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    لإلعالم الجديد في هىاجهت الفكر الوتطرفتىظيف الدعاة 
 

 

 9ص  ...   (األزهر)جامعة  محمد حسنً حسٌن محروصد/                                                               
                                                        

 

     الشباب السعىدي أثناء األزهاث ودورها في تعسيسوسائل اإلعالم السياسي التي يعتود عليها 

 الىعي السياسي لديهن: دراست هيدانيت   

 

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                         
                                            

 
 

    ًالشائعات فً مواقع التواصل اإلجتماعً ودورها فً إحداث العنف والصراع السٌاسً بٌن الشباب الجامع 
    مٌدانٌة دراسة    

 119ص...      (كفر الشيخجامعة ) ممدوح السٌد عبد الهادي شتلة /د                                                              
 

 

  واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادٌة فً مصر "التعرض إلعالنات حملة "اإلصالح الجريءالعالقة بٌن 
 

 199ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجيا)جامعة  أحمد السماند/                                                         
 

  لرسالة اإلعالنٌة " دراسة تطبٌقٌة "ا بتذكرمعاٌٌر التنسٌق الحضاري إلعالنات الطرق التجارٌة وعالقتها 
 

 229ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 

 كفاءة اإلستراتٌجٌات االتصالٌة لإلستجابة لألزمـة فً تـكوٌن مـدركات الـجـمهور حول سمعة المنظمة 
 "دراسة حالة"      

 233ص...   ((MTI)الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات )ف ٌمً محمود عبد اللط                                   
 
 
 

 تأثٌر تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر أداء العالقات العامة دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من شركات الطٌران  
 العاملة فً لٌبٌا

 313ص...  ( ليبيا -األسمرية جامعة ال)سلٌم معمر البحباح                                                                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة سيناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -المجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2017 سبتمبر/  ٌولٌو - الخامسةالسنة  - عشر السادسالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمذ عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير امذيـر

 أ.د / محمذ معىض إبراهيم 

  صتب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ االصتشب  خ ثـ
 

 محمىد يىسف مصطفى عبذه.د / أ

واٌىويً اٌضبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ صتب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 مساعذو التحرير                   

 . د/ رزق سعذ عبذ المعطيأ
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 د/ ثريا محمذ السنىسي

  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ
  ث  - جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل محمذ
 ثىٍيخ اآل اة صتب  ِضب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 اٌع اق -اٌّضتٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 السيذ عبذ الرحمن علي /د  
 ِد س اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعخ صيٕب  
 

 علي حسين الميهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  
 بذرعلي حمذ أ

 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 
 

  

 المراسالث

 المصريت للعالقاث العامتالجمعيت 

 جّهى  خ ِ   اٌع ثيخ
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌض ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د اصــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و اصتٕضــبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت وصــيٍخد صــىا  ثط  مــخ 
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 االفتتاحية
      

تواصل صدور ي – م3102ديسمبر من العام ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  خمسةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  مستوى الجامعات والمؤسسات لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTالرقمية الدولية )ضمن قواعد البيانات حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  السادسوفي العدد     
مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين  ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لبحوثًا ورؤى عممية 

 .والماجستير ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين لمناقشة الدكتوراهرصيد لمباحثين من أعضاء 
من  – األزىرجامعة  – حسني حسين محروصمحمد د/ : من اثًا مقدمً ففي البداية نجد بح      

 ". توظيف الدعاة لإلعالم الجديد في مواجية الفكر المتطرفعن: " دراسة  والذي قدم (مصر)
 من - كمية الممك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني –بن لبدهممان فيحان فيصل س/ د: أما      

وسائل اإلعالم السياسي التي يعتمد عمييا الشباب السعودي أثناء عن: " ميدانية  فقدم دراسة( السعودية)
    ". األزمات ودورىا في تعزيز الوعي السياسي لدييم

دراسة والذي قدم  ، (مصر)من  - كفر الشيخجامعة  –ممدوح السيد عبد الهادي شتمةد/  وقدم:     
الشائعات في مواقع التواصل اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنف والصراع السياسي بين الشباب  "عن: 

 ". ميدانية دراسة الجامعي

        عن: ميدانية دراسة (مصر)من  - مصر لمعموم والتكنولوجياجامعة  – أحمد السماند/  قدمبينما      
واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادية في  "العالقة بين التعرض إلعالنات حممة "اإلصالح الجريء "

