الخوؾ كمٌم سلبٌة نراها فً حٌاتنا االجتماعٌة، وأسباب أزمة 
وعمدة الخوؾ . ولد خلصت الدراسة إلى أن عبلج المصور فً الشخصٌة المصرٌة 
ٌتطلب وجود عمد اجتماعً جدٌد نرد فٌه االعتبار لتارٌخنا ورموزنا وتنمٌة ثروات 
الوطن الحمٌمٌة " االنسان وأرض مصر " بعٌداً عن ضؽوط الخارج والداخل 

، وتضارب المصالح ، وإحٌاء المٌم  وأزمات العولمة وتملبات العبللات الثنابٌة
المصري وضبط اٌماع الشارع واالخبلق اإلٌجابٌة ، وتنشٌط دور مإسسات المجتمع 

 .المصري

 : (47) ( ، تشرٌح الشخصٌة المصرٌة 2013أحمد عكاشة ) -8
ٌناٌر .  36هدفت الدراسة إلً تشرٌح الشخصٌة المصرٌة لبل وبعد ثورة 

م سمات الشخصٌة المصرٌة تتمثل فً التدٌن ، ولد خلصت الدراسة إلى أن أه
والتسامح ، واالستمرار ، واالرتباط باألرض واألسرة ، الرضا ، المناعة، النكته ، 
ً للحزن ، ؼٌر أنها كثٌراً ما تلجؤ إلى الصبر  الدعابة ، السخرٌة التً تجنح أحٌانا

ٌاتها وتخاذلها ، والزهد والتمولع داخل الذات وهو األمر الذي ٌفسر الكثٌر من سلب
وطاعتها العمٌاء ، حتى لو ظلمت وانتابها المهر والتسلط واالضطهاد ، وساعد على 
ذلن ندرة ثورة الشخصٌة المصرٌة على الوالع . كما أشارت نتابج الدراسة إلى أن 

ٌناٌر أعادت للمصرٌٌن أصالتهم ، وأكدت على أن الشخصٌة المصرٌة لم  36ثورة 

ر العصور والعهود، ولكنها لد دفنت تحت رمال المهر والظلم تفمد مبلمحها مع مرو
ٌناٌر هذ الرمال لتظهر الشخصٌة المصرٌة جلٌاً بما  36والفساد ، ولد ازاحت ثورة 

تحوي فً طٌاتها من تكامل اجتماعً ، وحب لآلخر وحب للمشاركة ، وهذا ما كان 
 ٌناٌر. 36ة واضحاً فً مشاركة جمٌع فبات المجتمع المصري فً أحداث ثور
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 الدراسات المنهجٌة : -ب

مولف العلوم السلوكٌة من :  (، الشخصٌة المومٌة1981دمحم سعٌد فرح )-2
تغٌر الشخصٌة من االستمرار  –تكوٌن الشخصٌة وأثر الصفوة علٌها  –الشخصٌة 

 :  ( 59)  إلى البلبلة االجتماعٌة

كتوب عن الشخصٌة هدفت الدراسة إلً إلماء الضوء على التراث العلمً الم
المومٌة ، كخطوة لفهم الشخصٌة المصرٌة وفك لواعد المنهج العلمً ببل انفعال وال 
عمل ممفول . وخلصت الدراسة إلى أن دراسات الشخصٌة المومٌة تعد مجاالً جدٌداً 
فً أبحاث العلوم االجتماعٌة " السلوكٌة " وتعبر عن اتجاه حدٌث النشؤة ٌهتم اهتماماً 

ً ب األفعال المومٌة ، سواء فً فترات الحرب أو السلم . كما أشارت نتابج أساسٌا
الدراسة إلى أن الشخصٌة المومٌة مثل الشخصٌة االجتماعٌة لٌست ثابته " جامدة " 
بل متؽٌرة ، إذ أن هنان بعض األوضاع االجتماعٌة التً تإثر فً تشكٌل المجتمع 

خاص للمعتمدات والمٌم واألفكار أكثر من ؼٌرها . كما أن درجة توحد وتمبل االش
لٌست سواء . إذ نجد بعض االشخاص ٌتوحدون بهذه المعتمدات والمٌم أكثر من 

 ؼٌرهم .

( ، المصري المعاصر : مماربة نظرٌة وامبٌرٌمٌة لبعض أبعاد 2005أحمد زاٌد )-2
 :(49)الشخصٌة المومٌة المصرٌة

فى على االنسان هدفت هذه الدراسة إلى محاولة فهم الخصابص التً تض
المصري فً سٌاق جدٌد ، وفً ضوء المتؽٌرات البنابٌة التً تشكلها دون أي زعم 
بؤنها عامة وثابته ، وذلن من خبلل اخضاع أهم الخصابص  التً اتسمت بها 
الشخصٌة المومٌة المصرٌة للدراسة االمبٌرٌمٌة فً ضوء رإٌة بنابٌة تارٌخٌة للتؤكد 

بص التً اتسمت بها الشخصٌة المومٌة المصرٌة . من صدق االفتراضات والخصا
ولد اعتمدت هذه الدراسة على أداتٌن ربٌسٌتٌن هما الممابلة المتعممة واالستبٌان 
لجمع البٌانات األساسٌة لها . وأجرٌت الدراسة على عٌنة صممت بحٌث تتوافر فٌها 

مختلفة ، شروط التمثٌل الكامل للجمهورٌة وسكانها بمستوٌاتهم التعلٌمٌة ال
( مفردة 11:واالختبلفات فً النوع والسن ومحل االلامة ، ولد بلػ حجم العٌنة )

سحبت بطرٌمة عشوابٌة . وأشارت نتابج الدراسة إلى أن أبرز خصابص شخصٌة 
، والتعلك باالشخاص الض واالزدواجٌة ، والشن والتوجساالنسان المصري هً التن

بر ، والفكاهة والمرح ، والتواكل . كما أشارت ، والمٌل التبرٌري ، والسلبٌة ، والص
نتابج الدراسة إلى أن السمات التً ٌتمٌز بها سلون المصري وأفكاره واتجاهاته 
لٌست موجودة بنفس المدر لدى المصرٌٌن األمر الذي ٌإكد على أهمٌة متؽٌر الطبمة 

 فً تحلٌل مثل هذه السمات .
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: الجذور االجتماعٌة والسٌاسٌة  ( ، التكٌف والمماومة2007محمود عودة )-4

 : ( 50) للشخصٌة المصرٌة 
هدفت الدراسة إلى الماء الضوء على السمات العامة للشخصٌة المصرٌة فً 
استمرارٌتها وتحولها ، فً اتصالها وانمطاعها ، فً اٌجابٌتها وسلبٌتها ، وذلن من 

سالٌب التكٌؾ خبلل دراسة الجذور االجتماعٌة والسٌاسٌة للشخصٌة المصرٌة وأ
والمماومة لدٌها . ولد خلصت الدراسة إلى أن المصري منذ فجر تارٌخه طور 
مجموعة من المناعات والتصورات والخصابص والسمات ، شكلت نسماً أساسٌاً من 
أنساق تكٌفه مع الظروؾ ، واندماجه معها ومن ثم استمراره فً البماء ، والوجود ، 

لهرمً للمجتمع والكون ، واالزدواجٌة عبر ومن أبرز تلن الخصابص التصور ا
أصعدة مختلفة ، والسلبٌة واألنامالٌة ، والتحاٌل على عبللات المهر االلتصادي 
واالجتماعً والسٌاسً ، والتصورات المٌتافٌزٌمٌة والمناعات الخرافٌة والشعبٌة . 

ها الشخصٌة كما أشارت نتابج الدراسة إلى أنه من أهم آلٌات المماومة التً لجؤت إلٌ
 المصرٌة لمماومة الظلم وسوء الحظ الهجرة والتمرد .

( ، مالمح الشخصٌة  المومٌة المصرٌة بٌن الثابت 2007دمحم ٌاسر الخواجة )-4
 ( :51) والمتغٌر ، رإٌة تحلٌلٌة نمدٌة

حاولت الدراسة فهم مبلمح الشخصٌة المومٌة المصرٌة ودراستها بٌن 
ول التحلٌبلت والدراسات العلمٌة التً تمت فى اآلونة الثابت والمتؽٌر من خبلل تنا

األخٌرة ، حٌث إنه ال وجود لجمود أو ثبات مطلك فى هذه الحٌاة وأٌضا ال وجود 
ً استمرارٌة نسبٌة وتؽٌر نسبى. ولد خلصت الدراسة   لتؽٌر مطلك وإنما هنان دوما

ى تحدث فى المجتمع إلً إن الشخصٌة المومٌة المصرٌة ترتبط بالتؽٌرات البنابٌة الت
، ومن ثم تبدو الشخصٌة وكؤنها ذات طبٌعة متؽٌرة مثل البنٌة التى تشكلها ، و فى 
الولت نفسه  تتسم باالستمرار النسبى ، بمعنى أنها فى تؽٌرها تؤخذ من المدٌم 
وتضٌؾ إلٌه من السمات الحدٌثة فى عملٌة متفاعلة ومتناؼمة تدعم استمرار السمات 

مة واستدماجها فى إطار السمات والخصابص  الجدٌدة التى تطرأ والخصابص المدٌ
على الشخصٌة المصرٌة  ، وبالتالى ٌمكن الحدٌث عن شخصٌة لومٌة مصرٌة عامة 

 تمٌز المجتمع المصرى .

( ، التحوالت االجتماعٌة وتنالضات الشخصٌة المصرٌة : 2010على جلبً )-5
 : ( 52) تحلٌل خطاب الحٌاة الٌومٌة

لدراسة إلً إلماء الضوء على العبللة بٌن الثمافة والشخصٌة ، هدفت ا
وركزت تحلٌبلتها على العبللة الجدلٌة بٌن التحوالت االجتماعٌة وتنالضات 
الشخصٌة المصرٌة من خبلل رصد التحوالت فً أنساق الطبمة والمٌم االجتماعٌة 

لضات فً لٌم والثمافٌة فً مصر خبلل الحمبة األخٌرة فً حكم مبارن ، والتنا
وأنماط سلون الشخصٌة المصرٌة ، والممارنة بٌن نموذج الشخصٌة المصرٌة 
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الفاعلة فً ممابل ثمافة الفهلوة ، وموالؾ هذه الشخصٌة من العمل ، والسلطة ، 
والدٌن . ولد استعانت الدراسة بمنهجً إعادة التحلٌل ، وتحلٌل الخطاب وما ٌتفرع 

وسٌر البرهنة والمصدٌة ، والموى الفاعلة . ولمد عنه من استراتٌجٌات التفكٌن ، 
وحتى  2:84التصرت الدراسة على الفترة الزمنٌة الممتدة من حرب أكتوبر عام 

من خبلل ما أسفرت عنه نتابج التراث والدراسات المهتمة بالشخصٌة  3121عام 

المصرٌة خبلل هذه الفترة . ولد خلصت الدراسة إلى أن توجهات الشخصٌة ، 
ظومة المٌم التً تحتضنها ، وأنماط السلون التً تتبعها ، ترمً إلى الصالح ومن

الخاص ، وتعلى من شؤن المصالح الفردٌة والحلول الذاتٌة ، بؤي طرٌمة شرعٌة أو 
ؼٌر شرعٌة ، وعلى نحو ٌزٌد من احتماالت الخطر المصنع ، واالضرار باإلنسان ، 

اسة بمجموعة من الظواهر للتدلٌل على أو الجماعة ، أو المجتمع ، واستشهدت الدر
 هذا الخطر المصنع أهمها الهجرة ؼٌر الشرعٌة ، واالتجار فً البشر ، والفساد . 

 : ( 53)( : أركٌولوجٌا الثورة وإعادة البعث للطبمة الوسطى 2011أحمد زاٌد )-6
هدفت الدراسة إلى تمدٌم تفسٌر لثورة المصرٌٌن فً الخامس والعشرٌن من 

وذلن من خبلل تؤسٌس فرضٌة تربط بٌن وهن الدولة أو ضعفها فً 3122ٌناٌر 

إدارة موارد المجتمع ، ونمو الحرمان وتعدد مصادره ، ونمو األفكار الثورٌة وتعدد 
ٌناٌر تجسدت فً  36مصادرها أٌضاً . وأشارت نتابج الدراسة إلى أن ممدمات ثورة 

لدى الشعب المصري . ففٌما وهن الدولة المصرٌة ، وفً أركٌولوجٌا الحرمان 
ٌتعلك بوهن الدولة المصرٌة نجد أنه لم ٌكن إلدارة نظام مبارن رإٌة سٌاسٌة 
واضحة ؼٌر تلن الرإٌة الجزبٌة التً تشتك من خطب الربٌس وتوجٌهاته. وأن 
الممصود بوهن الدولة لٌس هً دولة رخوة فحسب، وال هً دولة فاشلة فحسب ، بل 

أي أنها تدٌر األطماع وتدٌر المصالح الشخصٌة وتضخم من  هً دولة تدٌر الفساد ،
أجهزتها ورموز سلطتها ، دافعة بالشعب إلى الولوؾ فً دابرة الظل مهمشاً ، حابراً 
ً إال الشكوى واالمتعاض. أما فٌما ٌتعلك  ، مكتبباً، ال ٌملن من أمر نفسه شٌبا

لة فً ظل نظام مبارن بؤركٌولوجٌا الحرمان فنجد أنه فً الولت الذي كانت الدو
تتصؾ بالوهن كانت الطبمة الوسطى والطبمات الدنٌا تعانً من أشكال مختلفة من 

 الحرمان االلتصادي وؼٌر االلتصادي .

 تعمٌب :
 ومما سبك ٌمكن ان نورد المبلحظات التالٌة  :

اتخذت الدراسات الوصفٌة لسمات الشخصٌة المصرٌة منهجاً ال ٌنفذ إلى األعماق -2

ا وراء الوصؾ ، وال ٌرتبط بالخلفٌات التارٌخٌة والبنابٌة للمجتمع المصري  ، أو م
فسمات الشخصٌة المصرٌة المومٌة لٌست ثابتة " جامدة " بل متؽٌرة ، إذ ترتبط هذه 
السمات بالظروؾ االلتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة واالٌدٌولوجٌة 

 للمجتمع المصري.
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حكم فً مصر من أهم أسباب تشوه الشخصٌة المصرٌة ، فهً تعد دٌكتاتورٌة ال-3

منبع كل السلبٌات والشوابب المتوؼلة فً الشخصٌة المصرٌة حتى اآلن ، لٌس على 
 مستوى المجتمع فحسب ولكن الفرد أٌضاً.

تحمل الشخصٌة المصرٌة الكثٌر من التنالضات ، والدلٌل علً ذلن ما حدث مع -4
، وما حدث مع أنور  2:78بعد حرب  –المنهزم  المابد –جمال عبد الناصر 

، مما ٌوضح أهمٌة ربط سمات 2:88فً أحداث ٌناٌر  -المابد المنتصر –السادات 

 الشخصٌة المصرٌة بالسٌاق التارٌخً والبنابً للمجتمع .
دور كبٌر فً تؽٌر سمات الشخصٌة المصرٌة ،  3122ٌناٌر  36كان لثورة -5

سلبٌة والعجز عن المطالبة بالحموق ، وظهرت سمات فاختفت سمات مثل الخوؾ وال
 مثل االٌجابٌة والفعالٌة والتصمٌم علً الحصول علً الحموق المسلوبة .

ولكن هل تإكد رإٌة أفراد العٌنة أٌضاً علً تؽٌر سمات الشخصٌة المصرٌة ؟ وما 
ماً هً جوانب هذا التؽٌر االٌجابٌة والسلبٌة من وجهة نظرهم ؟ هذا ما ٌشكل منطل

 أساسٌاً للدراسة المٌدانٌة.

 سابعاً : اإلجراءات المنهجٌة للدراسة :
 المنهج المستخدم : -1

 استعان الباحثان باألسالٌب المنهجٌة التالٌة :
 األسلوب الوصفً التحلٌلً : -أ

لوصؾ وتحلٌل رإٌة أفراد العٌنة لمدي التؽٌر فً سمات الشخصٌة المصرٌة فً 
 العمود األخٌرة.

 لوب اإلحصائً :األس -ب
الذي  ٌعد من أنسب  -"  3من خبلل استخدام معامبلت االرتباط ، ومربع كاى "  كا

بؽرض الكشؾ عن  -(65) اختبارات الداللة اإلحصابٌة فً حالة وجود متؽٌرات كٌفٌة 

 طبٌعة العبللة بٌن متؽٌرات الدراسة .
 أداة جمع البٌانات :  -2

بصورة أساسٌة على استمارة الممابلة اعتمدت الدراسة فً جمع البٌانات  
ً ووالعٌة . ولد اشتملت  الممننة ألنها تساعد فً الحصول على بٌانات أكثر صدلا
االستمارة على أربعة وأربعون سإاالً تبدأ ببٌانات أساسٌة ، ثم الجزء الثانً الذي 

ع ٌدور حول رإٌة أفراد العٌنة ألهم التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة فً المجتم
ٌناٌر  36المصري، ثم الجزء الثالث الذي ٌعالج سمات الشخصٌة المصرٌة لبل ثورة 
ٌناٌر  36. أما الجزء الرابع فٌدور حول سمات الشخصٌة المصرٌة فً ظل ثورة 

 وما بعدها .
ولد لام الباحثان بالتحمك  من ثبات استمارة الممابلة عن طرٌك إعادة 

ً من الشرابح االجتماعٌة االختبار من خبلل تطبٌك االستبانة  على عشرٌن مبحوثا



 التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة وسمات الشخصٌة المصرٌة
    

 433 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

المختلفة ، وبعد مضً أسبوعٌن أعٌد تطبٌك االستمارة على نفس العدد ، وتم حساب 
وذلن لكل سإال من أسبلة االستمارة  ، ولد   SPSSمعامل االرتباط باستخدام برنامج 

بلة ( لمعظم األسبلة مما ٌدل علً أن أس1789بلؽت نتٌجة االرتباط  حوالً )
% 71االستمارة  ثابتة نسبٌاً . ولد تم حذؾ األسبلة التً لل معامل االرتباط فٌها عن 

مما  أتاح االطمبنان لدى الباحثان . أما عن التحمك من صدق استمارة الممابلة ، فمد 
تم عرضها على عدد من المحكمٌن من ذوى الخبرة فً هذا المجال ، ولد استفاد 

حكمٌن وتم استبعاد بعض العبارات ؼٌر المرتبطة الباحثان من مبلحظات الم
بالموضوع ، وتم استخدام العبارات التً أبرزت عملٌة التحكٌم وجود اتفاق علٌها 

 % فؤكثر. 1:بنسبة 

 مجاالت الدراسة : -3
 المجال المكانً : -أ

تم تطبٌك الدراسة على عٌنة عمدٌة بالحصة وفماً لمعٌاري المهنة والتعلٌم من بعض 
ابح االجتماعٌة فً مدٌنتً طنطا وكفر الشٌخ ، وجامعات طنطا وكفر الشٌخ الشر

والمنوفٌة وبنها ودمٌاط ، ولد تم اختٌار مدٌنتً طنطا وكفر الشٌخ ، وهذه الجامعات 
 لما ٌلً :

تعتبر مدٌنتً طنطا وكفر الشٌخ من المدن المتوسطة بما لد ٌعكس تمثٌلهما للكثٌر  -
 من المناطك فً مصر .

اختٌار جامعات طنطا وكفر الشٌخ والمنوفٌة وبنها ودمٌاط  من أجل توسٌع  تم -
 النطاق الجؽرافً للدراسة بمدر اإلمكان من أجل الحصول علً نتابج أكثر صدلاً.

 المجال البشري : -ب 
ٌتمثل المجال البشري فً مجتمع مدٌنتً طنطا وكفر الشٌخ ، وجامعات  

ودمٌاط  ، حٌث تم اختٌار عٌنة عٌنة عمدٌة طنطا وكفر الشٌخ والمنوفٌة وبنها 
ً لمعٌاري المهنة 411بالحصة لوامها ) ( مفردة من بعض الشرابح االجتماعٌة وفما

 والتعلٌم. 
 ولد حرص الباحثان فً اختٌار العٌنة على ما ٌلً:

 أن تتضمن العدٌد من الشرابح االجتماعٌة المختلفة . -
هنٌة المختلفة بما لد ٌسمح باعطاء مصدالٌة أن تتضمن المستوٌات التعلٌمٌة والم -

 أكبر للنتابج .
 المجال الزمنً : -جـ 

استؽرلت الدراسة المٌدانٌة ثبلثة أشهر متواصلة بدأت من بداٌة شهر فبراٌر 
 . 3124وحتى أواخر شهر أبرٌل  3124

 ثامناً : عرض وتحلٌل نتائج الدراسة المٌدانٌة :
 لً ابلة على عٌنة الدراسة على النحو التاجاءت نتٌجة تطبٌك استمارات المم
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 أوالً :الخصائص العامة للعٌنة :
 (1جدول رلم )

 الخصائص الدٌموجرافٌة للمبحوثٌن
 % ن الخصائص الدٌموجرافٌة للمبحوثٌن

 النوع
 <=.9= ??8 ذكر

 ::.<: 889 أنثى

 الوظٌفة )المهنة(

 

 ::.<8 9> أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم

 ; 89 مدٌر عام

 <=.9 ? طبٌب

 88 :: معلم

 <=.> <8 محاسب

 <=.; ;8 أخصائً اجتماعً

 ::.@8 ?> أعمال إدارٌة

 <=.@ @9 موظف

 9 = باحث لانونً

 <=.7 9 مهندس

 <=.7 9 داعٌة إسالمً

 ::.7 8 إعالمً

 ::.9 < محامً

 ::.: 87 بالمعاش

 ::.:8 7; أعمال حرة

 8 : مزارع

 9 = عامل

 الفئة العمرٌة

8?- 98 > 

9<- == 99 

:<- >9 9; 

;<- @8 :7.:: 

 <=.=8 7> فؤكثر >>

 الحالة االجتماعٌة

 ::.@8 ?> لم ٌتزوج

 ::.>< =99 متزوج

 ;:.7 8 مطلك

 > >8 أرمل

 المستوى التعلٌمً

 

 ::.8 ; أمً

 <=.: 88 دون المتوسط

 ::.98 ;= متوسط

 ..883 ;: فوق المتوسط

 <=.8: >@ جامعً

 <=.7: 9@ ما بعد الجامعً

 الحالة االلتصادٌة
 )الدخل الشهري(

 <=.87 9: جنٌه 77>ألل من 

<77- :? 89.=> 

?77- => 99.:: 

8<77- @9 :7.=> 

 ==.:9 8< فؤكثر 777:

 عدد أفراد األسرة

8-: @@ :: 

;-= 8>> <@ 

>-? 97 =.=> 
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 % ن الخصائص الدٌموجرافٌة للمبحوثٌن

 ::.8 ; فؤكثر @

 لامةمحل اإل
 <=.=; 7;8 رٌف

 ::.:> 7=8 حضر

لمتغٌرات النوع والوظٌفة والفئة العمرٌة والحالة االجتماعٌة والمستوى التعلٌمً والحالة  2لٌمة كا
، 46.04، 296.66،  19.26ومحل اإللامة هً على الترتٌب)  االلتصادٌة وعدد أفراد األسرة ،

 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  وكلها ( 1.34، 253.94،  41.05، 428.87،157.56
 الخاصة بمتغٌر محل االلمامة فال توجد داللة إحصائٌة عند ذات المستوى 2ماعدا لٌمة كا

 النوع : -2
( وجود فروق ذات 2اتضح من التحلٌل االحصابً لبٌانات الجدول رلم )

ر أعلى داللة فٌما ٌتعلك بتوزٌع أفراد العٌنة حسب النوع ، حٌث جاءت نسبة الذكو
%( ، بٌنما بلؽت نسبة اإلناث 73778من نسبة اإلناث ، فمد بلؽت نسبة الذكور )

%( . وٌرجع ذلن فً جانب منه إلى عدم تعاون بعض اإلناث الذٌن ولع 48744)

علٌهم االختٌار ، ورفضهم التحاور حول لضاٌا الدراسة المٌدانٌة . وبالرؼم من ذلن 
ممثلة بمدر اإلمكان للذكور واإلناث إلثراء حرص الباحثان على أن تكون العٌنة 

 الدراسة المٌدانٌة.