 ."مصر



               عن: دراسة تطبيقية قدم( مصر)من  - جامعة سوىاج – مرزوق عبد الحكم العادليد/ أما       
 ".لرسالة اإلعالنيةا بتذكرمعايير التنسيق الحضاري إلعالنات الطرق التجارية وعالقتيا "

 

من  -(MTI)الجامعة الحديثة لمتكنولوجيا والمعمومات  – مي محمود عبد المطيف تبينما قدم     
كفاءة اإلستراتيجيات االتصالية لإلستجابة لألزمـة في تـكوين مـدركات الـجـميور  "بحثًا بعنوان: ( مصر)

حصوليا عمى درجة الدكتوراه من كمية وذلك ضمن متطمبات  ". دراسة حالة -حول سمعة المنظمة
 اإلعالم بجامعة القاىرة.

       

           ا بعنوان:بحثً  – سميم معمر البحباح /قدم – (ليبيا)في  األسمريةجامعة الومن       
متطمبات وذلك ضمن "، بـجـمـاىيـرىا األسـاسـية االتـجـاىـات العـمـميـة لــبـحـوث إدارة عــالقــات المنظــمـات"

 من كمية اآلداب بجامعة المنيا. الماجستيرحصولو عمى درجة 
 

 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الوىفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 
 

 

 

 

 

واالجتاه حنو  "العالقة بني التعرض إلعالنات محلة "اإلصالح اجلريء
 اإلصالحات االقتصادية يف مصر
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 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا. –مدرس اإلعالم 
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واالتجاه نحو اإلصالحات ” حملة "اإلصالح الجريءالعالقة بين التعرض إلعالنات 
 االقتصادية في مصر

 

 أحمد السماند/              
       a_elsaman@hotmail.com  

 ِصر ٌٍعٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١بجبِعخ             

ىملخص:

اقت ذذيد ش لذذ عت ت ذذةاي اكتقاذذم ةتععاذذ  اكذذد ي  ذذ   ذذ ح إإتخذذذت اكومة ذذم اك  ذذرام خ ذذةات 
اكةقةدش ةت باق ضرابم اكعا م اك ضيفمش   ي أدى اكذ  ارتاذيا اعاذ ير ةزاذيدة اكتضذخيش فذش كذ   لذيم  

 اقت يدام ت يقش  قهي   ر  قهي زايدة اكب يكم.
داذذة تذذزا    ذذك ذكذذ  و عذذم د يةاذذم ةااذذ م ااذذتخد ت فاهذذي مذذ  ةاذذية  ار  قذذيت  ذذ  تعاازاذذة  ةرا

 كذذ  درااذذم اذذذل اكو عذذم ةتذذ  ارإ  قذذيت  ذذرق ة عذذ  لذذبمم ارقترقذذتش ةاذذة  ذذي د ذذي اكبيوذذث ا  ة ذذوو ة 
ي اكت ذذرل كهذذي  ذذ  قبذذ  ت هذذةر اك بوذذة ا   عذذ  اتتياذذيتهي قوذذة   عاذذم ار ذذ ح ارقت ذذيد   اذذتخد   

إ يراي  ( مإ ير قكر  كتوعا  اك  عام اكد يةام اكتش تي فشLong Tail Theoryقكرام اكذا  اك ةا  )
 تاةاق ار  ويت االقت يدام  بر و عم ار  ح اكتر ء.

  ااتهداو ت هةر  تخ صش براية   ختعام أةت ت د قكرام اكذا  اك ةا   ع  فرضام  ؤدااي 
ذذ مبذذرش  ذذ  تةتاذذ  راذذيكم ةاوذذدة أا   اوعذذق  يةذذد  أي كاةذذيت  وذذدةدة  ذذ  اكت هذذةر  ذذ  لذذ ق    ذذدة خ ا  

م لذذذدادةش واذذث الوذذذك اكبيوذذث ب ذذذل اذذ يت اذذذذل اكقكراذذم فذذذش اذذذذل ةتةزا هذذي  عذذذ  ق ذذيق ةااذذذك ةبم يفذذ
  قاذذم اكتذذش و عتهذذي ار  قذذيت ةت ذذدد اعفذذ ي اكتذذش تذذي ب هذذي كعو عذذم راكو عذذم  ذذ  واذذث ت ذذدد اكراذذية  ا

  قذذيت اك ذذرق فذذش  قذذي ق ب اقهذذي   ذذ  اكتي  ذذيتش ةاك رامذذز اكتتيراذذم اكمبذذر  ةاك ذذرق اكاذذرا مش إةترمذذز 
 اختبير اق بيق اذل اكقكرام  ع  اكو عم.  إك  ي دفك اكبيوث 