 الوظٌفة " المهنة " : -2
( إلى وجود 2أشار التحلٌل االحصابً اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

فروق ذات داللة فٌما ٌتعلك بتوزٌع أفراد العٌنة على الفبات الوظٌفٌة ، فتنوعت 
عمال اإلدارٌة " فً المرتبة األولى بنسبة الفبات الوظٌفٌة حٌث جاءت فبة " األ

%( ، ثم  فبة " أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم" فً المرتبة الثانٌة بنسبة 2:744)
%( . أما 24744%(، ثم فبة " األعمال الحرة " فً المرتبة الثالثة بنسبة )28744)

الموظفٌن "  %( ، ثم  فبة "22فبة " المعلمٌن " فجاءت فً المرتبة الرابعة بنسبة )
%( ، بٌنما جاءت فبة " المحاسبٌن " فً المرتبة 778:فً المرتبة الخامسة بنسبة )

%( . وٌلٌهم فبة " اإلخصابٌٌن االجتماعٌٌن " بنسبة 6778السادسة بنسبة )
%( ، 4744%( ، وفبة " بالمعاش " بنسبة )5%( ، وفبة مدٌر عام بنسبة )5778)

%( ، ثم فبتا " 3744وفبة " المحامٌٌن " بنسبة )%( ، 3778وفبة "األطباء" بنسبة )
%( ، وٌلٌهم فبة المزارعٌن 3الباحثٌن المانونٌٌن ، والعمال " بنسبة واحدة هً )

%( 1778%( ، ثم فبتا " المهندسٌن والداعٌة االسبلمً" بنسبة واحدة هً )2بنسبة )
 %( .1744، وأخٌراً فبة االعبلمٌٌن بنسبة )

لة معٌنة ، وهً تعدد وتنوع الشرابح االجتماعٌة المهنٌة وهذا التوزٌع ٌعطً دال
الممثلة ألفراد العٌنة ، مما لد ٌعكس وجود خبرات متنوعة لدى أفراد العٌنة األمر 

 الذي ٌساهم فً إثراء الدراسة المٌدانٌة .

 السن : -3
( عن وجود فروق ذات 2كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم ) 
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( فً المرتبة 66-56ت السن فً العٌنة حٌث جاءت الفبة العمرٌة )داللة بٌن فبا
-46%( من اجمالً العٌنة ، فً حٌن جاءت الفبة العمرٌة )41744األولى بنسبة )

( فً 46-36%( ، بٌنما جاءت الفبة العمرٌة )35( فً المرتبة الثانٌة بنسبة )56
ؤكثر( فجاءت فً المرتبة ف 66%( . أما الفبة العمرٌة )33المرتبة الثالثة بنسبة )

( فً المرتبة 36-29%( ، وأخٌراً جاءت الفبة العمرٌة )27778الرابعة بنسبة )
 %( .8الخامسة بنسبة )

%( 66وهذا التوزٌع ٌعطً داللة معٌنة وهً أن أكثر من نصؾ العٌنة )
( ، مما ٌعكس معاٌشتهم لفترة مبلبمة من 66-56،  56-46تتركز فً الفبتٌن )

ٌناٌر وما بعدها ، ومبلحظتهم لمدي تؽٌر سمات الشخصٌة  36لبل ثورة  حٌاتهم لما

 المصرٌة فً العمود األخٌرة .

 الحالة االجتماعٌة : -4
( إلى وجود فروق ذات 2أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

جٌن داللة بٌن أفراد العٌنة وفماً لمتؽٌر الحالة االجتماعٌة ، حٌث احتلت فبة " المتزو
%( ، فً حٌن جاءت فبة " ؼٌر المتزوجٌن " فً 86744" المرتبة األولى بنسبة )

%( ، بٌنما جاءت فبة األرامل فً المرتبة الثالثة بنسبة 2:744المرتبة الثانٌة بنسبة )
 %( .1745%( . أما فبة المطلمٌن فجاءت فً المرتبة الرابعة بنسبة )6)

من ؼٌرهم مظاهر التحوالت االجتماعٌة  وال شن أن فبة المتزوجٌن ٌلمسون أكثر
وااللتصادٌة فً المجتمع المصري ، والتً تنعكس على أحوال األسرة المصرٌة 

 سواء على المستوى االلتصادي أو االجتماعً أو الثمافً.
كما أشار التحلٌل اإلحصابً إلى وجود فروق ذات داللة بٌن أفراد العٌنة 

" ، فمد احتلت فبة األسرة المكونة من 2ول رلم وفما لمتؽٌر عدد أفراد األسرة "جد
    %( ، فً حٌن احتلت فبة األسرة المكونة من :6( المرتبة األولى بنسبة )5-7)
( 9-8%( ، بٌنما جاءت فبة األسرة المكونة من )44( المرتبة الثانٌة بنسبة )2-4)

أفراد فؤكثر(  :%( . أما فبة األسرة المكونة من 7778فً المرتبة الثالثة بنسبة )
 %( .2744فجاءت فً المرتبة الرابعة بنسبة )

وتعكس هذه البٌانات تؤثٌر ارتفاع عدد أفراد األسرة علً انخفاض المستوى 
المعٌشً لؤلسرة فً ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل لم ٌسبك له مثٌل ، 

صعبة خاصة مع زٌادة الطموحات االستهبلكٌة فً عصر العولمة ، والظروؾ ال
ٌناٌر والتً أثرت بالسلب على  36التً ٌعانً منها االلتصاد المصري بعد ثورة 

 االوضاع االلتصادٌة للفمراء ومحدودي الدخل فً المجتمع المصري .

 الحالة التعلٌمٌة : -5
( وجود فروق ذات داللة 2أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

لمستوى التعلٌمً ، حٌث جاءت فبة " المإهل الجامعً بٌن أفراد العٌنة وفماً لمتؽٌر ا
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%( ، فً حٌن جاءت فبة " المإهل ما بعد 42778" فً المرتبة األولى بنسبة )
%( ، بٌنما جاءت فبة المإهل المتوسط 41778الجامعً " فً المرتبة الثانٌة بنسبة )

ط " فجاءت فً %( . أما فبة " المإهل فوق المتوس32744فً المرتبة الثالثة بنسبة )
%( ، فً حٌن جاءت فبة " المإهل دون المتوسط فً 22744المرتبة الرابعة بنسبة )

%( ، وأخٌراً جاءت فبة األمٌٌن فً المرتبة السادسة 4778المرتبة الخامسة بنسبة )
 %( . 2744بنسبة )

%( تتركز فً فبتى 73وٌبلحظ من البٌانات السابمة أن أؼلبٌة أفراد العٌنة )

الجامعً وما بعد الجامعً بما ٌعنً وجود نسبة كبٌرة تمتلن لدر كافى من المإهل 
 الوعً بموضوع ولضاٌا الدراسة المٌدانٌة .

 الحالة االلتصادٌة : -6
( وجود فروق ذات 2اتضح من التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

ً لمتؽٌر الحالة االلتصادٌة " الدخل ال شهري " ، حٌث داللة بٌن أفراد العٌنة وفما
جنٌه( فً المرتبة األولى بنسبة  4111-2611جاءت فبة أصحاب الدخل )

جنٌه فؤكثر( فً المرتبة الثانٌة بنسبة  4111%( ، فً حٌن جاءت الفبة )41778)
جنٌه( فً المرتبة الثالثة بنسبة  2611-911%( ، بٌنما جاءت الفبة )34777)
ءت فً المرتبة الرابعة بنسبة جنٌه( فمد جا 911-611%( . أما فبة )33744)
جنٌه " فً المرتبة الخامسة بنسبة  611%( ، وأخٌراً جاءت الفبة " ألل من 23778)
(21778. )% 

وٌبلحظ ارتفاع المستوي االلتصادي بٌن أفراد العٌنة بسبب الزٌادات 
ٌناٌر فً محاولة من الحكومات المختلفة  36المختلفة التً تم إلرارها بعد ثورة 

اص ؼضب جماهٌر الشعب ، وتملٌل الولفات االحتجاجٌة التً أثرت علً المتص
 سٌر العمل بالكثٌر من لطاعات الدولة المختلفة . 

 الحالة المكانٌة : -7
( عن عدم وجود فروق 2كشؾ التحلٌل االحصابً لبٌانات الجدول رلم )

احتل الممٌمٌن فً  ذات داللة بٌن أفراد العٌنة وفماً لمتؽٌر " الحالة المكانٌة " ، حٌث
%( ، فً حٌن جاء الممٌمٌن فً الرٌؾ فً 64744الحضر المرتبة األولى بنسبة )

%( . وهذه النسب تعكس كون تمثٌل المدن التً تم 57778المرتبة الثانٌة بنسبة )

تطبٌك الدراسة المٌدانٌة بها من المدن المتوسطة التً تجمع بٌن خصابص الرٌفٌة 
 والحضرٌة بشكل كبٌر. 
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 ثانٌاً : التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة فً المجتمع المصري :
 أهم التحوالت االلتصادٌة التً شهدها المجتمع المصري فً العمود األخٌرة: -1

 (2جدول رلم )
 أهم التحوالت االلتصادٌة التً شهدها المجتمع المصري فً العمود األخٌرة

 % ن المتغٌر*

 @>.@8 >88 ةاالتجاه نحو تطبٌك سٌاسة الخصخص

 ;8.;8 :? تزاٌد دور المطاع الخاص فً االلتصاد المومً

 8<.9: 9@8 تراجع دور الدولة فً المجال االلتصادي والتنمٌة بصفة عامة

تزاٌد احتكار بعض رجال األعمال للكثٌر من السلع الهامة مثل الحدٌد ، 
 واألسمنت ، واالتصاالت 33الخ

8>? :7.:9 

 9.98 :8 د المصري وتفالم مشاكلهوضاع االلتصاأتدهور 

 :8.7 = الت الفساد والرشوةدتزاٌد مع

 877 <?> المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  321.37=  2كا

( وجود فروق ذات داللة 3أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

تحوالت االلتصادٌة التً شهدها المجتمع المصري فً بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم ال
العمود االخٌرة ، حٌث جاء فً ممدمتها تراجع دور الدولة فً المجال االلتصادي 

%( ، فً حٌن جاء تزاٌد احتكار بعض رجال 43783والتنمٌة بصفة عامة بنسبة )

الخ فً  األعمال للكثٌر من السلع الهامة مثل الحدٌد ، االسمنت ، االتصاالت ...
%( ، بٌنما جاء االتجاه نحو تطبٌك سٌاسة الخصخصة 41743المرتبة الثانٌة بنسبة )

%( ، تم تزاٌد دور المطاع الخاص فً االلتصاد :2:76فً المرتبة الثالثة بنسبة )
%( ، وٌلٌه تدهور أوضاع االلتصاد المصري وتفالم مشاكله 25725المومً بنسبة )

 %( .2714ٌد معدالت الفساد والرشوة بنسبة )%( ، وأخٌراً تزا3732بنسبة )

والنسب السابمة ٌمكن النظر إلٌها بوصفها مإشرات تعكس مدى تراجع دور  
الدولة فً المجال االلتصادي والتنموي بصفة عامة ، واعتبار ذلن مإثر أساسً 
علً حٌاة المصرٌٌن، فبعد أن كانت الدولة مسبولة بشكل أساسً عن توفٌر 

واطن المصري من مؤكل ومشرب ومسكن ووظابؾ لؤلبناء ، تركت احتٌاجات الم
الدولة كل ذلن للمطاع الخاص ، فؤصبح المواطن ٌشعر بالملك والتوتر والخوؾ من 
المستمبل . كما ان تخلً الدولة المركزٌة عن دورها الذي لامت به لعدة آالؾ من 

كبٌر . أما عن السنٌن كان له تؤثٌر علً تؽٌر سمات الشخصٌة المصرٌة بشكل 
 أسباب هذه التحوالت فسٌتضح ذلن من خبلل الجزء التالً .
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 أسباب التحوالت االلتصادٌة : -2
 (3جدول رلم )

 أهم أسباب التحوالت االلتصادٌة
 % ن المتغٌر*

اتجاه الحكومة المصرٌة نحو تطبٌك سٌاسات الخصخصة 
 واإلصالح االلتصادي

88? 98.;< 

 =:.=9 >;8 ن لطاع اإلنتاجانسحاب الدولة تدرٌجٌاً م

 =:.97 889 إطالق العنان للمطاع الخاص فً المجاالت االلتصادٌة والخدمٌة

 =:.?9 =>8 ضغوط من صندوق النمد والبنن الدولٌٌن

 @9.8 89 تراخً سلطة الدولة فً المجال االلتصادي

 ?8.9 < تزاوج رأس المال والسلطة

 877 7>> المجموع

 كثر من متغٌر* إمكانٌة اختٌار أ

 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  235.68=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 4أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم أسباب التحوالت االلتصادٌة التً شهدها المجتمع 
ؽوط من %( أن أهمها الض39747المصري فً العمود االخٌرة ، حٌث رأى )

%( أنها انسحاب الدولة 37747صندوق النمد والبنن  الدولٌٌن ، فً حٌن رأى )
%( أنها اتجاه الحكومة المصرٌة نحو 32756تدرٌجٌاً من لطاع االنتاج ، بٌنما رأى )

تطبٌك سٌاسات الخصخصة واالصبلح االلتصادي . ثم متؽٌر إطبلق العنان للمطاع 
%( ، وٌلٌه تراخً سلطة 31747لخدمٌة بنسبة )الخاص فً المجاالت االلتصادٌة وا

%( ، وأخٌراً تزاوج رأس المال والسلطة :372الدولة فً المجال االلتصادي بنسبة )
 %(.2739بنسبة )

والنسب السابمة ٌمكن النظر إلٌها بوصفها مإشرات تعكس مدى الوعً 
ٌطرة الموى بالضؽوط التً مارسها كبلً من صندوق النمد والبنن الدولٌٌن لتسهٌل س

وبمعاونة بعض رجال  –الرأسمالٌة العالمٌة ممثلة فً الشركات متعددة الجنسٌة 
على ممدرات االلتصاد المصري تحت مسمى  –األعمال المصرٌٌن التابعٌن لهم 

سٌاسات االصبلح االلتصادي والخصخصة . وتتفك هذه النتٌجة مع نتابج دراسة " 
ر : دور عبللات الموة فً التنمٌة " ، حٌث نادٌة رمسٌس : االلتصاد السٌاسً لمص

أشارت إلى أن تطبٌك سٌاسات االصبلح االلتصادي " سٌاسات التكٌؾ الهٌكلً " فً 
مصر جاءت باألساس نتٌجة ضؽوط كبلً من صندوق النمد والبنن الدولٌٌن لتعمٌك 

 . ( 66)الخصخصة وعملٌة التحرٌر االلتصادي 
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 ت االلتصادٌة :التؤثٌرات االجتماعٌة  للتحوال -3
 (4جدول رلم )

 أهم التؤثٌرات االجتماعٌة للتحوالت االلتصادي

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  328.95=  2كا

( عن وجود فروق ذات 5صابً لبٌانات الجدول رلم )كشؾ التحلٌل اإلح

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم التؤثٌرات االجتماعٌة للتحوالت االلتصادٌة التً 
%( من أفراد 33744شهدها المجتمع المصري فً العمود األخٌرة ، حٌث رأى )

ى العٌنة أن أهمها ؼٌاب العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخل، فً حٌن رأ
%( أنها تدهور 29792%( أنها زٌادة معدالت الفمر والبطالة ، بٌنما رأى )32789)

مستوٌات األجور النمدٌة والعٌنٌة بالمٌاس الرتفاع أسعار السلع والخدمات . ثم متؽٌر 
%( ، وٌلٌه تدهور أحوال 29726تدهور أحوال الفمراء ومحدودي الدخل بنسبة )

%( ، 2722وتؤكل الطبمة الوسطى بنسبة )%(، 277:5التعلٌم والصحة بنسبة )
 %( .1799وأخٌراً زٌادة معدالت الجرٌمة بنسبة)

والنسب السابمة تعكس تعدد التؤثٌرات االجتماعٌة السلبٌة التً ترتبت على 
التحوالت االلتصادٌة التً شهدها المجتمع المصري فً العمود األخٌرة ، وٌمكن 

 -اسات االلتصادٌة التً انتهجها نظام مبارن النظر إلٌها بوصفها انعكاس لفشل السٌ
فً تحمٌك تنمٌة حمٌمٌة  -تحت مسمى سٌاسات اإلصبلح االلتصادي والخصخصة 

للمجتمع المصري . وٌمكن تفسٌر ذلن بؤن الهدؾ األساسً من هذه السٌاسات لم ٌكن 
إصبلح أحوال االلتصاد المصري وال تحسٌن مستوٌات المعٌشة فً المجتمع 

حٌث لم ٌكن نظام مبارن ٌعمل ألجل إصبلح التصادي ٌؤخذ فً اعتباره  المصري ،
ً مافٌاوٌاً ال ضوابط وال مساءلة  ً رأسمالٌا مصلحة الوطن والمواطن ، بل كان نمطا
عن نتابجه التً كانت تصب جمٌعها فً مصلحة فبة رجال األعمال المرتبطٌن 

ً بالنظام وحزبه الحاكم . ولذا نجد أن هذه السٌ اسات بدالً من أن تإدى إلى عضوٌا
تحسٌن االوضاع االلتصادٌة واالجتماعٌة فً المجتمع المصري ، أدت إلى تفالم 

 % ن المتغٌر*

 ?<.98 ?@8 زٌادة معدالت الفمر والبطالة

 >8.?8 >=8 تدهور أحوال الفمراء ومحدودي الدخل

 ::.99 :97 غٌاب العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخل

ٌة بالمٌاس الرتفاع أسعار تدهور مستوٌات األجور النمدٌة والعٌن
 السلع والخدمات

8>8 8?.?8 

 ;@.=8 ;>8 تدهور أحوال التعلٌم والصحة

 8.88 87 تؤكل الطبمة الوسطى

 ??.7 ? زٌادة معدالت الجرٌمة

 877 @7@ المجموع



 التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة وسمات الشخصٌة المصرٌة
    

 432 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

مشكبلت المجتمع المصري ، وٌؤتى فً ممدمتها ارتفاع معدالت الفمر والبطالة اللذٌن 
 ٌناٌر التً أطاحت بنظام حكم حسنً مبارن . 36ٌعدان من أهم أسباب ثورة 

 (5جدول رلم )
 ٌة المبحوثٌن ألهم التؤثٌرات االجتماعٌة للتحوالت االلتصادٌة حسب المستوى التعلٌمًرإ

 * امكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ال توجد داللة إحصائٌة عند مستوى  29.79=  2كا

( عن عدم وجود 6كما كشؾ التحلٌل االحصابً لبٌانات الجدول رلم )

ت االجتماعٌة للتحوالت فروق ذات داللة بٌن رإٌة المبحوثٌن ألهم التؤثٌرا
االلتصادٌة التً شهدها المجتمع المصري فً العمود األخٌرة حسب المستوى 
التعلٌمً ، وٌعنى ذلن أن هذه التؤثٌرات كانت واضحة لجمٌع أفراد العٌنة بصرؾ 
النظر عن تباٌن المستوى التعلٌمً لهم ، خاصة فً ظل معاناة جمٌع أفراد المجتمع 

 ٌرات.المصري من هذه التؤث

 تؤثٌرات التحوالت االلتصادٌة على النسك المٌمً فً المجتمع المصري : -4
 تؤثٌرات التحوالت االلتصادٌةعلى النسك المٌمً (6جدول رلم )

 % ن المتغٌر*

 9>.;8 ;88 تراجع لٌمة العمل المنتج

 ?8.=8 <89 اختفاء لٌم التعاون والتسامح والتساند االجتماعً

ٌة مثل البحث عن المكسب السرٌع من انتشار سلوكٌات سلب
أعمال غٌر منتجة مثل السمسرة والمضاربة وبناء العمارات التً 

 تنهار بسبب عدم مطابمتها للمواصفات الهندسٌة

8@= 9;.@> 

 =@.<8 8;8 انتشار لٌم الالمبالة فً لطاعات واسعة من المجتمع المصري

 <:.=9 <97 ٌاتانتشار لٌم الفساد والرشوة فً العدٌد من المستو

 877 >?< المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى   44.75=  2كا

المستوى           
 التعلٌمً

 المتغٌر*

 ما بعد الجامعً جامعً فوق المتوسط متوسط دون المتوسط أمً

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

زٌادة معدالت الفمر 
 والبطالة

< :8.9< > 8=.=> ;: 99.?> 97 9832. <@ 98.<: =; 98.=@ 

تدهور أحوال الفمراء 
 ومحدودي الدخل

9 89.<7 ? 8@.7< :; 8?.7@ 8< 8<.@= <9 8?.@? <; 8?.:8 

غٌاب العدالة االجتماعٌة 
 فً توزٌع الدخل

9 89.<7 87 9:.?8 ;8 98.?8 9; 9<.<: <? 98.8> =? 9:.7< 

تدهور مستوٌات األجور 
النمدٌة والعٌنٌة بالمٌاس 

أسعار السلع  الرتفاع
 والخدمات

; 9< ? 8@.7< := 8@.8< 8= 8>.79 <: 8@.:; <; 8?.:8 

تدهور أحوال التعلٌم 
 والصحة

: 8?.>< @ 98.;8 :: 8>.<< 8@ 97.98 ;= 8=.>@ ;; 8;.@9 

 >:.8 ; 9?.8 > -- -- :>.7 8 -- -- -- -- تؤكل الطبمة الوسطى

 <:.9 < <:.7 8 -- -- -- -- -- -- -- -- زٌادة معدالت الجرٌمة

 877 >@9 877 ;<9 877 ;@ 877 ??8 877 9; 877 =8 المجموع
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( وجود فروق ذات داللة 7ٌوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

بٌن رإٌة أفراد العٌنة لتؤثٌرات التحوالت االلتصادٌة على النسك المٌمً ، حٌث رأي 
%( أن أهم أثر لها هو انتشار لٌم الفساد والرشوة فً العدٌد من المستوٌات 37.48)

%( أنه انتشار سلوكٌات سلبٌة مثل البحث عن المكاسب 357:8، فً حٌن رأى )

السرٌعة من أعمال ؼٌر منتجة مثل السمسرة والمضاربة وبناء العمارات التً تنهار 
%( أنه انتشار لٌم 287:7نما رأى )بسبب عدم مطابمتها للمواصفات الهندسٌة ، بٌ

%( أنه اختفاء 27729البلمباالة فً لطاعات واسعة من المجتمع المصري . ورأى )
%( أنه تراجع 25763لٌم التعاون والتسامح والتساند االجتماعً ، وأخٌراً رأى )

 لٌمة العمل المنتج .
 وهذه النسب توضح  ما أحدثته التحوالت االلتصادٌة من انمبلب فً

منظومة المٌم السابدة ، حٌث انتشرت لٌم الفساد واألنانٌة واالنتهازٌة والرشوة فً 
العدٌد من مستوٌات المجتمع المصري ، وتراجعت لٌم االنضباط والكد واالستمامة 
فً أوساط العاملٌن ، كما اهتزت الكثٌر من المٌم األخبللٌة والسلوكٌة فً المجتمع 

انتشار الدروس الخصوصٌة فً الجامعات ،  المصري . وأبلػ مثال علً ذلن
وصفمات األطعمة الفاسدة ، وظهور مافٌا التجارة فً األعضاء البشرٌة ، وؼٌر ذلن 

 من ظواهر بعٌدة كل البعد عن المٌم األصٌلة للمجتمع المصري.

 التحوالت السٌاسٌة فً المجتمع المصري فً العمود األخٌرة : -5
 (7جدول رلم )

 الت السٌاسٌة فً المجتمع المصري فً العمود األخٌرةأهم التحو

 % ن المتغٌر*

الدستورٌة التً أدخلها الرئٌس السابك حسنً مبارن على  التعدٌالت
النظام السٌاسً والتً تتمثل فً تحوٌل انتخاب رئٌس الجمهورٌة 

 من نظام االستفتاء إلى نظام االلتراع المباشر

?= 88.?@ 

عات االحتجاجٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة مثل ظهور العدٌد من الجما
أبرٌل والجمعٌة الوطنٌة للتغٌر ،  =حركة كفاٌة ، وحركة شباب 

 ومجموعة كلنا خالد سعٌد

8;> 97.:: 

 ;@.<9 979 ٌناٌر >9لٌام ثورة 

 7=.=8 897 انتخاب أول رئٌس مدنً

 احتكار الحكم من خالل جماعة االخوان المسلمٌن
 صرٌة "" أخونة الدولة الم

8<9 98.79 

 9.99 =8 حالة االستمطاب واالنمسام السٌاسً الحد فً المجتمع

 877 :9< المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى   169.68=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 8أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

لعٌنة ألهم التحوالت السٌاسٌة فً المجتمع المصري فً العمود داللة بٌن رإٌة أفراد ا
، فً حٌن رأى  3122ٌناٌر  36%( أن أهمها لٌام ثورة 387:5األخٌرة حٌث رأى )
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%( أنها احتكار الحكم من خبلل جماعة اإلخوان المسلمٌن " أخونة الدولة 32713)
اعات االحتجاجٌة %( أنها ظهور العدٌد من الجم31744المصرٌة " ، بٌنما رأى )

أبرٌل ، والجمعٌة الوطنٌة  7االجتماعٌة والسٌاسٌة مثل حركة كفاٌة ، وحركة شباب 
%( أنها انتخاب أول ربٌس 27771للتؽٌٌر ، ومجموعة كلنا خالد سعٌد . ورأى )

%( أنها التعدٌبلت الدستورٌة التً أدخلها الربٌس :2279مدنً ، فً حٌن رأى )

لنظام السٌاسً والتً تتمثل فً تحوٌل انتخاب ربٌس السابك حسنً مبارن على ا
%( 3733الجمهورٌة من نظام االستفتاء إلى نظام االلتراع المباشر ، وأخٌراً رأى )

 أنها حالة االستمطاب واالنمسام السٌاسً الحاد فً المجتمع. 
 (8جدول رلم )

 ٌمًرإٌة المبحوثٌن ألهم التحوالت السٌاسٌة حسب المستوى التعل
المستوى      

 التعلٌمً
 

 المتغٌر*

 ما بعد الجامعً جامعً فوق المتوسط متوسط دون المتوسط أمً

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

التعدٌالت 
الدستورٌة التً 
أدخلها الرئٌس 
السابك حسنً 

مبارن على 
 النظام السٌاسً

: 9< < 8;.>8 9< 8=.7: 87 89.7< 9: 88.88 97 ?.== 

ن ظهور العدٌد م
الجماعات 

االحتجاجٌة 
االجتماعٌة 
 والسٌاسٌة

8 ?.:: > 97.<@ 9@ 8?.<@ 8? 98.=@ ;: 97.>> ;@ 98.98 

 >9لٌام ثورة 
 ٌناٌر

: 9< 88 :9.:< ;: 9>.<= 8@ 99.?@ <> 9>.<; =@ 9@.?> 

انتخاب أول 
 رئٌس مدنً

9 8=.=> = 8>.=; 9> 8>.:8 87 89.7< :> 8>.?> :? 8=.;< 

احتكار الحكم من 
الل جماعة خ

االخوان 
 المسلمٌن

: 9< < 8;.>8 :8 8@.?> 9: 9>.>8 ;9 97.9@ ;? 97.>? 

حالة االستمطاب 
واالنمسام 
 السٌاسً

-- -- -- -- 8 7.=; : :.=8 < 9.;9 > :.7: 

 877 9:8 877 <97 877 :? 877 =>8 877 ;: 877 89 المجموع

 *توجد إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى ال  17.17=  2كا

( إلى عدم وجود فروق 9كما أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

 ذات داللة بٌن رإٌة المبحوثٌن ألهم هذه التحوالت من حٌث المستوى التعلٌمً .
ٌناٌر فً حالة الحران السٌاسً  36وهذه النسب تعكس الدور الكبٌر لثورة 

التً شهدها المجتمع المصري بعد هذه الثورة ، ومحاولة كل الموي السٌاسٌة  الكبٌر
لبلستفادة من الثورة ، ووراثة تركة الحزب الوطنً فً البرلمان والحكومة ، وكانت 
جماعة األخوان هً األوفر حظاً فً تحمٌك ذلن بسبب لدرتها التنظٌمٌة العالٌة علً 

للحصول علً كل النفوذ بدون توافر الخبرات الحشد والتؤثٌر، ولكن مع استعالجها 
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 الكافٌة لدي أعضابها أدي ذلن إلً سموطها المدوي فً النهاٌة . 

 التؤثٌرات االجتماعٌة للتحوالت السٌاسٌة : -6
 (9جدول رلم )

 أهم التؤثٌرات االجتماعٌة للتحوالت السٌاسٌة

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05 ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  149.83=  2كا

( عن وجود فروق ذات :كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم التؤثٌرات االجتماعٌة للتحوالت السٌاسٌة ، حٌث 
%( أن أهمها زٌادة الولفات واالعتصامات واإلضرابات فً كثٌر من 28733رأى )

مل واألمان المادي والمعنوي ، ( أنها ؼٌاب األ267:9المناطك ، فً حٌن رأى )
%( أنها شٌوع حالة من عدم االنضباط على كافة المستوٌات . 25748بٌنما رأى )

%( أنها إزدٌاد أنماط الجرابم التً لم ٌكن المجتمع المصري ٌعرفها 25729ورأى )
%( أنها انتشار الفساد فً 24791من لبل مثل جرابم المحرمات ، فً حٌن رأى )

%( أنها زٌادة معدالت الفمر 23767المجتمع المصري ، بٌنما رأى ) كافة لطاعات
%( أنها تدهور أحوال الفمراء ومحدودي 217:5والبطالة بمستوٌات لٌاسٌة . ورأى )

%( أنها انتشار مظاهر العنؾ وأعمال البلطجة فً 17:6الدخل ، فً حٌن رأى )

 المجتمع .
ل نظام مبارن فً تحمٌك وال شن ان هذه التؤثٌرات االجتماعٌة تعكس فش

تنمٌة حمٌمٌة للمجتمع المصري مما أدي لزٌادة الولفات واالعتصامات واإلضرابات 
 فً كثٌر من المناطك بشكل ؼٌر مسبوق.

 
 
 
 

 % ن المتغٌر*

 7?.:8 >;8 المصري انتشار الفساد فً كافة لطاعات المجتمع

 <:.;8 8>8 شٌوع حالة من عدم االنضباط على كافة المستوٌات

 =>.89 8:9 زٌادة معدالت الفمر والبطالة بمستوٌات لٌاسٌة

 ;@.87 >88 تدور أحوال الفمراء ومحدودي الدخل

 ?@.>8 ?=8 غٌاب األمل واألمان المادي والمعنوي

 99.<8 8?8 فً كثٌر من المناطك زٌادة الولفات واالعتصامات واإلضرابات

ازدٌاد أنماط الجرائم التً لم ٌكن المجتمع المصري ٌعرفها من لبل 
 مثل جرائم المحرمات

8;@ 8;.8? 

 >@.7 87 انتشار مظاهر العنف وأعمال البلطجة

 877 8>87 المجموع
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 25ثالثاً : التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة وسمات الشخصٌة المصرٌة لبل ثورة 
 ناٌر :ٌ
 المصرٌة :السمات التارٌخٌة والبنائٌة للشخصٌة  -1

 (10جدول رلم )
 أهم السمات التارٌخٌة والبنائٌة للشخصٌة المصرٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ة إحصائٌة عند مستوى ذات دالل  193.62=  2كا

( وجود فروق ذات 21أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة المبحوثٌن ألهم السمات التارٌخٌة والبنابٌة للشخصٌة المصرٌة  ، 
%( أن 769:%( أنه ٌؤتى فً ممدمتها التدٌن ، فً حٌن رأى )25714حٌث رأى )

والفكاهة " تؤتً فً المرتبة الثانٌة ، بٌنما رأى الجمع بٌن النمٌضٌن " الحزن 
%( أن خاصٌة الصبر تؤتً فً المرتبة الثالثة ، ثم االرتباط باألرض واألسرة 746:)

%( ، واالعتزاز بالكرامة 7787%( ، وٌلٌها روح الدعابة بنسبة )8716بنسبة )
%( 67:5) %( ، والوطنٌة والفداء بنسبة7727%( ، والسخرٌة بنسبة )7779بنسبة )

%( ، ثم خاصٌتً التسامح ، والرضا بنسبة واحدة هً :678، والكرم بنسبة )
%( ، ثم خاصٌتً نبذ العنؾ والتطرؾ ، 5763%( ، وٌلٌهما المناعة بنسبة )6783)

لتمولع داخل الذات بنسبة %( ، وأخٌراً ا5742واألمانة بنسبة واحدة هً )
(5719)%. 

وهً تعدد السمات التارٌخٌة والبنابٌة وتعطً النسب السابمة داللة معٌنة 
للشخصٌة المصرٌة سواء أكانت اٌجابٌة أم سلبٌة ، فعلى مستوى السمات اإلٌجابٌة 

 % ن المتغٌر*

 :7.;8 @?8 التدٌن

 ?>.@ @89 الجمع بٌن النمٌضٌن " الحزن والفكاهة "

 ;@.> 7? الوطنٌة والفداء

 ?=.= 7@ االعتزاز بالكرامة

 @<.> ?< الكرم

 >:.@ =89 الصبر

 9<.> << التسامح

 =<.= 8@ لدعابةروح ا

 8:.; ?> نبذ العنف والتطرف

 >7.< >@ االرتباط باألرض واألسرة

 8:.; ?> األمانة

 9<.> << الرضا

 9>.; 8= المناعة

 =8.= :? السخرٌة

 ?7.; >> التمولع داخل الذات

 877 <;:8 المجموع
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نجد التدٌن ، والكرم ، والتسامح ، واألمانة ، والرضا وؼٌرها ، أما على صعٌد 
نتابج  السمات السلبٌة فٌؤتً فً ممدمتها التمولع داخل الذات . وتتفك هذه النتٌجة مع

دراسة " على جلبً " التحوالت االجتماعٌة وتنالضات الشخصٌة المصرٌة : تحلٌل 
خطاب الحٌاة الٌومٌة " ، التً أشارت نتابجها إلى أن هنان تنالض فً بنٌة 
الشخصٌة المصرٌة ٌتمثل فً نمطٌن اثنٌن ، نمط إٌجابً وآخر سلبً ، وٌعٌش 

مط اإلٌجابً فً ذلن النموذج الفاعل النمطان فً نفس السٌاق المصري ، ٌتمثل الن
، وذلن فً ممابل نمط الثمافة  2:84للشخصٌة المصرٌة الذي ساد فً أثناء أكتوبر 

 . (67) الفهلوٌة الذي أصبح سلوكاً ممٌزاً للشخصٌة المصرٌة 

كما تشٌر النسب السابمة إلً نتٌجة مهمة ، وهً ان خاصٌة التدٌن كانت 
ٌة المصرٌة ، والممولة الشابعة " المصري متدٌن ومازالت علً لمة سمات الشخص

بطبعه " ممولة صحٌحة إلً حد كبٌر. ولد استؽلت التٌارات الدٌنٌة هذه الممولة 
أحسن استؽبلل فً الحصول علً مكاسب سٌاسٌة من خبلل رفع شعار " اإلسبلم هو 

عزل الحل " فً االنتخابات البرلمانٌة والرباسٌة وإلرار الدستور ، وحتً بعد 
علً  -علً ؼٌر الحمٌمة  –الربٌس دمحم مرسً من خبلل تصوٌر الصراع السٌاسً 

 اللٌبرالٌٌن " .  –انه صراع بٌن المسلمٌن والكفار"العلمانٌٌن 

تؤثٌرات التحوالت االجتماعٌة التً شهدها المجتمع المصري فً العمود األخٌرة  -2
 على المٌم األساسٌة للشخصٌة المصرٌة :

 (11جدول رلم )
 تؤثٌرالتحوالت االجتماعٌة على المٌم األساسٌة للشخصٌة المصرٌة

 
 
 
 
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى   253.92=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 22أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

ة حول ما إذا كانت التحوالت االجتماعٌة التً شهدها داللة بٌن رإٌة أفراد العٌن
المجتمع المصري فً العمود األخٌرة تؤثٌر على المٌم األساسٌة للشخصٌة المصرٌة ، 

%( أنها 5%( أنها أثرت ، فً حٌن رأى )7:حٌث رأى أؼلبٌة أفراد العٌنة بنسبة )

 لم تإثر . 
المجتمع المصري  والشن أن هذا االجماع راجع إلً مبلحظة معظم أفراد

لما حدث من تؽٌر فً المٌم األساسٌة للشخصٌة المصرٌة ، وعلً سبٌل المثال ما 
حدث بعد عزل دمحم مرسً من لٌام بعض المنتمٌن للتٌارات الدٌنٌة بمحاولة حرق 
وتدمٌر عدد كبٌر من الكنابس فً سلون بعٌد كل البعد عن لٌم وأخبللٌات الدٌن 

ً ب عٌد كل البعد عن ما اشتهر به المصرٌٌن طوال التارٌخ اإلسبلمً السمح، وأٌضا

 % ن المتغٌر

 =@ ??9 نعم

 ; 89 ال

 877 77: المجموع
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من شٌوع روح التسامح والتعاٌش السلمً بٌنهم بدرجة ال توجد بٌن أفراد أي شعب 
آخر فً العالم . لذا وعلً الفور وفً محاولة الستعادة المٌم األساسٌة للشخصٌة 

ٌة لحماٌة المصرٌة لام المصرٌٌن المسلمٌن لبل المسٌحٌٌن بتشكٌل دروع بشر
 الكنابس فً ظاهرة تستحك الدراسة.

 السمات الجدٌدة للشخصٌة المصرٌة : -3
 (12جدول رلم )

 أهم السمات الجدٌدة للشخصٌة المصرٌة
 % ن المتغٌر*

 ?@.97 ?>8 إعالء المٌم المادٌة واختفاء لٌم التسامح

 @:.@8 =;8 الرغبة فً الثراء السرٌع دون جهد حمٌمً

 ::.?8 ?:8 ة وانتهاز الفرصشٌوع لٌم الفهلو

 :87.9 << تنامً لٌم االستهالن

انتشار سلوكٌات سلبٌة مثل البحث عن الكسب السرٌع من 
 أعمال غٌر منتجة

8<> 97.?; 

 :87.9 << انتشار لٌم ثمافة الزحام

 877 :>< المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05 ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  58.41=  2كا

( عن وجود فروق ذات 23تحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )كشؾ ال

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم السمات الجدٌدة للشخصٌة المصرٌة ، حٌث رأى 
%( أن أهمها إعبلء المٌم المادٌة وإختفاء لٌم التسامح ، فً حٌن رأى 317:9)
لسرٌع من أعمال %( أنها انتشار سلوكٌات سلبٌة مثل البحث عن الكسب ا31795)

%( أنها الرؼبة فً الثراء السرٌع دون جهد حمٌمً :2:74ؼٌر منتجة ، بٌنما رأى )
%( 21734%( أنها لٌم الفهلوة وانتهاز الفرص ، وأخٌراً رأى )29744. ورأى )

 أنها تنامً لٌم االستهبلن ، وانتشار لٌم ثمافة الزحام .
لجدٌدة للشخصٌة المصرٌة ، وتشٌر النسب السابمة إلً تعدد وتنوع السمات ا

وان كان ٌبلحظ أن هذه المٌم ٌؽلب علٌها الطابع السلبً ، وٌمكن النظر إلٌها بوصفها 
مإشرات تعكس التؤثٌرات السلبٌة للتحوالت االجتماعٌة التً شهدها المجتمع 
المصري فً العمود األخٌرة على المٌم األساسٌة للشخصٌة المصرٌة . وٌمكن تفسٌر 

ء التصورات النظرٌة التً صاؼها كبلً من " إٌرن فروم ، وهانز ذلن فً ضو
جٌرث ، وراٌت مٌلز حول الطابع االجتماعً للشخصٌة ، والعبللة بٌن بناء 
الشخصٌة والبناء االجتماعً للمجتمع ، بؤن الشخصٌة المصرٌة تؽٌرت سماتها 

لتً شهدها المجتمع االبنابٌة والتارٌخٌة كانعكاس للتحوالت االلتصادٌة واالجتماعٌة ا
المصري فً العمود األخٌرة . وفً هذا الصدد ٌرى  " أحمد عكاشة " أن الشخصٌة 
المصرٌة انحسرت أحبلمها فً كٌفٌة الوصول للثراء السرٌع ؼٌر الممرون بجهد 
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حمٌمً ، وشاعت لٌم الفهلوة ، والكذب ، والنفاق واإللتواء فً التعامل وانتهاز 
" سمٌر نعٌم " أن انتشار هذه النوعٌة من المٌم فً المجتمع . كما رأى  (68)  الفرص

وتؤثٌرها على السلون الفعلً لمطاعات عرٌضة من المجتمع فً كافة مجاالت 
السلون أدى إلى زٌادة حدة األزمات التً ٌعانٌها المجتمع المصري ، ذلن ألن هذه 

ات االلتصادٌة المٌم تعوق عملٌة التنمٌة باعتبارها السبٌل الوحٌد لحل األزم
 . (69) واالجتماعٌة 

 سمات الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام مبارن : -4
 (13جدول رلم )

 أهم مالمح الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام مبارن

 % ن المتغٌر*

 ?=.89 ::8 انتشار الالمباالة على مختلف المستوٌات

 ?>.87 888 ضعف االنتماء

 >8.< >< العاللة الملتبسة مع السلطة

الخوف من التحدث فً السٌاسة باعتبارها لضٌة أمن 
 دولة

8@= 8?.=? 