ذذ 052ااذذتخد ت اكدرااذذم اك اذذا  بذذر ااتع ذذيء  تذذراء إي   ذذ  ت رضذذةا كهذذذل اكو عذذمش ب ذذد لخ  
 اذذردةش أ بتذذت اكدرااذذم إدرا  اك بوذذة ا  ك  عاذذم  0252( كقوذذة Filtration questionاختبذذير تقعاذذم )

ز ذيت االقت ذيدامش ةملذات اكدرااذم  ذ  عار  ح االقت يد  بلم   يي  ع  أقهي ضرةرةة فرضتهي ا
 ذ ح اقت ذيد  ر ذي إدرامهذي بةتذةد   ذ   ذ ب كذ ذ ح اكذذ  اذا    إت ااد اك بوة ا  كتبقش   عاذم 

  اكومة ذذم مذذي  اتذذب  عاهذذي إتخذذيذ أت تاعذذ  خ ذذةرة أمبذذر  ذذ  ةتهذذم قكذذر اك بوذذة ا ش كمذذقهي اتاعذذةا  عذذ  
   ح.رم ا ير اكاعبام ك  عاآلخرى كعتخااو    اأإتراءات 

ك   دة قتيةج  قهي؛  دي ةتةد   قم ذات دالكم بذا  اكت ذرل كعو عذم ةاكتةتذ  إةتة عت اكدراام 
  ح االقت يد  اكذ  تي اتخيذلش ةتدت اكدراام   قذم ذات دالكذم بذا   ي ذ  اكاذ ش راراتيبش قوة ا

ي فذذذةق اكخ اذذذا ش ةاذذذزداد اتذذذيبش بذذا  اكاةذذذيت اعمبذذذر اذذذق  رةاكتةتذذ  قوذذذة ار ذذذ حش واذذذث اذذذزداد اكتةتذذذ  ا

http://www.epra.org.eg/
mailto:Mahmmed_garib@yahoo.com
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ذذ05-08اكتةتذذ  اكاذذعبش بذذا  اكاةذذيت اعقذذ  اذذقي ) يش فا ذذي كذذي ا بذذت ةتذذةد   قذذم ذات دالكذذم  ك ت اذذر (  ي  
 اكقةاش ذمر اة أق    ع  اكتةت  قوة ار  ح االقت يد  با     ت رضةا كعو عم.

اك بوة ذذذة  ةتذذيءت إ  قذذذيت اك ذذرق فذذذش  ذذدارة اك  ذذذيدر ار  قاذذم اكتذذذش ت ذذرل  ذذذ  خ كهذذي  
 كو عم ار  ح اكتر ء ت اي اكتعاازاة   ي لبمم ارقترقت.

ىمقدمظ:

ر اك راق“ب بيرات    قة ام        ” اكخةو ةاكتلما  ا  ب اك راق”ة” بير  ح اكترىء قع  
 "بير  ح اكتر ء ي يبت   يت لةارا اكعيارة ب فتيت تو عهيش فش إ ير و عم إ  قام و عت  قةاق  ألا ت

ر اك راق" )ترادة اكتورار  (ش كي تعت ر اكو عم  ع  إ  قيت اك رقش ةكمقهي أذا ت  ع  ي0206قع  
      ( ي0206ققةات اكتعاازاة  ةاكراداة ةاك وو ةلبمم ارقترقتش فهش إ  قيت بواب ) يتدة  ةراس 
   اكذ  " تقتع     ققية عخرىش بدة  ةضةحش ةال أ  تةضاا كقي فا ي اخص    اة  يوب ار 

 ".؟ا يكب بير  ح اكترئ؟ش ةك يذا ال ا ع     قاا  بةضةح؟ش ةك   اةت  رايكت 
و عت اك فتيت  دد ا    اكل يرات    ؛ " عتقي فش قدرتقي ق ار وايتقي"ش "قعدر قة ؛ قعة    عتقيش قكب  

قيش قعع  ةارداتقي"ش فيتةرتقي"ش "قعدر قة ؛ قزةد  يدرتقيش ةقمبر  ةاردقي"ش "قعدر َقة ؛ قرلد ااته م
يتقي ا ار  اتعبعقي"ش " عتقي فش قدرتقي ق ار وايتقي"ش بق ة  اك راق"ش "ارا ي  بإ ميق "بيكخةو ةاكتلما 