 ?=.87 889 كراهٌة السلطة

 =?.= 9< الفردٌة وغلبة األنا

 =@.? ;@ اختفاء روح الجماعة

 87.; :; السلفٌة والمٌل إلى الماضً

 >8.< >< اإلسماط والتهرب من المسئولٌة

 <?.? :@ المدرة على التلون مع المولف ونمٌضه

اإلدران فً لمح البصر وفٌما ٌشبه اإللهام بما هو 
 مطلوب فً هذه اللحظة

:> :.<: 

 =<.7 ? النفاق االجتماعً

 877 @;87 المجموع

 *توجد إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى   302.80=  2كا

د فروق ذات ( وجو24أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم سمات الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام مبارن " 
%( أن أهمها الخوؾ من التحدث فً 29779بالمبلحك ، حٌث رأى ) 24جدول رلم 

%( أنها انتشار البلمباالة 23779السٌاسة باعتبارها لضٌة أمن دولة ، فً حٌن رأى )
%( أنها كراهٌة السلطة . ورأى 21779رأى ) على مختلؾ المستوٌات ، بٌنما

%( أنها اختفاء روح 97:7%( أنها ضعؾ االنتماء ، فً حٌن رأى )21769)
%( أنها المدرة على التلون مع المولؾ ونمٌضه ، ورأى 9798الجماعة ، بٌنما رأى )

%( أنها االسماط والتهرب من المسبولٌة ، والعبللة الملتبسة مع السلطة ، فً 8726)
%( أنها السلفٌة 5721%( أنها الفردٌة وؼلبة األنا ، بٌنما رأى )7797حٌن رأى )

%( أنها االدران فً لمح البصر وفٌما ٌشبه 4764والمٌل إلى الماضً . ورأى )
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%( أنها النفاق 1787اإللهام بما هو مطلوب فً هذه اللحظة ، وأخٌراً رأى )

 االجتماعً . 
ر السلبً لفترة حكم مبارن علً الشخصٌة والنسب السابمة تعكس مدي التؤثٌ

المصرٌة من حٌث بث وؼرس لٌم سلبٌة أهمها البعد عن السٌاسة والبلمباالة من 
أجل إحكام السٌطرة علً المواطن المصري وادخاله فً دابرة مفرؼة ال فكان منها 
تحصر اهتماماته فً دابرة توفٌر احتٌاجاته األساسٌة من مؤكل ومشرب ، وجعل 

 مامات السٌاسٌة ترؾ ال طابل منه . االهت

 أسباب اتصاف الشخصٌة المصرٌة بسمات سلبٌة فً ظل عصر مبارن : -5
 (14جدول رلم )

 أسباب  اتصاف الشخصٌة المصرٌة بسمات سلبٌة فً ظل عصر مبارن

 % ن المتغٌر*

 <<.;8 @;8 غٌاب الدٌممراطٌة والخضوع لحكم ونزوات الفرد

 ;9.?8 ;?8 المهر السٌاسً واألمنً

 ?<.:8 @:8 انتهان حموق اإلنسان

 ?9.:8 ;:8 تركز السلطة فً أٌدي للة من المصرٌٌن

 ?<.89 @89 زواج الثروة " المال " والسلطة

انحدار الثمافة ومنظومة المٌم المجتمعٌة باتجاه الهشاشة 
 والضعف والتبعٌة

@: @.99 

 ;>.<8 <<8 انتشار ممارسات الفساد والرشاوى والمحسوبٌة

 @:.7 ; فمدان األمل فً اإلصالح

 877 @877 المجموع

 *توجد إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  180.05=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 25أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

صرٌة بسمات سلبٌة داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم أسباب اتصاؾ الشخصٌة الم
%( أنه ٌؤتى فً ممدمة هذه األسباب المهر 29735فً ظل عصر مبارن حٌث رأى )

%( أنها انتشار ممارسات الفساد 28765السٌاسً واألمنى ، فً حٌن رأى )
%( أنها  ؼٌاب الدٌممراطٌة والخضوع 25788والرشاوى والمحسوبٌة ، بٌنما رأى )

أنها انتهان حموق اإلنسان ، فً حٌن رأى  %(24789لحكم ونزوات الفرد ، ورأى )
%( 23789%( أنها تركز السلطة فً أٌدى للة من المصرٌٌن ، بٌنما رأى )24739)

%( أنها انحدار الثمافة ومنظومة المٌم 733:أنها زواج المال والسلطة . ورأى )
 %( أنها فمدان:174المجتمعٌة باتجاه الهشاشة والضعؾ والتبعٌة ، وأخٌراً رأى )

 األمل فً اإلصبلح .
وٌمكن النظر إلً األسباب التً أكد علٌها أفراد العٌنة بوصفها مإشرات 
تعكس مدى دكتاتورٌة نظام مبارن وؼٌاب الدٌممراطٌة وانتهان حموق االنسان خبلل 
ً . وفً هذا الصدد ٌرى" نادر فرجانً " أن  فترة حكمه التً استمرت ثبلثون عاما

تمكن خبلل ثبلثة عمود من توطٌد أركان الحكم التسلطً نظام حكم حسنً مبارن لد 
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 (:6) من خبلل افمار الناس ولهرهم إلى حد كبٌر 

أهم األفكار التً كانت شائعة عند اآلخر عن الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام  -6
 مبارن :

 (15جدول رلم )
 مبارنأهم األفكار التً كانت شائعة عند اآلخر عن الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام 

 % ن المتغٌر*

 ??.99 >?8 السلبٌة

 9<.:8 888 المٌل إلى الخنوع" االستكانة "

 <9.@ >< تؤلٌه الحاكم

 7:.<8 7;8 االحتكام إلى النكتة والسخرٌة أكثر من االعتماد على المعارضة االٌجابٌة

 ::.;8 =88 الخضوع

 7>.99 9?8 عدم المدرة على مواجهة الحاكم

 877 @7? المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  68.76=  2كا

( عن وجود فروق ذات 26كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم األفكار التً كانت شابعة عند اآلخر عن الشخصٌة 
%( أن أهمها السلبٌة ، فً حٌن 33.99المصرٌة فً ظل نظام مبارن ، حٌث رأى )

%( أنها 28741%( أنها عدم المدرة على مواجهة الحاكم ، بٌنما رأى )33761رأى )

االحتكام إلى النكتة والسخرٌة أكثر من االعتماد على المعارضة اإلٌجابٌة . ورأى 
%( أنها المٌل إلى الخنوع 24783%( أنها الخضوع ، فً حٌن رأى )25744)

 %( أنها تؤلٌه الحاكم . 738:"، وأخٌراً رأى )"االستكانة 

وٌبلحظ علً األفكار السابمة ارتباط معظمها بطول مدة حكم مبارن ، وعدم 
لدرة الشعب المصري علً تؽٌٌر هذا النظام الظالم ، والظاهر فساده بشكل ال شن 

اد . فٌه للعٌان ، حتً تحولت الدولة المصرٌة من مرحلة فساد الدولة إلً دولة الفس
كل هذا أعطً انطباعاً سلبٌاً عن الشخصٌة المصرٌة لدي اآلخر علً عكس الحمٌمة  
وهً كون السمات اإلٌجابٌة للشخصٌة المصرٌة هً المعدن األصٌل لها ، والتً 
ٌؤتً فً ممدمتها رفضها للظلم واالستبداد ، وهذا ما تجلى بصورة واضحة فً ثورة 

رن ، ورفضها لمحاولة أخونة الدولة المصرٌة ٌناٌر التً اطاحت بنظام حكم مبا 36
 ٌونٌو التً أطاحت بحكم دمحم مرسً . 41والتً تمثلت فً ثورة 
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رإٌة المبحوثٌن حول ما إذا كانت األفكار التً كانت شائعة عند اآلخر عن  -7
 الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام مبارن صحٌحة أم ال : 

 األفكار  التً كانت شائعة عند اآلخر رإٌة المبحوثٌن حول ما إذا (16جدول رلم )

 % ن المتغٌر

 <=.:: 878 نعم

 ::.== @@8 ال

 877 77: المجموع

 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى   32.02=  2كا

( وجود فروق ذات 27أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

ً كانت شابعة عند اآلخر داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة حول ما إذا كانت األفكار الت
عن الشخصٌة المصرٌة صحٌحة أم ال ، حٌث رأى أؼلبٌة أفراد العٌنة بنسبة 

 %( أنها صحٌحة .44778%( أنها ؼٌر صحٌحة ، فً حٌن رأى )77744)

وهذه النسب السابمة تعكس زٌؾ الصورة التً حاول نظام مبارن تروٌجها 
األوضاع الظالمة السابدة ،  عن خنوع الشعب المصري ، وعدم لدرته علً تؽٌٌر

وعدم وجود البدٌل لنظامه الفاسد ، وان علً المصرٌٌن المبول بمبدأ التورٌث الذي 
ٌناٌر بثورة شعبٌة سلمٌة لم ٌشهدها  36ال بدٌل عنه ، لٌفاجؤ المصرٌٌن العالم فً 

بثورة عارمة علً  3124ٌونٌو  41العالم من لبل ، ثم ٌفاجؤون العالم مرة أخري فً 

محاولة أخونة الدولة المصرٌة ، وجعلها دوٌلة فً وهم مشروع إحٌاء الخبلفة 
اإلسبلمٌة ، وتؽٌٌر السمات األصٌلة للشعب المصري البعٌدة كل البعد عن التطرؾ 

 ونبذ اآلخر .

أسباب عدم صحة األفكار التً كانت شائعة عند اآلخر عن الشخصٌة المصرٌة  -8
 فً ظل نظام مبارن:

 (17جدول رلم )
 أسباب عدم صحة األفكارالتً كانت شائعة عند اآلخر عن

 الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام مبارن

 % ن المتغٌر*

 97.;: >;8 ٌناٌر >9مشاركة كل فئات المجتمع فً ثورة 

 >9اللجان الشعبٌة التً تم تشكٌلها لحماٌة الممتلكات العامة والخاصة أثناء ثورة 
 ٌناٌر

@? 9:.88 

ٌر على المشاركة فً االستفتاء على التعدٌالت الدستورٌة واالنتخابات اإللبال الكب
 البرلمانٌة والرئاسٌة

?9 8@.:; 

 >:.:9 @@ المماومة  الشدٌدة لمشروع أخونة الدولة المصرٌة

 877 ;9; المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  20.84=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 28ل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )أشار التحلٌ

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم أسباب عدم صحة األفكارالتً كانت شابعة عند 
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%( أن 45731اآلخر عن الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام مبارن ، حٌث رأى )
 ٌناٌر ، فً حٌن رأى 36أهمها مشاركة كل فبات المجتمع المصري فً ثورة 

%( أنها المماومة الشدٌدة لمشروع أخونة الدولة المصرٌة ، بٌنما رأى 34746)
%( أنها اللجان الشعبٌة التً تم تشكٌلها لحماٌة الممتلكات العامة والخاصة 34722)

%( أنها االلبال الكبٌر على المشاركة 2:745ٌناٌر ، وأخٌراً رأى ) 36أثناء ثورة 

 تورٌة واالنتخابات البرلمانٌة والرباسٌة .فً االستفتاء على التعدٌبلت الدس
وٌشٌر وجود فروق ذات داللة احصابٌة بٌن استجابات المبحوثٌن إلً تعدد وتداخل 
األسباب ، وان كان معظمها ٌوضح تفرد سمات الشخصٌة المصرٌة التً تظهر فً 

 3122ٌناٌر  39األولات العصٌبة ، فمع اختفاء الشرطة من كل شوارع مصر ٌوم 

ٌحدث ما كان ٌمكن ان ٌحدث فً أي دولة آخري من دول العالم من نهب وسلب لم 
ألي شا ، بل علً العكس نزل المصرٌون للشوارع للدفاع عن منازلهم ، وللدفاع 
عن تراثهم الثمافً والحضاري الذي ال ٌمدر بثمن ، فوجدنا الحشود تتجه للدفاع عن 

موز الثمافٌة بنفس حماسها للدفاع المتحؾ المصري ودار األوبرا وؼٌر ذلن من الر
 عن منازلها وممتلكاتها الخاصة .

 ٌناٌر علً سمات الشخصٌة المصرٌة : 25تؤثٌر التحوالت السٌاسٌة لبل ثورة  -9
 (18جدول رلم )

 ٌناٌر على الشخصٌة المصرٌة 25تؤثٌرات التحوالت السٌاسٌة لبل ثورة 

 % ن المتغٌر*

 :>.=8 =;8 ضعف الوعً السٌاسً العام

 <@.>8 8;8 عدم الرغبة فً المشاركة السٌاسٌة

 9;.87 9@ ضعف االنتماء

 ;8.@8 @=8 انتشار الفساد بكافة أشكاله

 8:.87 8@ خروج شرائح اجتماعٌة عدٌدة عن صمتها ونبذ سلبٌتها

ظهور عدد كبٌر من الحركات والجماعات االحتجاجٌة مثل حركة 
 وعة كلنا خالد سعٌدأبرٌل ، ومجم =كفاٌة ، وحركة شباب 

8<7 8=.@@ 

 ;=.87 ;@ تبنً ثمافة اإلضرابات واالحتجاجات بوسائلها المختلفة

 -- -- لٌس لها أثر

 877 @877 المجموع

 *توجد إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  184.60=  2كا

وجود فروق ذات  ( عن29كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )
ٌناٌر على سمات  36داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة لتؤثٌر التحوالت السٌاسٌة لبل ثورة 

%( أن أهمها انتشار الفساد بكافة أشكاله ، 2:725الشخصٌة المصرٌة ، حٌث رأى )
%( أنها أدت إلى ظهورر عدد كبٌر من الحركات والجماعات ::277فً حٌن رأى )

أبرٌل ومجموعة كلنا خالد سعٌد ،  7كفاٌة وحركة شباب  االحتجاجٌة مثل حركة
%( أنها أسهمت فً ضعؾ الوعً السٌاسً العام . وررأى 27764بٌنما رأى )
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%( أنها اسهمت فً عدم الرؼبة فً المشاركة السٌاسٌة ، فً حٌن رأى 267:8)
،  %( أنها أدت إلى تبنً ثمافة االضرابات واالحتجاجات بوسابلها المختلفة21775)

%( 21742%( أنها ساهمت فً ضعؾ االنتماء . وأخٌراً رأى )21753بٌنما رأى )

 أنها أدت إلى خروج شرابح اجتماعٌة عدٌدة عن صمتها ونبذ سلبٌتها .
وٌبلحظ  علً النسب السابمة انها تعبر عن التداخل بٌن التؤثٌرات االٌجابٌة 

بل نظام مبارن أصبحت والسلبٌة ، فمع زٌادة الضؽط علً المواطن المصري من ل
من مؤكل  -الحٌاة عنده مثل الموت ، فبعد ان فمد الحصول علً احتٌاجاته األساسٌة 

ً أي أمل فً تؽٌٌر هذا الوضع فً المستمبل فً  -ومشرب ومسكن آدمً  فمد أٌضا
ظل سٌاسة التورٌث ، ومن ثم تحولت التؤثٌرات السلبٌة إلً دوافع اٌجابٌة له لمحاولة 

 ذا النفك المظلم بؤي ثمن ولو كان حٌاته .الخروج من ه

 أسالٌب تكٌف الشخصٌة المصرٌة مع نظام مبارن : -10
 (19جدول رلم )

 أسالٌب تكٌف الشخصٌة  المصرٌة مع نظام مبارن

 % ن المتغٌر*

 9:.;9 9>8 تعلم مهارات الفهلوة والتحاٌل والكذب

لكرامة التنازل عن أشٌاء كثٌرة كان ٌعتز بها المصرٌٌن مثل ا
والضمٌر والصدق واستبدال البعض ذلن بحالة من الخضوع 

 والخداع والنفاق ومد الٌد تسوالً أو رشوة أو سرلة

978 :9.8= 

 9@.>9 9=8 اللجوء إلى النكتة للتنفٌس أو التروٌح عن النفس

 7=.<8 887 انتشار المٌل إلى العمل الفردي والنفور من العمل الجماعً

 877 >9= المجموع

 *توجد إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  26.84=  2كا

( وجود فروق ذات :2أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألسالٌب تكٌؾ الشخصٌة المصرٌة مع نظام مبارن ، 
أهمها التنازل عن أشٌاء كثٌرة  %( أن43727وتعدد مظاهر هذا التكٌؾ، حٌث رأى )

كان ٌعتز بها المصرٌٌن مثل الكرامة والضمٌر والصدق،  وتم استبدالها عند البعض 
بحالة من الخضوع والخداع والنفاق ومد الٌد تسوالً أو رشوة أو سرلة ، فً حٌن 

%( أنه اللجوء إلى النكته للتنفٌس أو التروٌح عن النفس ، بٌنما رأى 367:3رأى )
%( أنه من خبلل تعلم مهارات الفهلوة والتحاٌل والكذب ، وأخٌراً رأى .35.3)
%( أنه من خبلل انتشار المٌل إلى العمل الفردي والنفور من العمل 28771)

 الجماعً.
واألسالٌب السابمة التً أكد علٌها أفراد العٌنة ٌمكن النظر إلٌها بوصفها 

ؾ أنواع الظلم والمهر . وفً هذا الصدد طرق ٌلجؤ إلٌها أفراد المجتمع لمواجهة مختل
ٌرى " سٌد عوٌس " أن هذه الطرق تتراوح بٌن البلمباالة والنفاق والتهكم وبٌن 

 .  ( 71)الهجرة والتمرد والثورة 
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وٌبلحظ ارتباط هذه األسالٌب بسمات المصرٌٌن الفرٌدة التً تحدث عنها 
 -حد علماء الحملة الفرنسٌة أ -المفكرٌن منذ فترة طوٌلة ، فنجد  " دى شابرول " 

فً " كتاب وصؾ مصر " ٌصؾ معتمدات وعادات وتمالٌد سكان مصر المحدثٌن ، 
فٌمول " إن المصرى خجول بطبعه وهو ٌتفادى الخطر بمدر ما ٌستطٌع ، لكنه إذا 
وجد نفسه وسط المخاطر ـ بالرؼم من حٌطته ـ ٌبدى همة ملحوظة ، كما أن 

ً منكسرة ، فٌتذلل وٌتحسس كلماته مع كل من المصرى ٌحمل بٌن جوانحه ر وحا
ٌخشى لوتهم ونفوذهم ، وعندما تتاح له أن ٌدرج فى مصاؾ األثرٌاء ، فإنه ٌعمل 

 .  ( 72")على إشماء البإساء  الذٌن ٌؤتمرون بؤمره بوطؤة استعبلبه وتحكمه 

 أسباب الصمت لدى الغالبٌة العظمى من المصرٌٌن فً ظل نظام مبارن : -11
 (20دول رلم )ج

 أسباب الصمت لدى الغالبٌة العظمى من المصرٌٌن فً ظل نظام مبارن

 % ن المتغٌر*

 >7.;: 998 الخوف من بطش السلطة وجبروتها

 7>.99 =;8 فمدان األمل فً وجود لنوات للتعبٌر عن مطالب الشعب وهمومه

 ;:.97 8:9 انعكاس لما ٌعانٌه لطاع من المصرٌٌن من الفمر والجهل والمهر

لٌام نظام مبارن بوضع غالبٌة الشعب المصري فً دائرة جهنمٌة 
 من البحث الدائم عن الزٌت والسكر والبنزٌن 33333الخ

8:: 97.;@ 

 @=.8 88 البحث عن "لممة العٌش"

 ضعف دور األحزاب السٌاسٌة
 ومنظمات المجتمع المدنً

= 7.@: 

 877 @;= المجموع

 تغٌر* إمكانٌة اختٌار أكثر من م
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  325.66=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 31أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم أسباب الصمت لدى الؽالبٌة العظمى من المصرٌٌن 
،  %( أن أهمها الخوؾ من بطش السلطة45716فً ظل نظام مبارن ، حٌث رأى )

%( أنها فمدان األمل فً وجود لنوات للتعبٌر عن مطالب 33761فً حٌن رأى )
%( أنها لٌام نظام مبارن بوضع ؼالبٌة الشعب :3175الشعب وهمومه ، بٌنما رأى )

المصري فً دابرة جهنمٌة من البحث عن الزٌت والسكر والبنزٌن .. الخ . ورأى 
من المصرٌٌن من الفمر والجهل  %( أنها انعكاس لما ٌعانٌه لطاع كبٌر31745)

%( أنها البحث عن " لممة العٌش" ، وأخٌراً رأى :277والمهر ، فً حٌن رأى )
 %( أنها ضعؾ دور األحزاب السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً .17:4)

والنسب السابمة تعكس مدي الممع األمنً والسٌاسً لنظام مبارن ووصوله 
عب المصري من تجسس وتعذٌب وتلفٌك لضاٌا ، لدرجة ؼٌر مسبولة فً تارٌخ الش

حتً وصل األمر بوزٌر الداخلٌة حبٌب العادلً إلً التصرٌح لوسابل اإلعبلم " بؤن 
 الوزارة تتصنت علً تلٌفونات المواطنٌن ، وان اللً ٌخاؾ ما ٌتكلمش " .
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رإٌة المبحوثٌن لترتٌب األحداث األكثر تؤثٌراً فً تغٌٌر السمات األصلٌة  -12
 لشخصٌة المصرٌة :ل

 (21جدول رلم )
 رإٌة المبحوثٌن لترتب األحداث األكثر تؤثًٌرافً تغٌٌر السمات األصلٌة للشخصٌة المصرٌة

 المرتبة
 
 المتغير

 المجموع التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

ة يونيو نكس

8@=> 
879 :; 9< ?.:: 89 ; 8: ;.:: :> 89.:: 87 :.:: 8? = :: 88 <7 8=.=> :77 877 

معاهدة 

السالم مع 
 إسرائيل

 

87 :.:: >; 9;.=> 9> @ 89 ; 8< < ;8 8:.=> 9? @.:: =8 97.:: :9 87.=> :77 877 

سياسات 
االنفتاح 

االقتصادي 

 والخصخصة

8< < 9= ?.=> ;9 8; := 89 <: 8>.=> :@ 8: ;? 8= @ : :9 87.== :77 877 

السفر إلى 

بالد الخليج 
وغيرها من 

الدول 

العربية 
 واألجنبية

9 7.=> 89 ; :? 89.=> :> 89.:: ;8 8:.=> << 8?.:: :7 87 ;? 8= :> 89.:: :77 877 

العولمة وما 

أدت إليه من 
فتح 

السماوات 

للقنوات 
الفضائية 
 واالنترنت

9@ @.=> 99 >.:: ;: 8;.:: =7 97 :@ 8: :8 87.:: :: 88 99 >.:: 98 > :77 877 

انتهاك 
أنظمة الحكم 

المختلفة 
لحقوق 
 اإلنسان

8: ;.:: ;9 8; ;< 8< <: 8>.=> :9 87.=> 9: >.=> ;> 8<.=> 9? @.:: 8> <.=> :77 877 

غياب 
الديمقراطية 

وتسلط 

 الحكم

9? @.:: :< 88.=> :< 88.=> ;: 8;.:: ;< 8< ;9 8; ;; 8;.=> 8@ =.:: @ : :77 877 

مشروع 

توريث 
الحكم لجمال 

 مبارك

= 9 :> 89.:: ;? 8= :9 87.=> 9: >.== :; 88.:: :9 87.=> ;@ 8=.:; :@ 8: :77 877 

 >9ثورة 
 9788يناير 

@< :8.=> 9> @ 87 ::.:: 8; ;.=> 8< < 9< ?.:; 97 =.== :8 87.:; =: 98 :77 877 

 0.05ة عند مستوى ذات داللة إحصائٌ 787.85=  2كا

( عن وجود فروق ذات 32كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة لترتٌب األحداث األكثر تؤثٌراً فً تؽٌٌر السمات األصلٌة 
بالمبلحك " ، حٌث جاء فً المرتبة األولى  32للشخصٌة المصرٌة " جدول رلم 

 3122ٌناٌر  36ً حٌن جاء فً المرتبة الثانٌة ثورة %( ، ف45نكسة ٌونٌو بنسبة )
%( ، بٌنما جاءت معاهدة السبلم مع إسرابٌل فً المرتبة الثالثة بنسبة 42778بنسبة )

%( ، وٌلٌها العولمة وما أدت إلٌه من فتح السماوات للمنوات الفضابٌة 35778)
لدول العربٌة %( ، والسفر إلى ببلد الخلٌج وؼٌرها من ا31واالنترنت بنسبة )

%( ، ثم حدثا سٌاسات االنفتاح االلتصادي والخصخصة ، 29744واألجنبٌة بنسبة )
%( ، 28778وانتهان أنظمة الحكم المختلفة لحموق اإلنسان بنسبة واحدة هً )

%( ، وأخٌراً ؼٌاب 27745وٌلٌهما مشروع تورٌث الحكم لجمال مبارن بنسبة )
 %(.25.78الدٌممراطٌة وتسلط الحكم بنسبة )

الممدمة فً  3122ٌناٌر  36، وثورة  78وٌبلحظ احتبلل نكسة ٌونٌو 

ترتٌب األحداث من وجهة نظر أفراد العٌنة ، وهذا راجع باألساس لما ترتب علٌهما 
من تؽٌٌر جذري فً سمات الشخصٌة المصرٌة ، ففً األولً حدث انكسار كبٌر 

لة من وصول الشخصٌة واهتزاز ؼٌر مسبوق لسمات الشخصٌة المصرٌة بعد مرح
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المصرٌة ألعلً درجات الثمة بالنفس بالمدرة علً تحمٌك المستحٌل ، والمدرة علً 
تحدي الدول االستعمارٌة والمضاء علً الدولة الصهٌونٌة ، لٌصطدم الشعب 
المصري بهزٌمة مدوٌة لزعٌمه الملهم ، ولمواته المسلحة التً طالما ٌفتخر بها أمام 

ه الهزٌمة كما حدث فً فترات تارٌخٌة سابمة إلً دافع لوي العالم . وتحولت هذ
الستعادة سمات الشخصٌة المصرٌة الفرٌدة لٌحمك الجندي المصري معجزة بكل 

فبعد أن  -ٌناٌر 36ثورة  –المماٌٌس العسكرٌة بعد ست سنوات فمط . أما فً الثانٌة 

ٌر والعه المإلم ظن الكثٌرٌن ان الشعب المصري لد مات وأصبح ؼٌر لادر علً تؽٌ
، أٌضاً تحولت التؤثٌرات السلبٌة إلً دوافع إٌجابٌة لٌستعٌد الشعب المصري روحه ، 

 وٌموم بثورة أذهلت العالم فً سلمٌتها . 

رابعاً : التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة وسمات الشخصٌة المصرٌة فً ظل ثورة 
 ٌناٌر وما بعدها: 25
 ٌناٌر : 25أسباب لٌام ثورة  -1

 (22دول رلم )ج
 ٌناٌر 25أسباب لٌام ثورة 

 % ن المتغٌر*

 <8.:8 :@8 عاًما 7:االستبداد السٌاسً الذي مارسه نظام مبارن طوال 

 ?89.9 7?8 مشروع تورٌث الحكم لجمال مبارن

 8;.89 9?8 غٌاب العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخول والثروات

 >9.? 898 ضائٌاتتنامً دور شبكات التواصل االجتماعً والف

التدهور الحاد فً الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة خصوًصا الموجهة 
 للفمراء ومحدودي الدخل

89: ?.:@ 

 :<.? ?89 غٌاب الحرٌات العامة واالنتهان الصارخ لحموق اإلنسان

 @=.@ 9;8 شٌوع الفساد على كافة المستوٌات

 <>.87 >>8 ارتفاع معدالت الفمر والبطالة

 <?.? 8:7 ثورة التونسٌةنجاح ال

االعتماد علً  الحلول األمنٌة فمط للمشكالت السٌاسٌة 
 واالجتماعٌة

87= >.9: 

 8;.7 = 9787تزوٌر االنتخابات البرلمانٌة 

 877 ==;8 المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  194.42=  2كا

( وجود فروق ذات 33بٌانات الجدول رلم )أوضح التحلٌل اإلحصابً ل
ٌناٌر، حٌث جاء االستبداد  36داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم أسباب لٌام ثورة 

ً فً المرتبة األولى بنسبة  41السٌاسً الذي مارسه نظام مبارن طوال  عاما
%( ، فً حٌن جاء ؼٌاب العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخول والثروات 24728)

%( ، بٌنما جاء مشروع تورٌث الحكم لجمال 23752المرتبة الثانٌة بنسبة )فً 
%( . أما متؽٌر ارتفاع معدالت الفمر 23739مبارن فً المرتبة الثالثة بنسبة )

%( ، وٌلٌه شٌوع الفساد على كافة 21768والجهل فجاء فً المرتبة الرابعة بنسبة )
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%(، وؼٌاب 9798ونسٌة بنسبة )%( ، ونجاح الثورة الت:77:المستوٌات بنسبة )
%( ، والتدهور 9784الحرٌات العامة واالنتهان الصارخ لحموق اإلنسان بنسبة )

ً الموجهة للفمراء ومحدودي الدخل  الحاد فً الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة خصوصا
%( ، وتنامً دور شبكات التواصل االجتماعً والفضابٌات بنسبة :974بنسبة )

د على الحلول األمنٌة فمط للمشكبلت السٌاسٌة واالجتماعٌة %( ، واالعتما9736)
 %( .1752بنسبة ) 3121%( ، وأخٌراً تزوٌر االنتخابات البرلمانٌة 8734بنسبة )

 36والنسب السابمة توضح مدى تداخل وتعدد األسباب التً أدت لمٌام ثورة 
راطٌة فً ، وٌمكن النظر إلٌها بوصفها مإشرات تعكس ؼٌاب الدٌمم 3122ٌناٌر 

فترة حكم مبارن ، ومدى فشل السٌاسات االلتصادٌة التً اتبعها نظام مبارن فً 
تحمٌك تنمٌة حمٌمٌة للمجتمع المصري ، وخٌر دلٌل على ذلن تفالم معدالت الفمر 
والبطالة فً المجتمع المصري بصورة ؼٌر مسبولة . وفً هذا الصدد ٌرى " أحمد 

لامت من أجل الحرٌة والحموق والكرامة اإلنسانٌة  ٌناٌر 36السٌد النجار " أن ثورة 

والتؽٌٌر والعدالة االجتماعٌة كً تحٌا األمة المصرٌة فً حرٌة وكرامة وتتمدم لتبنً 
لواعد العدل والتنمٌة على أسس جدٌدة ، بعد سنوات طوٌلة من الممع والمهر 

الفمر وسوء  البولٌسً وتزوٌر إرادة الشعب فً انتخابات مزورة كلٌاً ، وانتشار
توزٌع الدخل والبطالة والؽبلء والفساد والمحسوبٌة ورهن المستمبل بدٌون خارجٌة 

 . ( 73)وداخلٌة عمبللة 
ٌناٌر فهذا ٌرجع  36أما عن أسباب تباٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم أسباب لٌام ثورة 

ً باألساس لتعدد وتنوع األسباب التً مست حٌاة جمٌع أفراد المجتمع المصري ف
( 34حٌاتهم الٌومٌة ، وفً هذا الصدد أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

إلى عدم وجود فروق ذات داللة بٌن رإٌة المبحوثٌن ألهم هذه األسباب وفماً 
 للمستوى التعلٌمً .

 (23جدول رلم )
 ٌناٌر حسب المستوى التعلٌمً 25تصور المبحوثٌن ألسباب لٌام ثورة 

 لٌمًالمستوى التع
 المستوى التعلٌمً         

 
 المتغٌر*

 أمً
دون 

 المتوسط
 متوسط

فوق 
 المتوسط

 جامعً
ما بعد 
 الجامعً

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن
االستبداد السٌاسً الذي مارسه نظام 

 مبارن
; 8:.:: ? 87 ;= 8:.=@ 8@ 8:.8@ << 8:.?< =8 89.>: 

 89.88 ?> @>.89 7> @8.:8 @8 89.97 8; 87 ? ::.:8 ; مشروع تورٌث الحكم لجمال مبارن

غٌاب العدالة االجتماعٌة فً توزٌع 
 الدخول والثروات

; 8:.:: @ 88.9< ;8 89.97 97 8:.?@ << 8:.?< <: 88.7= 

تنامً دور شبكات التواصل 
 االجتماعً والفضائٌات

8 :.:; > ?.>< 99 =.<< 89 ?.:; :7 >.<= ;@ 87.9: 

التعلٌمٌة  التدهور الحاد فً الخدمات
 والصحٌة

9 =.=> @ 88.9< :< 87.;9 @ =.9< :: ?.:8 :< >.:8 

غٌاب الحرٌات العامة واالنتهان 
 الصارخ لحموق اإلنسان

9 =.=> > ?.>< :8 @.9: 8< 87.;9 :< ?.?9 :? >.@: 

 >=.87 8> 8:.? :: 9<.@ ;8 9>.@ 9: 87 ? ::.:8 ; شٌوع الفساد على كافة المستوٌات

 <88.9 ;> :?.@ @: ;=.< 88 8=.88 @: 87 ? ::.:8 ; ت الفمر والبطالةارتفاع معدال
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 المستوى التعلٌمً         

 
 المتغٌر*

 أمً
دون 

 المتوسط
 متوسط

فوق 
 المتوسط

 جامعً
ما بعد 
 الجامعً

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

 ;8.? @: ?>.87 9; 79.@ :8 ;;.< >9 87 ? 87 : نجاح الثورة التونسٌة

االعتماد علً  الحلول األمنٌة فمط 
 للمشكالت السٌاسٌة واالجتماعٌة

9 =.=> ? 87 9; >.8; 89 ?.:; 9< =.:7 :< >.:8 

 =8.9 = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9787برلمانٌة تزوٌر النتخابات ال

 877 @<; 877 <@: 877 ;;8 877 =:: 877 7? 877 7: المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  33.09=  2كا
 

 صرٌة :ٌناٌر بالنسبة للشخصٌة الم 25رإٌة المبحوثٌن لمعنى ثورة  -2
 (24جدول رلم )

 ٌناٌر بالنسبة للشخصٌة المصرٌة 25رإٌة المبحوثٌن لمعنى  ثورة 

 % ن المتغٌر*

 ::.>9 >@8 رفضها للظلم واالستبداد

 ;8.<8 8:9 تعبٌرا عن إصرارها السترداد كرامتها

 ;?.>8 899 نٌل حرٌتها اإلنسانٌة

 <@.>9 977 تحمٌما للعدالة االجتماعٌة

 >>.;8 889 ةعدم االستكان

كرامة  –عدالة اجتماعٌة  –حرٌة  –عٌش 
 انسانٌة

@ 8.8> 

 877 7<< المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  188.12=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 35شار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )
ٌناٌر بالنسبة للشخصٌة المصرٌة ، حٌث  36ثورة داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة لمعنى 

%( ، ثم 367:8جاء فً ممدمتها كونها تهدؾ إلى تحمٌك العدالة االجتماعٌة بنسبة )
%( ، وٌلٌها متؽٌر " تعبٌراً عن اصرارها 36744رفضها للظلم واالستبداد بنسبة )

%( ، 26795) %( ، ونٌل حرٌتها االنسانٌة بنسبة28725السترداد كرامتها " بنسبة )
 –عدالة اجتماعٌة  –حرٌة  –%( ، وأخٌراً " عٌش 25766وعدم االستكانة بنسبة )
 %( .2728كرامة انسانٌة " بنسبة )

وٌكشؾ وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن أفراد العٌنة أنه على الرؼم 
ٌناٌر بالنسبة للشخصٌة  36من االختبلؾ الظاهري بٌن رإٌة كل منهم لمعنى ثورة 

مصرٌة إال أنهم متفمون على مضمون المعنى وهو استعادة الشخصٌة المصرٌة ال
 العتزازها بكرامتها ورفضها للظلم واالستبداد .
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 ٌناٌر : 25مظاهر عبمرٌة الشخصٌة المصرٌة أثناء ثورة  -3
 (25جدول رلم )

 ٌناٌر 25مظاهر عبمرٌة الشخصٌة المصرٌة فً أثناء ثورة 

 % ن المتغٌر*

ل الثوري الذي بدأ هبه ثم توسع لٌكون انتفاضة لٌستمر تنامً الفع
 نهاٌة المطاف ثورة تغٌٌر

88< 98.79 

إعادة إحٌاء كل ما من شؤنه دعم الثورة " مثل استدعاء األغانً 
 الوطنٌة إللهاب المشاعر ودعم نفسٌة الجماهٌر "

?? 8=.7@ 

 7?.89 7< االستفادة من الخبرات المتراكمة

 ::.88 9= مرونة األفكار

االنسجام بٌن المتظاهرٌن من أبناء الشعب على الرغم من اختالف 
 انتماءاتهم الدٌنٌة والطبمٌة

8@@ :=.:? 

 <:.7 9 التزام السلمٌة خالل أحداث الثورة

 @:.8 ? االلتفاف حول هدف واحد وهو اسماط نظام مبارن

 استخدام وسائل االتصال الحدٌثة مثل شبكات التواصل االجتماعً
 فً تنظٌم فعالٌات الثورة

9 7.:> 

 ?7.8 8 ال توجد أٌة مظاهر للعبمرٌة

 877 <;> المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  594.64=  2كا

( عن وجود فروق ذات 36كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )
 36هر عبمرٌة الشخصٌة المصرٌة أثناء ثورة داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة لمظا

%( أن االنسجام بٌن المتظاهرٌن من أبناء الشعب على 47749ٌناٌر، حٌث رأى )

الرؼم من اختبلؾ انتماءاتهم الدٌنٌة والطبمٌة ٌؤتً فً ممدمتها ، ثم تنامً الفعل 
تؽٌٌر  الثوري الذي بدأ هبة ثم توسع لٌكون انتفاضة لٌستمر فً نهاٌة المطاؾ ثورة

%( ، وٌلٌه إعادة إحٌاء كل ما من شؤنه دعم الثورة " مثل استدعاء 32713بنسبة )
%( ، :2771األؼانً الوطنٌة اللهاب المشاعر ودعم نفسٌة الجماهٌر " بنسبة )

%( ، ومرونة األفكار بنسبة 23791واالستفادة من الخبرات المتراكمة بنسبة )
%( :274و اسماط نظام مبارن بنسبة )%(، وااللتفاؾ حول هدؾ واحد وه22744)

، وأخٌراً  مظهري التزام السلمٌة خبلل أحداث الثورة ، واستخدام وسابل االتصال 
الحدٌثة مثل شبكات التواصل االجتماعً فً تنظٌم فعالٌات الثورة بنسبة واحدة هً 

 %( أنه ال توجد أٌة مظاهر للعبمرٌة .1729%( ، وفً الممابل رأى )1748)

السابمة تتفك مع ما أكدته علٌه الدراسات الوصفٌة التً تم تناولها  والنسب
فً اإلطار النظري عن عبمرٌة الشخصٌة المصرٌة . هذه الشخصٌة التً تفاجؤ 
الجمٌع بفعل كل ما هو فرٌد وؼٌر متولع . وفً هذا الصدد ٌرى " خلٌل فاضل " أن 

تعاد الثمة بنفسه من عبمرٌة الشخصٌة المصرٌة تتمثل فً أن الشعب المصري اس
خبلل مراحل تطور شخصٌته فً مواجهة عصابات المتل والخطؾ والتعذٌب، 
والنهب المنظم ، وسرلة الروح وافسادها والهٌمنة على ثروات الوطن ، وعلى أؼلى 
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وظابفه وأراضٌه لصالح خفافٌش الدولة العمٌمة ، من ضباط أمن دولة ، ورجال 
فً شكل حراسات ولوى أمنٌة خاصة ، وكذلن فً أعمال فاسدٌن ومٌشٌلٌات مسلحة 

تنظٌمات البلطجة المعروفة ، والتً ٌملن لاعدة بٌاناتها أفراد بعٌنهم فً عمك الدولة 
 . ( 74)العمٌمة ، ٌحمٌهم وتدللهم مجموعات الحزب الوطنى المنحل 

 ٌناٌر : 25سمات الشخصٌة المصرٌة فً ضوء ثورة  -4
 (26جدول رلم )

 ٌناٌر 25ت الشخصٌة المصرٌة أثناء ثورة أهم سما
 % ن المتغٌر*

استعادة روح مصر المتوثبة الناهضة بالحٌاة التً صنعت االنجاز 
 الحضاري  لبل آالف السنٌن     

8:9 9;.=> 

 8;.?9 9>8 الصحوة

اعالن الخالص من سطوة حفنة صنعت تخلفها وألامت من نفسها 
ة العلمٌة والتكنولوجٌة فً سدا ٌحول بٌن المصرٌٌن وبٌن النهض

 دول العالم       

89< 9:.:= 

استعادة هوٌتها المستخلصة من تراكمات آالف السنٌن من 
العصور التً امتزجت لتشكل خصوصٌة الحضارة المصرٌة 

 والخصائص الفرٌدة للشخصٌة المصرٌة         

88; 98.:8 

 :@.7 > م    استعادة الشخصٌة المصرٌة أصالتها وظهر معدنها العظٌ

 <:.7 9 احترام اآلخر  

 @7.8 8 اختالط الحرٌة بالفوضى  

 =<.7 ; االصرار على النجاح وتحمٌك الذات وخاصة لدى جٌل الشباب  

 877 >:> المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  499.65=  2كا

( وجود فروق ذات 37الجدول رلم )أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات 
 36داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم سمات الشخصٌة المصرٌة فً ضوء ثورة 

%( أنه ٌؤتى فً ممدمتها الصحوة ، ثم استعادة روح مصر 39752ٌناٌر، حٌث رأى )

المتوثبة الناهضة بالحٌاة التً صنعت االنجاز الحضاري لبل آالؾ السنٌن بنسبة 
لٌها إعبلن الخبلص من سطوة حفنة صنعت تخلفها وألامت من %(، و35778ٌ)

نفسها سداً ٌحول بٌن المصرٌٌن وبٌن النهضة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دول العالم 
%( ، واستعادة هوٌتها المستخلصة من تراكمات آالؾ السنٌن من 34747بنسبة )

الفرٌدة العصور التً امتزجت لتشكل خصوصٌة الحضارٌة المصرٌة والخصابص 
%( ، واستعادة الشخصٌة المصرٌة أصالتها 32742للشخصٌة المصرٌة بنسبة )

%( ، واإلصرار على النجاح وتحمٌك الذات 17:4وظهور معدنها العظٌم بنسبة )
%( ، وأخٌراً 1748%( ، واحترام اآلخر بنسبة )1787وخاصة لدى الشباب بنسبة )

 %( .:172اختبلط الحرٌة بالفوضى بنسبة )

مد أن الصحوة واستعادة الشخصٌة المصرٌة لجوانبها المضٌبة من أهم ونعت
ٌناٌر ، حٌث ارتبط بذلن عدم امكانٌة بث  36سمات الشخصٌة المصرٌة بعد ثورة 
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الخوؾ فً هذه الشخصٌة مرة أخري ، وهو ما ظهر بعد ذلن فً تحدي المصرٌٌن 
إذا لم ٌخضعوا لكل من حاول أن ٌحكمهم من خبلل تهدٌدهم بالمٌام بحرق مصر 

لحكمه. وفً هذا الصدد ٌرى " أحمد عكاشة " أن الشخصٌة المصرٌة لم تفمد 
مبلمحها مع مرور العصور والعهود ، ولكنها لد دفنت تحت رمال المهر والظلم 

ٌناٌر هذه الرمال لتظهر الشخصٌة المصرٌة جلٌاً بما  36والفساد ، ولد ازاحت ثورة 
 . (75) عً ، وحب لآلخر وحب للمشاركة تحوي فً طٌتها من تكامل اجتما

 ٌناٌر : 25التغٌرات اإلٌجابٌة فً الشخصٌة المصرٌة فً ضوء ثورة  -5
 (27جدول رلم )

 ٌناٌر 25أهم التغٌرات االٌجابٌة فً الشخصٌة المصرٌة فً ضوء ثورة 

 % ن المتغٌر*

 ?9.? ?= االٌجابٌة فً التعامل مع اآلخر

 @98.8 ;<8 ى التصدي للدفاع عن حمولهمالتؤكد من لدرة المصرٌٌن عل

 <>.=8 =:8 اإلٌمان بؤن مصر فً حاجة إلى مشاركة كل فرد فٌها

 >?.@8 :=8 وجود األمل فً التغٌٌر

 ;;.=8 >:8 الرغبة الحمٌمٌة فً المشاركة السٌاسٌة

 7;.? @= االستماع إلى الرأي اآلخر بتمدٌر واحترام

 7@.? :< تمدٌم سلون نحن علً سلون األنا

 <:.7 : ال ٌوجد أي مظاهر للتغٌر اإلٌجابً

 877 98? المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  234.18=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 38أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

الشخصٌة المصرٌة فً ضوء  داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة للتؽٌرات اإلٌجابٌة فً
ٌناٌر حٌث جاء فً ممدمتها التؤكد من لدرة المصرٌٌن على الدفاع عن  36ثورة 

%( ، وٌلٌه 2:796%( ، ثم وجود األمل فً التؽٌٌر بنسبة ):3272حمولهم بنسبة )
%(، والرؼبة 27768اإلٌمان بؤن مصر فً حاجة إلى مشاركة كل فرد فٌها بنسبة )

%( ، وتمدٌم سلون نحن على سلون 27755كة السٌاسٌة بنسبة )الحمٌمٌة فً المشار
%( ، واالستماع إلى الرأي اآلخر بتمدٌر واحترام بنسبة 97:1األنا بنسبة )

%( ، وفً الممابل 9739%( ، وأخٌراً اإلٌجابٌة فً التعامل مع اآلخر بنسبة )9751)
 %( أنه ال ٌوجد أى مظاهر للتؽٌر اإلٌجابً .1748رأى )

ان تعدد مظاهر التؽٌرات اإلٌجابٌة فً الشخصٌة المصرٌة فً  وال شن
ٌناٌر ٌرتبط بالسمات الفرٌدة لهذه الشخصٌة ، والتً تظهر دابماً فً  36ضوء ثورة 

 أولات الشدابد والصعاب.
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مظاهر التغٌر اإلٌجابً فً الشخصٌة المصرٌة من الناحٌة السٌاسٌة فً ضوء  -6
 ٌناٌر : 25ثورة 

  (28جدول رلم )
 ٌناٌر 25أهم مظاهر التغٌر االٌجابً فً الشخصٌة المصرٌة من الناحٌة السٌاسٌة  فً ضوء ثورة 