 ة"مرا تقي ةكة  ع  وايب كع تقي" ة اراي    اكل يرات.
تيءت اذل اكو عم ب د اعاعم    إتراءات إ  ح اقت يد ش  ت  عم فش ت ةاي اكتقا  ةرفك ا ر        

ة اراي    ارتراءات اكتش بدأت  ك اك ةازقم اك يكام ةت باق ضرابم اكعا م اك ضيفمش اكةقةد ةاكمهربيءش 
ق اكقعد  ش ةاكتش تةامبت  ك اكتةقاك  ع  اتايق قرل  قدة ي0206ش فش اةكاة ي0206/0207ك يي 

 عاير دةالرش اكذ  تي فش إ يرل تقااذ برقي ج إ  ح اقت يد  ةااكش  يوب تع   00اكدةكشش بقوة 
 رل  ع  فةيت    اكل ب زادت   يقيتهيش أارتراءات ارتايا أا ير ةزايدة فش اكتضخيش اع ر اكذ  تر  

كتلما  اتتيايت  قوة  ة   اقي تيءت اذل اكو عمش ة ارايش بهدو  خي بم اكت هةر اك يي فش   ر
ار  ويت االقت يدام ب ي اخدي ارتراءات اكتش اتخذتهي اكومة م ةأادافهي ةاايايتهي ةتةتهيتهيش ةخعق 
رأ   يي  تعب  كذ  ويتش اع ر اكذ  دفك اكبيوث كعتامار فش اكو عم ةاكتاي     هي كدرااتهي فش 

   ات رضة  كهي قوة ار  ح االقت يد    ويةكم كر د ةفهي دةر اذل اكو عم فش تلما  اتتيايت
اكذ  الهدل اك تت ك اك  ر ش خي م ب د أ  وكات دراايت اتتيايت اكت هةر بيات يي مبار كعدةر 
اكذ  تع ب  االتتيايت فش قرار تبقش  ةقو أة ااته    قتج   ا ش واث اا   رتي  اكتاةاق إك  

) ع ت أا د رة بياتخداي  زاج    اكةاية  اكترةاتام خعق اتتيل إاتيبش قوة اكاع م أة اكخد م أة اكام
  (.ي02255008
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اتةامب ذك   ك تزااد إدرا  ةااتخداي ار  قيت فش اكتاةاق االتت ي ش ةاكااياش فش   ر ب د      
أ  تراخ دةر ار    م ود اك ؤاايت االتت ي ام اكعيدرة  ع  توعاق  دة ةكيةو  قهي اكةكاام 

رق اكتش ش ةمي  اك فت ااتخداي إ  قيت اك (Lees, Jennifer, 2010)ارخبيرام ةتمةا  اكرأ  اك يي 
 (.5070 ي0988)تاهي  رلت ش  بوت ذات دةر بيرز فش اكد يام ةاكت  ار  ع  اكرأ  اك يي أ

ىىأهموظىالدرادظ:

تات د اكدراام أا اتهي    اعا ام االات قيةام ك ةضةا ار  ح االقت يد ش ة ي اترتب  عا           
كعترةاج كعبة  اذا ار  حش فش إ ير قتيةج تؤ ر  ع  اكت اكش ةااتخداي اكد يام ةفق  قكةر  هقش 

اكتاةاق اكااياش اكذ  أ با أود اعدةات اك ه م فش تلما  اكرأ  اك يي تتيل اكاايايت بلم   ييش 
ةاالقت يدام  قهي بلم  خيصش ب ي اتر  أ رل  ع  اكت هةر اك  ر ش ةااتد ش دراام دةر ةت  ار اذل 

اق اكااياش ك  عام ار  ح االقت يد  كخعق اتتيل  ؤاد اكو  ت ار  قام اكتش تيءت فش إ ير اكتاة 
كهي با  اك  راا ش خي م  ك  ي لهدت  اذل اكاترة    ت ارات اقت يدام أ رت  ع  واية ق يا مبار    

 اكقيس.
م ي أ  اقي  أا ام كدراام مااام اكترةاج    خ   ار   ش بياتخداي ميفم ةاية  االت ي ش       

يد ش خي م فش ك   ي أ يرت  خ ةات ار  ح    تد  با   ؤاد ة  يرلش   ي كذ  ح االقت 
 ت عب دراام اذا اكتةكاو ةاك ةا   اك رتب م ب .