 % ن المتغٌر*

 ==.>9 >?8 ارتفاع الوعً السٌاسً

 <9.;9 ><8 زٌادة معدالت المشاركة السٌاسٌة

 7@.89 :@ تآكل ثمافة الخضوع والسلبٌة

 ?;.89 7@ أعادة اإلحساس بملكٌة الوطن

 @>.:8 ?@ لمصرٌٌن أكثر اٌجابٌة وفاعلٌةأصبح ا

 8.88 ? كسر حاجز الخوف

 @@.@ 9< ال ٌوجد أي مظاهر للتغٌر اإلٌجابً

 877 98< المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  215.41=  2كا

ذات ( عن وجود فروق 39كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم مظاهر التؽٌر اإلٌجابً فً الشخصٌة المصرٌة من 
بالمبلحك " ، حٌث جاء  39ٌناٌر " جدول رلم  36الناحٌة السٌاسٌة فً ضوء ثورة 

%( ، ثم زٌادة معدالت المشاركة 36777فً ممدمتها ارتفاع الوعً السٌاسً بنسبة )
لٌه متؽٌر" أصبح المصرٌٌن أكثر إٌجابٌة وفاعلٌة " %( ، و35738ٌالسٌاسٌة بنسبة )

%( ، وإعادة 237:1%( ، وتآكل ثمافة الخضوع والسلبٌة بنسبة ):2476بنسبة )
%( ، وأخٌراً كسر حاجز الخوؾ بنسبة 23759االحساس بملكٌة الوطن بنسبة )

%( أنه ال ٌوجد أي مظاهر للتؽٌر اإلٌجابً ::7:%( ، وفً الممابل رأى )2722)

 ً الشخصٌة المصرٌة من الناحٌة السٌاسٌة.ف
ٌناٌر من الناحٌة السٌاسٌة ، حٌث أدت هذه  36وتعكس هذه النسب أهمٌة ثورة 

الثورة إلً عمل ما لم تمم به األحزاب السٌاسٌة التملٌدٌة ووسابل التنشبة السٌاسٌة 
جمٌع األخري طوال عمود مختلفة ، فترتب علً الثورة انتشار الوعً السٌاسً بٌن 

الشرابح الطبمٌة فً المجتمع المصري مما انعكس فً زٌادة نسب المشاركة السٌاسٌة 
بشكل ؼٌر مسبوق كما ظهر بوضوح فً االنتخابات البرلمانٌة والرباسٌة وإلرار 

 الدستور.
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 ٌناٌر على صورة الذات لدى الشخصٌة المصرٌة : 25تؤثٌر ثورة -7
 ر الثورةتصور المبحوثٌن حول تؤثٌ (29جدول رلم )

 % ن المتغٌر

 8@ :<9 نعم

 @ <9 ال

 877 77: المجموع

 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  201.72=   2كا

( وجود فروق ذات :3أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة حول تؤثٌر الثورة على صورة الذات لدى الشخصٌة 
%( أن لها تؤثٌر على صورة 2:أؼلبٌة المبحوثٌن بنسبة ) المصرٌة ، حٌث رأى

 %( أنها لم تإثر .:الذات لدى الشخصٌة المصرٌة ، فً حٌن رأى )
 (30جدول رلم )

 مظاهر  تؤثٌر الثورة على صورة الذات لدى الشخصٌة المصرٌة

 % ن المتغٌر*

 7<.=: @?8 أصبح المصري ٌشعر بمدرته على إحداث التغٌٌر

 7=.=9 <:8 لفخر واالعتزاز النجاز ثورة سلمٌة بهرت العالم أجمعالشعور با

 7<.=: @?8 المدرة على إسماط نظام دكتاتوري مستبد فً فترة وجٌزة

 877 >8> المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  10.50=  2كا

( وجود فروق ذات 41رلم ) كما أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة الذٌن رأوا أن هنان تؤثٌر للثورة على صورة الذات لدى 
الشخصٌة المصرٌة حول مظاهر هذا التؤثٌر، حٌث جاء فً ممدمتها مظهرى المدرة 
على اسماط نظام دكتاتوري مستبد فً فترة وجٌزة ، وشعور المصري بمدرته على 

%( ،  فً حٌن جاء فً المرتبة الثانٌة 47781ر بنسبة واحدة هً )إحداث التؽٌٌ

مظهر الشعور بالفخر واالعتزاز النجاز ثورة سلمٌة بهرت العالم أجمع بنسبة 
(37771 )% 

وال شن ان إجماع أؼلبٌة أفراد العٌنة علً التؽٌٌراالٌجابً للثورة لصورة 
الكبٌرة التً أحدثتها الثورة الذات لدي الشخصٌة المصرٌة ٌعبر عن مدي التؤثٌرات 

المصرٌة فً محٌطها المحلً واإلللٌمً والعالمً ، فؤصبح المصري فخوراً ومعتزاً 
 بما حممه من ثورة سلمٌة بهر بها العالم أجمع . 

 تؤثٌر الثورة على لٌمة االنتماء لدى الشخصٌة المصرٌة : -8
 (31جدول رلم )

 خصٌة المصرٌةتؤثٌر الثورة على لٌمة االنتماء لدى الش

 % ن المتغٌر*

 88.=9 <<8 شعور إٌجابً باالنتصار على دولة الفساد التً حكمت مصر ثالثٌن عاًما

شعور بالفخر الوطنً خاصة مع التمدٌر االٌجابً للثورة من الكتاب والمفكرٌن والمادة 
 العالم على مستوى

879 8<.7; 
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 % ن المتغٌر*

لسٌاسً بعٌداً عن الغطرسة األمرٌكٌة الشعور بعودة الكرامة الوطنٌة واستمالل المرار ا
 واإلسرائٌلٌة

>@ 88.=< 

 <=.=8 :88 الٌمظة التامة لمحاوالت سرلة الثورة أو االلتفاف علٌها أو تحوٌلها عن مسارها

 78.;8 >@ عاد الشعور بملكٌة الوطن والرغبة فً رفعته

 ?7.=8 @87 ازداد الفخر باالنتماء المصري وأصبح شعاراً فً كثٌر من المناسبات

 ;;.7 : لٌس لها أثر

 877 ?<= المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  165.07=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 42أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

شخصٌة المصرٌة داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة لتؤثٌر الثورة على لٌمة االنتماء لدى ال
%( أن أهمها الشعور االٌجابً باالنتصار على دولة الفساد 37722، حٌث رأى )

ً ، فً حٌن رأى ) %( أنها الٌمظة التامة 27778التً حكمت مصر ثبلثٌن عاما

لمحاوالت سرلة الثورة أو االلتفاؾ علٌها أو تحوٌلها عن مسارها ، بٌنما رأى 
اء المصري وأصبح شعاراً فً كثٌر من %( أنه إزداد الفخر باالنتم27719)

%( أنها أسهمت فً شعور بالفخر الوطنً خاصة مع 26715المناسبات . ورأى )

التمدٌر اإلٌجابً للثورة من الكتاب والمفكرٌن والمادة على مستوى العالم ، فً حٌن 
%( أنها أعادت الشعور بملكٌة الوطن والرؼبة فً رفعته ، وأخٌراً 25712رأى )
%( أنها أسهمت فً الشعور بعودة الكرامة الوطنٌة واستمبلل المرار 22776رأى )

%( 1755السٌاسً بعٌداً عن الؽطرسة األمرٌكٌة واإلسرابٌلٌة . وفً الممابل رأى )

 أنه لٌس لها أثر على لٌمة االنتماء لدى الشخصٌة المصرٌة . 
ٌمة االنتماء والنسب السابمة  تعبر عن ما أحدثته الثورة من إعادة إحٌاء لم

لدي الشخصٌة المصرٌة بعد ؼٌاب طوٌل منذ عهد الربٌس الراحل جمال عبد 
ً علً ؼرس هذه المٌمة فً نفوس المصرٌٌن من خبلل  الناصر ، الذي كان حرٌصا

، ثم اختفت هذه المٌمة  –موالفه ، مبلبسه ، لٌمه  –اعتزازه الشدٌد بمصرٌته 
صخصة وحلت محلها لٌمة التباهً بكل وتبلشت فً عصر االنفتاح االلتصادي والخ

، لتعٌد الثورة مرة  –المبلبس ، الطعام ، اللؽة ، العادات والتمالٌد  –ما هو أجنبً 
أخري لٌمة االنتماء ولٌنتشر العلم المصري فً المٌادٌن والطرلات وشرفات المنازل 

 بعد ان اختفً لفترة طوٌلة .
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موافمة علً ممولة " المصرٌٌن غٌر رإٌة المبحوثٌن حول الموافمة أو عدم ال -9
 منظمٌن وٌفتمدون مهارات العمل السٌاسً الجماعً " :

 (32جدول رلم )
تصور المبحوثٌن حول الموافمة أو عدم الموافمة علً ممولة "المصرٌٌن غٌر منظمٌن وٌفتمدون 

 مهارات العمل السٌاسً الجماعً"

 % ن المتغٌر

 ::.7; 898 موافك

 <=3@> @<8 غٌر موافك

 877 77: المجموع

 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  11.22=   2كا

( عن وجود فروق ذات 43كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة حول الموافمة أو عدم الموافمة علً ممولة " المصرٌٌن 
، حٌث رأى أؼلبٌة أفراد  ؼٌر منظمٌن وٌفتمدون مهارات العمل السٌاسً الجماعً"

%( 51744%( أنهم ؼٌر موافمٌن على ذلن ، فً حٌن رأى )6:778العٌنة بنسبة )

 أنهم موافمٌن على ذلن .
 (33جدول رلم )

 أسباب عدم الموافمة علً ممولة
 " المصرٌٌن غٌر منظمٌن وٌفتمدون مهارات العمل السٌاسً الجماعً "

 % ن المتغٌر*

 =7.7; @:8 ثورة من كل فئات المجتمعمشاركة المالٌٌن فً ال
مشاركة المصرٌٌن بالمالٌٌن فً التعدٌالت الدستورٌة واالنتخابات البرلمانٌة 

 9789والرئاسٌة واالستفتاء على دستور 
878 9@.88 

اللجان الشعبٌة التً تم تشكٌلها لحماٌة المنشآت العامة والخاصة أثناء أحداث 
 الثورة

@@ 9?.<: 

 :<.8 = ف فً مٌدان التحرٌر أثناء فعالٌات الثورة دون حدوث أي مشاكلاحتشاد اآلال
وجود العدٌد من الحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة المنظمة مثل حركة كفاٌة وحركة 

 أبرٌل =شباب 
9 7.<> 

 877 <;: المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  220.19=  2كا

( وجود فروق ذات 44ا أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )كم

داللة حول أسباب عدم الموافمة علً هذه الممولة ، حٌث جاء فً ممدمتها مشاركة 
%( ، ثم مشاركة المصرٌٌن 51717المبلٌٌن فً الثورة من كل فبات المجتمع بنسبة )

برلمانٌة والرباسٌة واالستفتاء على بالمبلٌٌن فً التعدٌبلت الدستورٌة واالنتخابات ال
%( ، وٌلٌه اللجان الشعبٌة التً تم تشٌكلها لحماٌة 3:722بنسبة )  3123دستور 

%( ، واحتشاد اآلالؾ 39764المنشآت العامة والخاصة أثناء أحداث الثورة بنسبة )
%( ، 2784فً مٌدان التحرٌر أثناء فعالٌات الثورة دون حدوث أي مشاكل بنسبة )

ٌراً وجود العدٌد من الحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة المنظمة مثل حركة كفاٌة وأخ
 %( .1768أبرٌل بنسبة ) 7وحركة شباب 
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وٌبلحظ علً النسب السابمة ارتفاع نسبة الموافمٌن علً ممولة " المصرٌٌن 
ؼٌر منظمٌن وٌفتمدون لمهارات العمل السٌاسً الجماعً " بعكس االستجابات 

د العٌنة . ولد ٌعزي ذلن لما حدث بعد الثورة من انتهاز أطراؾ كثٌرة السابمة ألفرا
للثورة لتحمٌك مطامعها فً االستبثار بالسلطة  –خاصة جماعة األخوان المسلمٌن  -

ووراثة تركة الحزب الوطنً ، وعدم لدرة جماهٌر الثورة العرٌضة علً االتفاق 
ن مصالح الطامعٌن ، مما أفرغ علً لٌادة موحدة للثورة تحمك أهدافها وتحمٌها م

الثورة من مضمونها ، ووصل بالبعض باالعتماد بعدم لدرة الثورة علً تحمٌك 
العدالة االجتماعٌة ، والمضاء علً جماعات المصالح التً استؽلت الفرصة لتستجمع 

 لواها وتعود للظهور مرة أخري بشكل جدٌد علً أنها المخلص الوحٌد للوطن .    

مبحوثٌن حول الموافمة أو عدم الموافمة علً ممولة أن " المصرٌٌن رإٌة ال -10
 مٌالٌن إلى العنف خاصة الطائفً " :

 تصور المبحوثٌن حول ممولة (34جدول رلم )
 " المصرٌٌن مٌالٌن إلى العنف خاصة الطائفً "

 % ن المتغٌر

 <=.=8 7> موافك

 ::.:? 7>9 غٌر موافك

 877 77: المجموع

 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  133.34=   2كا

( وجود فروق ذات داللة بٌن 45أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجول رلم )

رإٌة أفراد العٌنة حول الموافمة أو عدم الموافمة على ممولة أن " المصرٌٌن مٌالٌن 
%( أنهم 94744إلى العنؾ خاصة الطابفً" ، حٌث رأى أؼلبٌة أفراد العٌنة بنسبة )

 %( أنهم موافمٌن على ذلن.27778ؼٌر موافمٌن على ذلن ، فً حٌن رأى )
 (35جدول رلم )

 أسباب عدم الموافمة علً ممولة
 " المصرٌٌن مٌالٌن إلى العنف خاصة الطائفً "

 % ن المتغٌر*

أثناء الثورة لم تتعرض كنٌسة أو معبد ٌهودي ألي اعتداء طوال 
 فترة الغٌاب األمنً

8@? :@.=7 

حدث أٌة حاالت تحرش جنسً ألي فتاة أو سٌدة فً مٌدان لم ٌ
 ?8التحرٌر أثناء الثورة "التظاهرات واالعتصامات التً استمرت 

 ٌوماً"

8:@ 9>.?7 

لجوء المصابٌن فً أحداث مٌدان التحرٌر إلً المساجد والكنائس 
 لتلمً العالج

8;@ 9@.?7 

 8.97 = لثورةكان المسلمٌن والمسحٌٌن ٌداً واحدة أثناء أحداث ا

 7=.8 ? لم ٌحدث أي مظاهر للعنف بٌن فئات الشعب أثناء أحداث الثورة

 877 77> المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  308.26=  2كا
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( إلى وجود فروق 46كما أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

أفراد العٌنة حول أسباب عدم الموافمة علً هذه الممولة ، حٌث ذات داللة بٌن رإٌة 
جاء فً ممدمتها متؽٌر " أثناء الثورة لم تتعرض كنٌسة أو معبد ٌهودى ألي اعتداء 

%( ، ثم لجوء المصابٌن فً أحداث 4:771طوال فترة الؽٌاب األمنً " بنسبة )
%( ، وٌلٌه عدم 3:791) مٌدان التحرٌر إلى المساجد والكنابس لتلمً العبلج بنسبة

حدوث أى حاالت تحرش جنسً ألي فتاة أو سٌدة فً مٌدان التحرٌر أثناء الثورة 
ً " بنسبة ) 29"التظاهرات واالعتصامات التً استمرت  %( ، وعدم 38791ٌوما

%( ، 2771حدوث أى مظاهر للعنؾ بٌن فبات الشعب أثناء أحداث الثورة بنسبة )

مٌن والمسحٌٌن ٌداً واحدة أثناء أحداث الثورة " بنسبة وأخٌراً متؽٌر " كان المسل
(2731. )% 

وتعكس النسب السابمة واحدة من أهم السمات البنابٌة والتارٌخٌة  للشخصٌة 
المصرٌة وهً نبذ العنؾ والتطرؾ خاصة الطابفً ، وأن حاالت العنؾ التً تحدث 

لٌة من األفراد ؼٌر من الحٌن إلى اآلخر لٌست سوى حاالت فردٌة تعبر فمط عن أل
متوافمٌن مع لٌم وتمالٌد وأعراؾ المجتمع المصري . فاإلنسان المصري طوال 
تارٌخه ٌتمٌز بسماحته والسماح بتعدد األعراق واألللٌات . وما حدث من لٌام ثورة 

كان من أهم أسبابه رفض المصرٌٌن لبث روح الفاشٌة  3124ٌونٌو  41ثانٌة فً 

ت التكفٌر لآلخر وما حدث بعدها من لتل لعدد من خطابا –والتطرؾ الدٌنً 
المصرٌٌن الشٌعة ، وحرق وتدمٌر للكنابس ، ولتل للجنود فً سٌناء فً سلون 

 خارج تماماً علً الشخصٌة المصرٌة السمحة .

 أسوء ما أفرزته الثورة فً الشخصٌة المصرٌة : -11
 (36جدول رلم )

 ةأسوء ما أفرزته الثورة فً الشخصٌة المصرٌ

 % ن المتغٌر*

 ::.99 >=8 استعراض الموة لبعض التٌارات والفئات واألشخاص

 >?.7: ?99 أعمال العنف والبلطجة والشغب

 79.>8 888 شٌوع روح االنتهازٌة

 7;.:8 @@ عدم تعمك روح الجماعة والفرٌك الواحد فً العمل

 9:.<8 ?89 أحداث شغب طائفٌة

 7;.7 : عدم احترام الرأي اآلخر

 ?=.7 > عدم األمان فً الشارع المصري

 877 @:< المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى   376.07=  2كا

(عن وجود فروق ذات 47كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

المصرٌة   داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة حول أسوء ما أفرزته الثورة فً الشخصٌة
%( ، ثم 41796حٌث جاء فً ممدمتها أعمال العنؾ والبلطجة والشؽب بنسبة  )
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%( ، وٌلٌه 33744استعراض الموة لبعض التٌارات والفبات واالشخاص بنسبة )
%( ، وشٌوع روح االنتهازٌة بنسبة 28743أحداث شؽب طابفٌة بنسبة )

ً العمل بنسبة %( ، وعدم تعمك روح الجماعة والفرٌك الواحد ف26713)
%( ، وأخٌراً عدم 1779%( ، وعدم األمان فً الشارع المصري بنسبة )24751)

 %( .1751احترام الرأي اآلخر بنسبة )

رت فً الشخصٌة المصرٌة وتعكس النسب السابمة المظاهر السلبٌة التً ظه
ٌناٌر. وهذا راجع باألساس كما ذكرنا من لبل لعدم اتفاق الموي  36عمب ثورة 

ورٌة علً لٌادة موحدة للثورة ، لذا فمد حاولت جماعات المصالح المختلفة الث
االلتفاؾ حول الثورة وإفراؼها من مضمونها ، ولنص كل مكاسبها من خبلل 

خاصة األؼلبٌة الصامتة  -استخدام أعمال البلطجة والعنؾ لترهٌب الشعب المصري 
. وكذلن فبعد الفترة الطوٌلة من  - والمنتظرة دابماً لمن ٌنتصر لتحٌٌه وتنافمه وتتملمه

الكبت السٌاسً والخوؾ من إبداء الرأى تفشت ثمافة العنؾ اللفظً ، فؤصبح الجمٌع 
ٌري ان رأٌه هو الصواب وكل ما عداه خطؤ ، لذا أصبحت البرامج الحوارٌة تحمل 

 بات المصارعة الرومانٌة المدٌمة سمات حل

 :سمات الشخصٌة المصرٌة بعد الثورة  -12
 (37جدول رلم )

 أهم سمات الشخصٌة المصرٌة بعد الثورة

 % ن المتغٌر*

عدم المدرة على التسامح والولوف دائما أمام بعضنا البعض فً حالة 
 من التربص

88: 87.?> 

 =88.7 >88 االعتماد بؤن كل طرف ٌمتلن الحمٌمة وحده

ظهور العنف المخزون لدى الشخصٌة المصرٌة سواء كان العنف 
 مارس فً إطار اللفظ أو فً إطار الفعلالم

89: 88.?: 

 >=.:8 9;8 االنهٌار األخاللً الذي شمل العدٌد من الفئات

 9@.88 ;89 العنف الذي ٌمارس نحو ممدرات الدولة

 @9.>8 @>8 ارتفاع سمف المطالب الفئوٌة

 8<.;8 :>8 تعجل الحصول على نتائج فورٌة للثورة

 7@.@ :87 االنتهازٌة

 ?;.7 > لون حسب الظروفالت

 @7.9 : التركٌز على المصالح الشخصٌة

 877 7;87 المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  267.66=  2كا

( إلى وجود فروق ذات 48أشار التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

الشخصٌة المصرٌة بعد الثورة ، حٌث جاء داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم سمات 
%(، ثم تعجل الحصول :2673فً ممدمتها ارتفاع سمؾ المطالب الفبوٌة بنسبة )

%( وٌلٌها االنهٌار االخبللً الذي شمل 25782على نتابج فورٌة للثورة بنسبة )
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%( ، وسمة العنؾ الذي ٌمارس نحو ممدرات الدولة 24776العدٌد من الفبات بنسبة )
%( ، وظهور العنؾ المخزون لدى الشخصٌة المصرٌة سواء كان 227:3ة )بنسب

%(، واالعتماد بؤن 22794العنؾ الممارس فً إطار اللفظ أو فً إطار الفعل بنسبة )
%( ، وعدم المدرة على التسامح 22717كل طرؾ ٌمتلن الحمٌمة وحده بنسبة )

ً أمام بعضنا البعض فً حالة من التربص بن %( ، 21798سبة )والولوؾ دابما
%( ، وأخٌراً 1759%( ، والتلون حسب الظروؾ بنسبة )7:1:واالنتهازٌة بنسبة )

 %( .:173التركٌز على المصالح الشخصٌة بنسبة )

وتعتمد الدراسة الحالٌة ان هذه السمات السلبٌة مإلتة ، وترتبط بعدم حدوث 
صرٌٌن بعكس ما كان تؽٌٌر اٌجابً سرٌع وملحوظ فً األوضاع المعٌشٌة لؽالبٌة الم

متولعاً بعد الثورة مما أوجد حالة من االحباط لدي لطاعات عرٌضة من المصرٌٌن ، 
 وظهر ذلن بوضوح فً تزاٌد المطالب الفبوٌة بشكل كبٌر.

 أسباب مظاهر العنف فً الشخصٌة المصرٌة بعد الثورة : -13
 ورةأسباب مظاهر العنف فً الشخصٌة المصرٌة بعد الث (38جدول رلم )

 % ن المتغٌر*

 =99.8 7>8 عدم وجود لٌادة واضحة للثورة

 ;<.=9 8?8 الغٌاب النسبً للدولة كما ٌتمثل فً ضعف األجهزة األمنٌة

 :7.<9 :?8 عدم فاعلٌة أجهزة الدولة فً إدارة شئون البالد

غٌاب الرادع المانونً والثمافً وحضور الغرٌزة فً 
 السلون

8;; 98.9> 

 <9.7 ;8 ن المصرٌٌن بؤن الثورة لم تحمك أهدافهاشعور الكثٌر م

حالة الكبت التً عاشها الشعب المصري على مدار الكثٌر 
 من العمود

< 7.>: 

 877 <<= المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  295.31=  2كا

وجود فروق ذات ( 49أوضح التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم أسباب مظاهر العنؾ فً الشخصٌة المصرٌة بعد 
الثورة ، حٌث ٌؤتى فً ممدمتها عدم فاعلٌة أجهزة الدولة فً إدارة شبون الببلد بنسبة 

%( ، فً حٌن جاء الؽٌاب النسبً للدولة كما ٌتمثل فً ضعؾ األجهزة 38714)
%(، بٌنما جاء عدم وجود لٌادة واضحة 37785لثانٌة بنسبة )األمنٌة فً المرتبة ا

%( ، ثم سبب ؼٌاب الرادع المانونً 33727للثورة فً المرتبة الثالثة بنسبة  )
%( ، وٌلٌه شعور الكثٌر من 32738والثمافً وحضور الؽرٌزة فً السلون بنسبة )
حالة الكبت التً  %( ، وأخٌراً 3718المصرٌٌن بؤن الثورة لم تحمك أهدافها بنسبة )

%( . كما أشار 1784عاشها الشعب المصري على مدار الكثٌر من العمود بنسبة )
( إلى عدم وجود فروق ذات داللة بٌن :4التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

 رإٌة المبحوثٌن ألهم هذه األسباب وفماً للمستوى التعلٌمً .
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 (تصور المبحوثٌن ألسباب39جدول رلم )
 هر العنف فً الشخصٌة المصرٌة بعد الثورة حسب المستوى التعلٌمًمظا 

 المستوى التعلٌمً
 

 المتغٌر*

 ما بعد الجامعً جامعً فوق المتوسط متوسط دون المتوسط أمً

 % ن % ن % ن % ن % ن % ن

 99.99 7> @>.97 9; ;@.<9 @8 =;.99 8: :8.=8 > ::.:: : عدم وجود لٌادة واضحة للثورة

النسبً للدولة كما ٌتمثل فً ضعف  الغٌاب
 األجهزة األمنٌة

: ::.:: ? 9<.?8 := 9=.7@ 8= 9:.<: <> 9>.@; =8 9>.88 

عدم فاعلٌة أجهزة الدولة فً إدارة شئون 
 البالد

8 88.88 87 :9.9< ;7 9?.@@ 8? 9=.;> <= 9>.;< <= 9;.?@ 

غٌاب الرادع المانونً والثمافً وحضور 
 الغرٌزة فً السلون

9 99.9: ? 9<.?8 :7 98.>; 8: 8@.89 ;= 99.<< ;< 97 

شعور الكثٌر من المصرٌٌن بؤن الثورة لم 
 تحمك أهدافها

-- -- -- -- 8 7.>9 9 9.@; : 8.;> ? :.<= 

حالة الكبت التً عاشها الشعب المصري 
 على مدار الكثٌر من العمود

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- < 9.99 

 877 >99 877 ;97 877 ?= 877 ?:8 877 8: 877 @ المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  20.46=  2كا

وترتبط هذه النسب بنتابج الجداول السابمة من حٌث ارتباط  مظاهر العنؾ 
لدولة فً الشخصٌة المصرٌة بعد الثورة بحالة الضعؾ التً اتصفت بها إدارة ا

والدلٌل على ذلن تفالم معدالت الفمر والبطالة ، وارتفاع  -لمرحلة ما بعد مبارن 
أسعار الكثٌر من السلع والخدمات بمعدالت لٌاسٌة ، وعدم توافر البنزٌن والسوالر 

مما  –واالنمطاع المتكرر للكهرباء على مستوى الجمهورٌة خبلل هذه المرحلة 
ن باإلحباط الشدٌد وانعكس بالتالً فً زٌادة أصاب لطاعات كبٌرة من المصرٌٌ

 مظاهر العنؾ فً الشخصٌة المصرٌة. 

 أسالٌب عالج المصور فً الشخصٌة المصرٌة : -14
 أسالٌب عالج المصور فً الشخصٌة المصرٌة (40جدول رلم )

 % ن المتغٌر*

 <:.;8 8>8 بناء الشخصٌة المنتجة

ٌن اتجاهات سلبٌة كشف أبعاد شخصٌة الفهلوي والبدء فً تكو
 نحوها فً وسائل اإلعالم والمإسسات التربوٌة والدٌنٌة

@; ?.@; 

 7<.:8 ;;8 كشف أنماط التدٌن الكاذب وإعطاء الفرصة للتدٌن األصٌل أن ٌنمو

 ==.87 889 االرتماء بالحس الفنً والجمالً لدى النشء

تركٌز المناهج التعلٌمٌة لبل الجامعٌة والجامعٌة علً إكساب 
 مهارات حمٌمٌة ٌحتاجها سوق العمل

8=< 8<.>7 

 @?.:8 =;8 إعادة االعتبار لمٌمة العمل المنتج والجاد والمتمن

 –حرٌة  –العمل علً تحمٌك أهداف الثورة وشعاراتها" عٌش 
 عدالة اجتماعٌة

 كرامة إنسانٌة" –

998 98.7: 

 8<.8 ?8 إعالء المصلحة العامة على المصالح الشخصٌة

 877 8>87 المجموع

 * إمكانٌة اختٌار أكثر من متغٌر
 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى  186.85=  2كا
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( عن وجود فروق ذات 51كشؾ التحلٌل اإلحصابً لبٌانات الجدول رلم )

داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألسالٌب عبلج المصور فً الشخصٌة المصرٌة ، 
%( أنه ٌؤتى فً ممدمتها العمل 32.03فتعددت أسالٌب تحمٌك ذلن ، حٌث رأى )

كرامة  –عدالة اجتماعٌة  –حرٌة  –على تحمٌك أهداؾ الثورة وشعاراتها " عٌش 
%( أنه لتحمٌك ذلن ٌجب تركٌز المناهج التعلٌمٌة 26781انسانٌة " ، فً حٌن رأى )

لبل الجامعٌة والجامعٌة على إكساب مهارات حمٌمٌة ٌحتاجها سوق العمل ، بٌنما 
%( أنه :2479%( أنه ٌجب السعً لبناء الشخصٌة المنتجة . ورأى )25748رأى )

من الضروري إعادة االعتبار لمٌمة العمل المنتج والجاد والمتمن ، فً حٌن رأى 
%( أنها كشؾ أنماط التدٌن الكاذب وإعطاء الفرصة للتدٌن األصٌل أن ٌنمو 24781)

ً والجمالً لدى النشا . ورأى %( أنها االرتماء بالحس الفن21777، بٌنما رأى )
%( أنه من الضروري كشؾ أبعاد شخصٌة الفهلوي ، والبدء فً تكوٌن 97:5)

اتجاهات سلبٌة نحوها فً وسابل اإلعبلم والمإسسات التربوٌة والدٌنٌة ، وأخٌراً أكد 
 %(  علً متؽٌر " إعبلء المصلحة العامة على المصالح الشخصٌة " .2782)

لسابمة تصدر متؽٌر " العمل على تحمٌك أهداؾ وٌبلحظ علً النسب ا
الثورة وشعاراتها "  ممدمة أسالٌب عبلج المصور فً الشخصٌة المصرٌة ، وهو 
بمثابة المتؽٌر المستمل الذي سٌترتب علٌه حدوث المتؽٌرات التابعة األخري ، فعندما 

س سترتفع ٌشعر المصري بنتابج ملموسة لثورته التً بذل فً سبٌلها الؽالً والنفٌ
همته لعنان السماء وستعود إلٌه السمات الفرٌدة للشخصٌة المصرٌة . وفً هذا 
الصدد ٌرى " سامً الزلم " أن عبلج المصور فً الشخصٌة المصرٌة ٌتطلب عمد 

 –اجتماعً جدٌد نرد فٌه االعتبار لتارٌخنا ورموزنا وتنمٌة ثروات الوطن الحمٌمٌة 
اً عن ضؽوط الخارج والداخل وأزمات بعٌد –اإلنسان المصري وأرض مصر 

العولمة وتملبات العبللات الثنابٌة ، وتضارب المصالح ، وإحٌاء المٌم واألخبلق ، 
 . (76) وتنشٌط دورمإسسات المجتمع المدنً ، وضبط اٌماع الشارع المصري
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 تاسعاً : النتائج العامة للدراسة :
ساسٌة التً انطلمت منها أجابت الدراسة المٌدانٌة على معظم التساإالت األ

 الدراسة على النحو التالً :

التساإل األول : ما أهم التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة التً شهدها المجتمع 
 المصري فً العمود األخٌرة ؟

أكد أؼلبٌة أفراد العٌنة ان أهم التحوالت االلتصادٌة التً شهدها المجتمع المصري  -
تراجع دور الدولة فً المجال االلتصادي والتنمٌة بصفة فً العمود األخٌرة تتمثل فً 

عامة ، وتزاٌد احتكار بعض رجال األعمال للكثٌر من السلع الهامة مثل الحدٌد ، 
. أما أهم التؤثٌرات االجتماعٌة للتحوالت  -واألسمنت ، واالتصالت .. الخ 

فروق ذات داللة  بدون وجود -االلتصادٌة فتمثلت من وجهة نظر أؼلبٌة أفراد العٌنة 
فً ؼٌاب العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخل ، وزٌادة معدالت الفمر  -احصابٌة 

والبطالة ، وتدهور مستوٌات األجور النمدٌة والعٌنٌة بالمٌاس الرتفاع أسعار السلع 
 والخدمات .

أوضحت الدراسة المٌدانٌة وجود فروق ذات داللة احصابٌة بٌن رإٌة أفراد العٌنة  -
تؤثٌرات التحوالت االلتصادٌة على النسك المٌمً ، حٌث جاء فً ممدمتها انتشار لٌم ل

الفساد والرشوة فً العدٌد من المستوٌات ، وانتشار سلوكٌات سلبٌة مثل البحث عن 
المكاسب السرٌعة من أعمال ؼٌر منتجة مثل السمسرة والمضاربة ، وانتشار لٌم 

 جتمع المصري. البلمباالة فً لطاعات واسعة من الم
تمثلت أهم التحوالت السٌاسٌة التً شهدها المجتمع المصري فً العمود األخٌرة فً  -

التً أطاحت بنظام حكم مبارن ، ثم احتكار الحكم من خبلل  3122ٌناٌر  36ثورة 

جماعة اإلخوان المسلمٌن " أخونة الدولة المصرٌة " ، ثم ظهور العدٌد من 
 7ماعٌة والسٌاسٌة مثل حركة كفاٌة، وحركة شباب الجماعات االحتجاجٌة االجت

 أبرٌل ، والجمعٌة الوطنٌة للتؽٌٌر ، ومجموعة كلنا خالد سعٌد .
كشفت الدراسة المٌدانٌة عن وجود فروق ذات داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم  -

التؤثٌرات االجتماعٌة للتحوالت السٌاسٌة ، حٌث جاء فً ممدمتها زٌادة الولفات 
العتصامات واالضرابات فً كثٌر من المناطك ، وشٌوع حالة من عدم االنضباط وا

على كافة المستوٌات ، وازدٌاد أنماط الجرابم التً لم ٌكن المجتمع المصري ٌعرفها 
 من لبل مثل جرابم المحرمات ، وانتشار الفساد فً كافة لطاعات المجتمع المصري 

 والبنائٌة للشخصٌة المصرٌة ؟ التساإل الثانً : ما السمات التارٌخٌة
أوضحت نتابج الدراسة المٌدانٌة تعدد السمات التارٌخٌة والبنابٌة للشخصٌة  -

المصرٌة ، وٌؤتى فً ممدمتها التدٌن ، ثم الجمع بٌن النمٌضٌن " الحزن والفكاهة " ، 
والصبر ،  واالرتباط باألرض واألسرة، وروح الدعابة ، واالعتزاز بالكرامة ، 

خرٌة ، والوطنٌة والفداء ، والكرم ، والتسامح ، والرضا، والمناعة ، ونبذ العنؾ والس
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 والتطرؾ ، واألمانة، وأخٌراً التمولع داخل الذات. 
كشفت الدراسة المٌدانٌة عن وجود فروق ذات داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة لترتٌب  -

المصرٌة ، حٌث جاء فً  األحداث األكثر تؤثٌراً فً تؽٌٌر السمات األصلٌة للشخصٌة
، ثم معاهدة السبلم مع  3122ٌناٌر  36المرتبة األولى نكسة ٌونٌو ، ثم ثورة 

إسرابٌل ، وٌلً ذلن العولمة ، والهجرة النفطٌة ، وسٌاسات االنفتاح االلتصادي 
 والخصخصة .

التساإل الثالث : ما مدي تؤثٌر التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة على سمات 
 المصرٌة ؟الشخصٌة 

أجمع أؼلبٌة أفراد العٌنة علً التؤثٌر السلبً للتحوالت االجتماعٌة التً شهدها  -
المجتمع المصري على المٌم األساسٌة للشخصٌة المصرٌة ، وتمثل هذا التؤثٌر فً 
إعبلء المٌم المادٌة واختفاء لٌم التسامح، وانتشار سلوكٌات سلبٌة مثل البحث عن 

ل ؼٌر منتجة ، والرؼبة فً الثراء السرٌع دون جهد حمٌمً الكسب السرٌع من أعما
، وشٌوع لٌم الفهلوة وانتهاز الفرص ، وتنامً لٌم االستهبلن ، وانتشار لٌم ثمافة 

 الزحام.
كشفت الدراسة المٌدانٌة عن وجود فروق ذات داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة لتؤثٌر  -

مات الشخصٌة المصرٌة ، حٌث تمثل ٌناٌر على س 36التحوالت السٌاسٌة لبل ثورة 

أهمها فً انتشار الفساد بكافة أشكاله، وظهورر عدد كبٌر من الحركات والجماعات 
أبرٌل ومجموعة كلنا خالد سعٌد ،  7االحتجاجٌة مثل حركة كفاٌة وحركة شباب 

وضعؾ الوعً السٌاسً العام ، وعدم الرؼبة فً المشاركة السٌاسٌة ، وتبنً ثمافة 
 ات واالحتجاجات بوسابلها المختلفة ، وضعؾ االنتماء .االضراب

 التساإل الرابع : ما مالمح الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام مبارن ؟
أوضحت الدراسة المٌدانٌة وجود فروق ذات داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم  -

سمات الشخصٌة المصرٌة فً ظل نظام مبارن ، حٌث جاء فً ممدمتها الخوؾ من 
حدث فً السٌاسة ، ثم انتشار البلمباالة على مختلؾ المستوٌات ، وكراهٌة السلطة الت

، وضعؾ االنتماء . وتمثلت أسباب انتشار هذه الصفات السلبٌة من وجهة نظر أفراد 
العٌنة فً المهر السٌاسً واألمنً ، وانتشار ممارسات الفساد والرشاوى والمحسوبٌة 

حكم ونزوات الفرد ، وانتهان حموق اإلنسان ، ، وؼٌاب الدٌممراطٌة والخضوع ل
 وتركز السلطة فً أٌدى للة من المصرٌٌن ، وزواج المال والسلطة .

أكد أفراد العٌنة علً ان  أهم األفكار التً كانت شابعة عند اآلخر عن الشخصٌة  -
المصرٌة فً ظل نظام مبارن تمثلت فً السلبٌة ، وعدم المدرة على مواجهة الحاكم 

االحتكام إلى النكتة والسخرٌة أكثر من االعتماد على المعارضة اإلٌجابٌة ، ، و
والخضوع ، والمٌل إلى الخنوع "االستكانة "، وتؤلٌه الحاكم. وٌبلحظ ارتباط معظم 
هذه األفكار بطول مدة حكم مبارن ، وعدم لدرة الشعب المصري علً تؽٌٌر هذا 
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فٌه للعٌان ، حتً تحولت الدولة المصرٌة النظام الظالم والظاهر فساده بشكل ال شن 
من مرحلة فساد الدولة إلً دولة الفساد . كل هذا أعطً انطباعاً سلبٌاً عن الشخصٌة 

 المصرٌة لدي اآلخر.
أكد أؼلبٌة أفراد العٌنة علً أن أهم أسباب عدم صحة األفكار التً كانت شابعة  -

ل فبات المجتمع المصري عند اآلخر عن الشخصٌة المصرٌة تتمثل فً مشاركة ك
ٌناٌر ، والمماومة الشدٌدة لمشروع أخونة الدولة المصرٌة ، واللجان  36فً ثورة 

ٌناٌر  36الشعبٌة التً تم تشكٌلها لحماٌة الممتلكات العامة والخاصة أثناء ثورة 

،وااللبال الكبٌر على المشاركة فً االستفتاء على التعدٌبلت الدستورٌة واالنتخابات 
 لمانٌة والرباسٌة.البر

أكد أؼلبٌة أفراد العٌنة علً أن أهم أسالٌب تكٌؾ الشخصٌة المصرٌة مع نظام  -
مبارن ، ٌؤتً فً ممدمتها التنازل عن أشٌاء كثٌرة كان ٌعتز بها المصرٌٌن مثل 
الكرامة والضمٌر والصدق ، واستبدل البعض ذلن بحالة من الخضوع والخداع 

و رشوة أو سرلة ، واللجوء إلى النكته للتنفٌس أو التروٌح والنفاق ومد الٌد تسوالً أ
عن النفس ، وتعلم مهارات الفهلوة والتحاٌل والكذب ، وانتشار المٌل إلى العمل 
الفردي والنفور من العمل الجماعً ، وٌمكن النظر إلٌها بوصفها طرق ٌلجؤ إلٌها 

 أفراد المجتمع لمواجهة مختلؾ أنواع الظلم والمهر.
لت أهم أسباب الصمت لدى الؽالبٌة العظمى من المصرٌٌن فً ظل نظام مبارن تمث -

فً الخوؾ من بطش السلطة ، وفمدان األمل فً وجود لنوات للتعبٌر عن مطالب 
الشعب وهمومه ، ولٌام نظام مبارن بوضع ؼالبٌة الشعب المصري فً دابرة 

 جهنمٌة من البحث عن الزٌت والسكر والبنزٌن .. الخ .

ساإل الخامس : ما مدي التغٌر فً سمات الشخصٌة المصرٌة فً ضوء ثورة الت
 وما تالها من أحداث ؟ 2011ٌناٌر  25

اتضح من الدراسة المٌدانٌة  أنه على الرؼم من االختبلؾ الظاهري بٌن رإٌة  -
ٌناٌر بالنسبة للشخصٌة المصرٌة إال أنهم متفمون على  36أفراد العٌنة لمعنى ثورة 

معنى وهو استعادة الشخصٌة المصرٌة العتزازها بكرامتها ورفضها مضمون ال
 للظلم واالستبداد.

ٌناٌر  36أكد المبحوثٌن علً أن مظاهر عبمرٌة الشخصٌة المصرٌة أثناء ثورة  -

ٌتمثل أهمها فً االنسجام بٌن المتظاهرٌن من أبناء الشعب على الرؼم من اختبلؾ 
امً الفعل الثوري الذي بدأ هبة ثم توسع لٌكون انتماءاتهم الدٌنٌة والطبمٌة ، وتن

انتفاضة لٌستمر نهاٌة المطاؾ ثورة تؽٌٌر ، وإعادة إحٌاء كل ما من شؤنه دعم الثورة 
" مثل استدعاء األؼانً الوطنٌة اللهاب المشاعر ودعم نفسٌة الجماهٌر" ، واالستفادة 

دؾ واحد وهو اسماط من الخبرات المتراكمة ، ومرونة األفكار، وااللتفاؾ حول ه
نظام مبارن ، والتزام السلمٌة خبلل أحداث الثورة . وهذه المظاهر تتفك مع ما أكدته 
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علٌه الدراسات الوصفٌة التً تم تناولها فً اإلطار النظري عن عبمرٌة الشخصٌة 
 المصرٌة. هذه الشخصٌة التً تفاجؤ الجمٌع بفعل كل ما هو فرٌد وؼٌر متولع .

ٌناٌر تتمثل  36أن أهم سمات الشخصٌة المصرٌة فً ضوء ثورة كشفت النتابج  -

فً الصحوة ، واستعادة روح مصر المتوثبة الناهضة بالحٌاة التً صنعت االنجاز 
الحضاري لبل آالؾ السنٌن ، وإعبلن الخبلص من سطوة حفنة صنعت تخلفها 

نولوجٌة فً وألامت من نفسها سداً ٌحول بٌن المصرٌٌن وبٌن النهضة العلمٌة والتك
 دول العالم ، واستعادة الشخصٌة المصرٌة أصالتها وظهور معدنها العظٌم .

أظهرت نتابج الدراسة تعدد مظاهر التؽٌٌر االٌجابً فً الشخصٌة المصرٌة فً  -
ٌناٌر ، وجاء فً ممدمتها التؤكد من لدرة المصرٌٌن على التصدى  36ضوء ثورة 

التؽٌٌر ، واإلٌمان بؤن مصر فً حاجة إلى للدفاع عن حمولهم ، ووجود األمل فً 
مشاركة كل فرد فٌها ، والرؼبة الحمٌمٌة فً المشاركة السٌاسٌة ، وتمدٌم سلون نحن 
على سلون األنا ، واالستماع إلى الرأي اآلخر بتمدٌر واحترام ، واإلٌجابٌة فً 

ة السٌاسٌة ٌناٌر من الناحٌ 36التعامل مع اآلخر . وعكست هذه المظاهر أهمٌة ثورة 

، حٌث أدت الثورة إلً عمل ما لم تمم به األحزاب السٌاسٌة التملٌدٌة ووسابل التنشبة 
 السٌاسٌة األخري طوال عمود مختلفة.