ىأهدافىالدرادظ:

تاتهدو اكدراام بلم  رةاس اكت رو  ع   دى ت  ار و عم ار  ح اكتر ء  ع  اتتيايت          
ت يد  خ   اكاترة اكز قام اكتش تقيةكتهي اكدراامش ة  رفم ت رل كهي     اقم اكدراام قوة ار  ح االق

أم ر اكةاية  ار  قام اكتش ا ع ةا    خ كهي  ع  اكو عمش ةتوداد دةر اذل ار  قيت فش تلما  
 اكة ش بير  حش ةارتبي  ذك  ب ةا   دا ةترافام  قهي اكا  ةاكقةا.

ىمذكلظىالدرادظ:

  ار ت رل اكت هةر اك  ر  كو عم إ  قيت ار  ح اكتر ءش ة ت قش اذل اكدراام بر د ق       
فش اك قت و ” ار  ح اكتر ء“تتبعةر  لمعم اكدراام فش اكملو    اكدةر اكذ  قي ت ب  و عم 

فش تلما  اتتيايت  لياداهي قوة ار  ح االقت يد ش ةذك     خ   دراام  ي0206اك يقش     يي 
ار  قيت ةاالتتيل قوة ار  ويت االقت يدامش بيكقكر إك  اقتلير اذل   دى ةتةد ت  ار كعت رل كهذل

ةفش اذا اكاايق تا   اكدراام ار  قيت ةاكدةر اك اترل أ  تعةي ب  فش اكترةاج اكااياش كذ  حش 
 إك  ارتيبم  ع  اكتايؤالت ةاختبير اكارةل اكتيكام5

http://www.epra.org.eg/
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ىتداؤالتىالدرادظ:

   ح االقت يد    ة  ي؟ ي اتتيايت اكت هةر قوة ار -0
 ا  ا تبر ت هةر اك بوة ا  أ  ار  ح االقت يد  ضرةرة ؟  -0
 ي ت ةر ت هةر اك بوة ا     اك اتااد    ار  ح االقت يد  اكذ  تبقت  اكومة  ؟ش ة    -3

 اادفك فيتةرت ؟
 ؟”ر ءار  ح اكت“أ  اكةاية  ار  قام اكتش ت رو    خ كهي اك بوة ة   ع  و عم  -4
  ي اة اق بيا اكت هةر     قيي بت ةا  اكو عم؟ -5
 ا  خععت اكو عم تةته ي إاتيبا ي تتيل   عام ار  ح االقت يد ؟ -6
 ا  تتاق تةتهيت اكت هةر تتيل ار  ح االقت يد   ك اكل ير )اكتر ء( اكذ  اتخذت  اكو عم؟ -7
ىفروضىالدرادظ:ى

دالكم إو يةام با  ت رل اكت هةر ر  قيت ار  ح  اكارل اعة 5 تةتد   قم ارتبي ام ذات
 اكترئ ةاالتتيل اراتيبش تتيل ار  ح االقت يد .

اكارل اك يقش5 تةتد   قم ارتبي ام ذات دالكم إو يةام با  ت رل اكت هةر ر  قيت ار  ح 
 اكترئ ةة و   عام ار  ح االقت يد  ذاتهي ب قهي "تراةم".

ةاتتيايت اكت هةر قوة خ ةات ” ار  ح اكتر ء“ قم با  اكت رل كو عم اكارل اك يكث5 اك 
ار  ح االقت يد ش اكتش اتخذت خ   فترة اكدراامش تت  ر بيك ت ارات اكدا ةترافام اكتيكام5 )اكا ش 

 ةاكقةا(.

 اإلجراءات المنهجية لمدراسة:

تايؤالتهيش ةكة و ةتوعا  ةدراام اككيارة تاتخدي اكدراام  قهج اك اا اكة اش كذتيبم          
اك ت  عم فش اكتاةاق اكااياش ك  عام ار  ح االقت يد   بر و عم إ  قام ةاا م ترت خ   اكاترة 

 .ي0206ش وت  داا بر ي0206   ابت بر 
ىرونظىالدرادظ:

م" ةاش ذك  اكقةا  اردةش    امي  اكعيارة اكمبرى بياتخداي أاعةب "اك اقم بيك  يدف 052بع ت       
   اك اقيت اكذ  ال اخضك اختاير  ارداتهي ع    ايرش ةات يدو ةتةداي فش  ق عم  ي ةقت إتراء 

(  اردة    إت يكش 052(ش ُأتر  االاتباي  ك دد )5040 ي0220ك عيب ت   هي ) و د  بد اكو ادشا
كعو عمش واث تي ااتب يد     (    ت رضهيFiltration question اردةش تي تةتا  اؤا  تقعام ) 0252