ٌناٌر على لٌمة االنتماء وصورة الذات لدى  25التساإل السادس : ما تؤثٌر ثورة  
 الشخصٌة المصرٌة ؟

أن للثورة تؤثٌرات اٌجابٌة على لٌمة االنتماء رأت الؽالبٌة العظمً من أفراد العٌنة  -
وصورة الذات لدى الشخصٌة المصرٌة ، فعلى صعٌد لٌمة االنتماء تمثل التؤثٌر فً 
 ، ً الشعور اإلٌجابً باالنتصار على دولة الفساد التً حكمت مصر ثبلثٌن عاما

مسارها ،  والٌمظة التامة لمحاوالت سرلة الثورة أو االلتفاؾ علٌها أو تحوٌلها عن
وازدٌاد الفخر باالنتماء للوطن المصري خاصة مع التمدٌر اإلٌجابً للثورة من 
الكتاب والمفكرٌن والمادة على مستوى العالم، وعودة الشعور بملكٌة الوطن والرؼبة 
فً رفعته ، مما عبر عن ما أحدثته الثورة من إعادة إحٌاء لمٌمة االنتماء لدي 

طوٌل . أما على صعٌد تؤثٌر الثورة على صورة  الشخصٌة المصرٌة بعد ؼٌاب
الذات لدى الشخصٌة المصرٌة ، فتتمثل مظاهر هذا التؤثٌر فً شعور المصري 
بمدرته على إحداث التؽٌٌر ، والمدرة على اسماط نظام دكتاتوري مستبد فً فترة 

 وجٌزة ، والشعور بالفخر واالعتزاز النجاز ثورة سلمٌة بهرت العالم أجمع .
كشفت الدراسة المٌدانٌة عن عدم موافمة أؼلبٌة أفراد العٌنة علً ممولتً  "  -

المصرٌٌن ؼٌر منظمٌن وٌفتمدون مهارات العمل السٌاسً الجماعً" ، و" 
المصرٌٌن مٌالٌن إلى العنؾ خاصة الطابفً "  . وهذا ٌعكس واحدة من أهم السمات 

نؾ والتطرؾ خاصة الطابفً ، التارٌخٌة والبنابٌة للشخصٌة المصرٌة وهً نبذ الع
وأن حاالت العنؾ التً تحدث من الحٌن إلى اآلخر لٌست سوى حاالت فردٌة تعبر 

 فمط عن أللٌة من األفراد ؼٌر متوافمٌن مع لٌم وتمالٌد وأعراؾ المجتمع المصري.
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 ٌناٌر ؟ 25التساإل السابع :  ما سمات الشخصٌة المصرٌة بعد ثورة 
ان أسوء ما أفرزته الثورة فً الشخصٌة المصرٌة ٌتمثل فً  أكد أفراد العٌنة علً -

انتشار أعمال العنؾ والبلطجة والشؽب ، واستعراض الموة لبعض التٌارات والفبات 
واالشخاص ، وأحداث شؽب طابفٌة ، وشٌوع روح االنتهازٌة  ، وعدم تعمك روح 

 الجماعة والفرٌك الواحد فً العمل.
ن وجود فروق ذات داللة بٌن رإٌة أفراد العٌنة ألهم كشفت الدراسة المٌدانٌة ع -

سمات الشخصٌة المصرٌة بعد الثورة ، جاء فً ممدمتها ارتفاع سمؾ المطالب 
الفبوٌة ، وتعجل الحصول على نتابج فورٌة للثورة ، واالنهٌار األخبللً الذي شمل 

العنؾ العدٌد من الفبات ، والعنؾ الذي ٌمارس نحو ممدرات الدولة ، وظهور 
المخزون لدى الشخصٌة المصرٌة سواء كان العنؾ الممارس فً إطار اللفظ أو فً 
إطار الفعل ، واالعتماد بؤن كل طرؾ ٌمتلن الحمٌمة وحده ، وعدم المدرة على 
التسامح ، واالنتهازٌة والتلون حسب الظروؾ . وارتبطت هذه السمات السلبٌة بحالة 

ة لمرحلة ما بعد مبارن ، وضعؾ األجهزة الضعؾ التً اتصفت بها إدارة الدول
األمنٌة ، وعدم وجود لٌادة واضحة للثورة ، وشعور الكثٌر من المصرٌٌن بؤن 
الثورة لم تحمك أهدافها مما أصاب لطاعات كبٌرة من المصرٌٌن باإلحباط الشدٌد 

 وانعكس بالتالً فً انتشار هذه السمات السلبٌة.
در متؽٌر " العمل على تحمٌك أهداؾ الثورة اتضح من الدراسة المٌدانٌة  تص -

وشعاراتها  ممدمة أسالٌب عبلج المصور فً الشخصٌة المصرٌة ، وهو بمثابة 
المتؽٌر المستمل الذي سٌترتب علٌه حدوث المتؽٌرات التابعة األخري ، فعندما ٌشعر 

ته المصري بنتابج ملموسة لثورته التً بذل فً سبٌلها الؽالً والنفٌس سترتفع هم
 لعنان السماء وستعود إلٌه السمات الفرٌدة للشخصٌة المصرٌة .
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 اتمة :خ
صفوة المول ، إن سمات الشخصٌة المصرٌة ترتبط بالتؽٌرات التارٌخٌة والبنابٌة 
التى تحدث فى المجتمع ، ومن ثم فهذه السمات ذات طبٌعة متؽٌرة مثل البنٌة التى 

تتسم باالستمرار النسبى ، فالجدٌد من السمات ٌستدمج   تشكلها ، و فى الولت نفسه
فى المدٌم ، بحٌث إنه ال ٌمحوه وال هو ٌخل به وإنما ٌتفاعل معه وٌفرز نمطاً جدٌداً 
من الشخصٌة ، لذا فشخصٌة اإلنسان المصرى المعاصر هى نتاج المجتمع المصرى 

والتؽٌر فى الشخصٌة  ، بمعنً ان هنان حالة من التفاعل الجدلى بٌن االستمرارٌة
 المصرٌة من خبلل ما ٌسمى باالستمرارٌة التراكمٌة.  

ولد اتضح من خبلل الدراسة الحالٌة استمرار وإعادة إحٌاء سمات اٌجابٌة مثل التدٌن 
والصبر والفكاهة والمرح والصبر ،  واالرتباط باألرض واألسرة ، واالعتزاز 

والتسامح ، واإلصرار على النجاح وتحمٌك  بالكرامة ، والوطنٌة والفداء ، والكرم ،
الذات ، والمدرة علً التؽٌٌر ، واسماط اي نظام مستبد . كما اتضح استمرار سمات 
السلبٌة والبلمباالة والفهلوة والتحاٌل والنفاق والكذب والتنالض واالزدواجٌة فى 

م ظروؾ خاصة ، وفى فترات تارٌخٌة بعٌنها تزداد فٌها حدة التنالض والظل
 االجتماعى ، وٌزداد فٌها استبداد وتجبر السلطة الحاكمة.

والمثال الواضح علً استمرار األضداد التً تتسم بها الشخصٌة المصرٌة ، ٌتمثل 
فً تعاٌش النمطٌن االٌجابً والسلبً فً نفس السٌاق المصري ، فٌتمثل النمط 

ً أثناء حرب االٌجابً فً ذلن النموذج الفاعل للشخصٌة المصرٌة الذي ساد ف
، وذلن فً ممابل  3124ٌونٌو  41، وثورة 3122ٌناٌر  36، وثورة 2:84أكتوبر 

ً ممٌزاً للشخصٌة  النمط السلبً المتمثل فً نمط الثمافة الفهلوٌة الذي أصبح سلوكا
المصرٌة كانعكاس للتحوالت االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة التً مر بها 

 خٌرة .المجتمع المصري فً العمود األ
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 هوامش الدراسة
 (: ًلام الباحثان بتصمٌم وتنفٌذ البحث على النحو التال ) 

 أوالً: الجزء النظري : 

،  ، واإلجراءات المنهجٌة للدراسة ةالنظرٌ رإٌةاشترن الباحثان فً كتابة الممدمة العامة، وال -0

سمات الشخصٌة المصرٌة بٌن  المصرٌة " وفً محاولة تحدٌد السمات التارٌخٌة والبنابٌة للشخصٌة

 " . التحلٌبلت الوصفٌة  والدراسات المنهجٌة

 دمحم سعٌد بكتابة األجزاء التالٌة : لام الدكتور / -5

 .الشخصٌة المومٌة مفهوم  -أ

 لضٌة الشخصٌة المصرٌة فً ظل التحوالت السٌاسٌة واالجتماعٌة للمجتمع المصري. -ب

 بد الواحد بكتابة األجزاء التالٌة :لام الدكتور/ ممدوح ع -5

 مفهومً التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة ، والشخصٌة . -أ 

 . أهم التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة فً المجتمع المصريلضٌة  -4 

الدراسة المٌدانٌة ، وتحلٌل وتفسٌر البٌانات ، كتابة :اشترن الباحثان فً إجراء ثانٌاً: الجزء المٌدانً

 ص النتابج العامة للدراسة.واستخبل

( دمحم عاطؾ ؼٌث ، " محرر ومراجع " ، لاموس علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعٌة 0) 

 .302، ص  0333االسكندرٌة ، 

(2) Scott , John & Marshall  , Gordon (eds.) , Oxford Dictionary of 

Sociology , Third Edition Revised , Oxford University Press , 2009 , p. 558. 

( سامٌة حسن الساعاتً ، الثمافة والشخصٌة ، حوار ال ٌنتهً ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، 4

 وأٌضاً :.  054، ص  5113الماهرة، 

- Allik ,  Juri , and Others ,  How national character is constructed : 

personality traits attributed to the typical Russian, Psychological Journal of 

International University of Nature, Society and Human , Dubna, 2009, 1. 

، ص  5115( دمحم أحمد بٌومً ، علم االجتماع الثمافً ، دار المعرفة الجامعٌة ، االسكندرٌة ، 4

533 . 

 . 053( سامٌة حسن الساعاتً ، مرجع سابك ، ص (5

أحمد دمحم عبد الخالك ، أسس علم النفس ، الطبعة الثالثة ، دار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ،  ((6

 . 321، ص  5115

( دمحم عاطؾ ؼٌث ، مدخل إلى علم االجتماع ، الطبعة الرابعة ، دار المعرفة الجامعٌة ، (7

 . 433، ص  0333اإلسكندرٌة ، 

والثمافة والشخصٌة ، دراسة فً علم االجتماع الثمافً ، دار  ( السٌد عبد العاطً السٌد ، المجتمع(8

 . 043، ص  5114المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، 

( دمحم سعٌد فرح ، الشخصٌة المومٌة بٌن الحمٌمة والوهم فً عصر العولمة ، فً نجوى حسٌن (9

ماٌو  52 – 54متؽٌر خلٌل " إشراؾ " ، المإتمر السنوي الثانً عشر الشخصٌة المصرٌة فً عالم 
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، ص  5101، المجلد الثانً ، المركز المومً للبحوث االجتماعٌة والجنابٌة ، الماهرة ،  5101

313 . 

 . 056( سامٌة حسن الساعاتً ، مرجع سابك ، ص 10)

نهلة إبراهٌم ، الثمافة فً مواجهة العصر ، لضاٌا سوسٌولوجٌة معاصرة فً علم االجتماع  (00)

 . 501، ص  5113بعة األولى ، الرواد للكمبٌوتر والتوزٌع ، اإلسكندرٌة ، الثمافً ، الط

تكوٌن الشخصٌة  –( دمحم سعٌد فرح ، الشخصٌة المومٌة ، مولؾ العلوم السلوكٌة من الشخصٌة 05

تؽٌر الشخصٌة من االستمرار إلى البلبلة االجتماعٌة ، منشؤة المعارؾ ،  –وأثر الصفوة علٌها 

 .  46 – 42، ص ص  0330اإلسكندرٌة ، 

مبلمح الشخصٌة  المومٌة المصرٌة بٌن الثابت والمتؽٌر ، رإٌة  ( دمحم ٌاسر شبل الخواجة ،(13

، فً دمحم ٌاسر الخواجة  " محرر " ، الندوة السنوٌة الثالثة " العلوم االجتماعٌة  تحلٌلٌة نمدٌة 

 – 03جامعة طنطا ،  -كلٌة اآلداب  – والتنمٌة البشرٌة : المضاٌا والمستمبل " لسم علم االجتماع

 .   02-03(       ص ص  5113مارس  03

 . 436( دمحم أحمد بٌومً ، مرجع سابك ، ص 14

( على جلبً ، التحوالت االجتماعٌة وتنالضات الشخصٌة المصرٌة ، تحلٌل خطاب الحٌاة (15

عشر الشخصٌة المصرٌة  " إشراؾ " ، المإتمر السنوى الثانً  الٌومٌة ، فً نجوى حسٌن خلٌل 

، المجلد األول  ، المركز المومً للبحوث االجتماعٌة  5101ماٌو  52 – 54فً عالم متؽٌر 

 . 431، ص  5101والجنابٌة ، الماهرة ، 

( دمحم سعٌد فرح ، الشخصٌة المومٌة ، مولؾ العلوم السلوكٌة من الشخصٌة ، مرجع سابك ص 16

 .23 – 33ص 

مماربة نظرٌة وامبٌرٌمٌة لبعض ابعاد الشخصٌة المومٌة ري المعاصر ، المص( أحمد زاٌد ، (17

 . 41 – 53، ص ص  5112المصرٌة ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، الماهرة ، 

 . 435 – 430( على جلبً ، مرجع سابك ، ص ص 18

بعاد ( أحمد زاٌد ، سامٌة الخشاب ، ممدمة كتاب سٌاسات التكٌؾ الهٌكلً فً مصر ، األ(19

، كلٌة اآلداب  0332ماٌو  06 – 02االجتماعٌة ، أعمال الندوة السنوٌة الثانٌة لمسم االجتماع 

 . 0، ص  0336جامعة الماهرة ، 

( نادٌة عبد الحلٌم وهدان " باحث ربٌسً " ، الخصابص السكانٌة وانعكاساتها على المٌم (20

( ، معهد التخطٌط المومً ، الماهرة ، 501)االجتماعٌة ، سلسلة لضاٌا التخطٌط والتنمٌة ، العدد 

 .  33، ص  5113نوفمبر 

( السٌد ٌسٌن ، تصدٌر كتاب عودة السٌاسة ، الحركات االحتجاجٌة الجدٌدة فً مصر ، تحرٌر 21

 . 3، ص  5101دٌنا شحاتة ، مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراجٌة ، مإسسة األهرام ، الماهرة ، 

 . 3ص ( المرجع السابك ، 22

،  433( سعد الدٌن إبراهٌم ، عوامل لٌام الثورات العربٌة ، مجلة المستمبل العربً ، العدد 23

 . 053 – 056، ص ص  5105/  2مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، 
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وحتى اآلن ( ، كتاب  – 0312( أحمد فارس عبد المنعم ، السلطة السٌاسٌة والتنمٌة ، )منذ 24

 . 34، ص  0334، مإسسة األهرام ، الماهرة ، أول ٌونٌو  63صادي ، العدد األهرام االلت

( ؼادة عبد التواب الٌمانً ، أثر االنفتاح االلتصادي على النسك المٌمً ، دراسة تحلٌلة لمضمون 25

رسابل بعض وسابل االعبلم فً المجتمع المصري ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، مكتبة كلٌة 

 . 33، ص  0333طنطا ،  اآلداب ، جامعة

( مدحت الزاهد ، اتجاهات تطور المجتمع المدنً فً مصر ، صعود الحركات االجتماعٌة 26

 . 33، ص  5100وجماعات التؽٌٌر ، مركز دعم التنمٌة لبلستشارات والتدرٌب ، الجٌزة ، 

ٌع ، الماهرة ، ( فرؼلً هارون ، الجرابم االجتماعٌة لعصر مبارن ، دار انسانٌات للنشر والتوز27

 .  2، ص  5105

( أحمد مجدي حجازي ، الثورة المصرٌة ، عبلمة حضارٌة فارلة ، مجلة الدٌممراطٌة ، العدد 28

 . 35، ص  5100، مإسسة األهرام ، الماهرة ، أبرٌل  35

( خالد كاظم أبو دوح ، نحو سوسٌولوجٌا جدٌدة لفهم ثورة المصرٌٌن ، مجلة الدٌممراطٌة ، العدد 53

 . 22ص    ، مرجع سابك ،  35

، وزارة الثمافة والفنون  35( حسن نافعة ، من الحران إلى الثورة ، مجلة الدوحة ، العدد 41)

 . 33، ص 5100والتراث ، الدوحة ، أبرٌل 

إبراهٌم العٌسوي " باحث ربٌسً " ، آفاق النمو االلتصادي فً مصر بعد األزمة المالٌة  (40

، معهد التخطٌط المومً ،  556، سلسلة لضاٌا التخطٌط والتنمٌة ، العدد  وااللتصادٌة العالمٌة

 .  503، ص  5100الماهرة ، ٌناٌر 

( دٌنا شحاتة " محرر" عودة السٌاسة ، الحركات االحتجاجٌة الجدٌدة فً مصر ، مرجع سابك ، 45

 . 00ص 

 . 33( حسن نافعة ، مرجع سابك ، ص 44

، مإسسة األهرام  32المصرٌة والثورة ، مجلة الدٌممراطٌة ، العدد على لٌلة ، خرابط النخبة  (43

 . 03، ص  5105، الماهرة ، ٌناٌر 

،  35أحمد زاٌد ، أركٌولوجٌا الثورة وإعادة البعث للطبمة الوسطى ، مجلة الدٌممراطٌة ، العدد  (42

 . 55، ص  5100مإسسة األهرام ، الماهرة ، أبرٌل 

 :5105/ 0/  3لٌات المصرٌٌن بعد الثورة ، جرٌدة الوفد ، الماهرة ، ( عادل عمر ، تؽٌر اخبل46

<http://www.alwafd.org>. 

/  0/  52ٌناٌر .. الشخصٌة المصرٌة تتحدث عن نفسها ،  52( ٌارا نجاتً ، صفٌة هبلل ، 43

5105 : 

<http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=100070&SecID=0.> 

 . 51ٌد ، المصري المعاصر ، مرجع سابك ،  ص أحمد زا (43

 : 4/3/5113( أسامة الؽزالى حرب ، متً نثور ، 39

< http://montada.arahman.net/t9652.html.>  
 : 53/05/5101ماجد كامل ، األب هنرى عٌروط ، (   (40
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<www.masress.com/alkahera/1743>. 

) نشر  0333المصرٌة العامة للكتاب ، الماهرة ، ، الهٌبة  2( نعمات فإاد ، شخصٌة مصر ، ط 30

 ( .  0363ألول مرة عام 

. "  0332جمال حمدان ، شخصٌة مصر ، دراسة فً عبمرٌة المكان ، دار الهبلل ، الماهرة  (35

،ثم بدأ جمال حمدان فً توسٌع هذه الطبعة  0334صدرت هذه الدراسة فً طبعة صؽٌرة عام 

 " . 0331ا من عام لتصدر فً أربعة مجلدات بدء

(43) Cooper , Mark N. , The Transformation of Egypt , The Johns Hopkins 

University Press , Baltimore , Maryland , 1982 . 

 . 55دمحم ٌاسر الخواجة ، مرجع سابك ، ص  (33

 0332 – 0332ذا حدث للمصرٌٌن ، تطور المجتمع المصري فً نصؾ لرن ا( جبلل أمٌن ، م32

 . 0333، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، الماهرة 

( سامً الزلم ، أزمة الثمة وعمدة الخوؾ داخل المجتمع المصري ، الطبعة األولى ، دار الكلمة 36

 . 5113للنشر والتوزٌع ، المنصورة ، 

  5104، حمد عكاشة ، تشرٌح الشخصٌة المصرٌة ، الطبعة الخامسة ، دار الشروق ، الماهرة (أ 33

 دمحم سعٌد فرح ، الشخصٌة المومٌة ، مولؾ العلوم السلوكٌة من الشخصٌة ، مرجع سابك . (33

 ( أحمد زاٌد ، المصري المعاصر ، مرجع سابك .(49

( محمود عودة ، التكٌؾ والمماومة ، الجذور االجتماعٌة والسٌاسٌة للشخصٌة المصرٌة ، (50

 . 5113ث االنسانٌة واالجتماعٌة ، الجٌزة ، الطبعة األولى ، عٌن للدراسات والبحو

 ( دمحم ٌاسر الخواجة ، مرجع سابك .(51

 ( على جلبً ، مرجع سابك .25

 ( أحمد زاٌد ، أركٌولوجٌا الثورة وإعادة البعث للطبمة الوسطى ، مرجع سابك .24)

(54) Charles T. Clark & Lawrence L. Schkade , Statistical Analysis for 

Administrative Decisions , Second Edition , Cincinnati West Chicago , 

South – Western Publishing Co. , 1974 , pp. 369 – 370 .   

( نادٌة رمسٌس فرح " تؤلٌؾ ومراجعة " ، االلتصاد السٌاسً لمصر ، دور عبللات الموة فً 55

لطبعة األولى ، المركز المومً للترجمة ، التنمٌة ، ترجمة مصطفى لاسم، تمدٌم السٌد ٌسٌن، ا

 . 00.، ص  5101الماهرة ، 

 . 353( على جلبً ، مرجع سابك ، ص  (56

 . 06( أحمد عكاشة ، مرجع سابك ، ص 57

( سمٌر نعٌم ، السمات الشخصٌة للمصرٌٌن بٌن الثبات والتؽٌر ، فً نجوى حسٌن خلٌل " (58

ماٌو  52 – 54الشخصٌة المصرٌة فً عالم متؽٌر "  إشراؾ " ، المإتمر السنوى الثانً عشر "

 . 31، المجلد األول  ، مرجع سابك ، ص  5101
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( نادر فرجانً ، التنفس تحت الماء ، التوق للثورة تحت الحكم التسلطً ، دور تمانات (59

ماهرة، المعلوماتٌة واالتصاالت الحدٌثة فً التؽٌٌر واإلصبلح ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، ال

 . 00، ص  5105

 . 033( محمود عودة ، مرجع سابك ، ص (60

 . 51( دمحم ٌاسر الخواجة ، مرجع سابك ، ص 61

( أحمد السٌد النجار ، االنهٌار االلتصادي فً عصر مبارن ، حمابك الفساد والبطالة والؽبلء (62

ٌرة للدٌكتاتور الفاسد ، والركود والدٌون ، فصل اضافً : انفجار ثورة ٌناٌر ٌنهً الوالٌة األخ

 . 531 – 543ص      ،  5105الطبعة األولى ، المجلس األعلى للثمافة ، الماهرة ، 

، مإسسة  33( خلٌل فاضل ، الشخصٌة المصرٌة والحمبة الجدٌدة ، مجلة الدٌممراطٌة ، العدد 63

 . 23، ص  5105األهرام ، الماهرة ، ٌولٌو 

 . 00 ( أحمد عكاشة ، مرجع سابك ، ص64

 .  01( سامً الزلم ، مرجع سابك ، ص 65

 

 

 