    االاتباي ش ةاة  ي اةضو  اكتدة  اكتيكش5” ار  ح اكتر ء“كي ات رل ر  قيت و عم 
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 (4جدول رقم )
 خصائص عٌنة الدراسة

 % ك توصيف العينة

 النوع

 5208 721 ذمةر

 4900 721 إقيث

 %022 252 اك ت ةا

 السن

 3506 98 05أق     

   05-52 82 36 

 0804 17 اقم 52أم ر   

 %022 252 اك ت ةا
 

اتضا    اكتدة  اكايبق اقتايي لب   تاية فش اكقةا ة اك  ر با  اكاةيت اك ختعامش ةاة  ي اااد فش     
 اختبير فرل ت  ار اكقةاش ةاكاةم اك  رام  ع  اكتةت  تتيل ار  ح االقت يد .

ى:اإحصائوجمعىالبواناتىومطالجتكاى

ت ك اكبايقيت    خ   اك عيبعم اكلخ ام  ك اك بوة ا  كض ي  أمبر قدر    اكدقمش ب اي دة تي       
 دد     عبم  لرةا اكتخرج فش تي  م   ر كع عةي ةاكتمقةكةتايش ةت ت   عام ت ك اكبايقيت فش لهر 

قورافيت ش ةا ت د اكبيوث فش توعا  قتيةج اذل اكدراام  ع  اك تةا يت اكوايبام ةاري0206داا بر 
 اك  ايرامش كة و ةترتاب اتتيايت اك بوة ا  ةفع ي ك ت ارات اكدراام.

( كتة او  ت ارات اكدراامش ةكتوعا   تةا يت T-testةتي فش اذل اكدراام ااتخداي توعا  "ت" )     
( ك عايس "كامرت" اك اتخدي فش 3إتيبيت اك بوة ا     واث   قةام اخت فهي    اكعا م اكةا   )

 اامش ةاش اكعا م )اك ويادة( اكتش تا   با  االتتيل اراتيبشش ةاالتتيل اكاعبش.اكدر 
ةدةر اختبير )ت( اة اك عيرقم با  اك تةا  اك واةب ةاذل اكعا م اكةا   ك  رفم  دى   قةام اكارةق 

  %ش فإ  ذك2025ب اتةى   قةام  عبة  اع     أة ااية   3باقه يش فإذا زادت اكعا م اك واةبم    
( بقاس  اتةى 3اد   ع  ةتةد دالكم إو يةام  ع  قاي اك ت ار اك راد قايا ش ةاذا قعت اذل اكعا م    )

 (.Field, A. 2000اك  قةام؛ فإ  ذك  الار إك   دي ةتةد دالكم إو يةام كعا م اذا اك ت ار )
كعملو     Analysis of Variance (ANOVA)ا  اكتبيا  أويد  االتتيل عتوم ي تي ااتخداي 

 اكاقام اك ختعام فا ي ات عق بيكتةت  با  اك ت ة يت  ماكارةق ذات اكدالكم ارو يةا
ى
ى
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ى:اختباراىالصدقىوالثبات
ي ا قبعا  م ي أترى اكبيوث اختبير   شقيي اكبيوث ب رل اات يرة االاتباي   ع   ت ة م    اك وم ا *     
ةاكبيو ا  ك ات يرةش واث أبدى  اكت هةرمد    فهي %    إت يكش اك اقمش كعت 02ي بقابم  بوة    05 ع 

ي عاةعم اكدراام ةاك بيرات اك تض قم بهيش ةتي اتراء ت دا ت  ع  لم  ة اي م ةترتاب اكبيو ة  تاه   
%    قاس اك بوة ا  02االاةعم بقيء   ع  قتيةج اكتوماي ةاكبوث اكعبعشش ةتي إ يدة ت باق اكبوث  ع  

% ةاش قا م  رتا م تد   ع   بيت 88ء االاتباي ش ةميقت قا م   ي   اك بيت ب د أابة ا     إترا
 قوة ار  ح.قتيةج االات يرة ة  واتهي كعتوعا .

ىاتىاالجرائوظىللدرادظ:فالتطرو
االتتيل بلم   ييش اة اات داٌد  ابق كدى اكارد قتاتم كعت عي ةاكخبرة ات ع   االتجاه نحو اإلعالن:     

اامر ةال ر ةات رو قوة لخص أة  ةضةا ب راعم  ويبامش ةت تبرل اكدراام االات داد اك ابق كدى 
اكارد اك اتهدو اك ت رل كذ    بيكت بار    تامارل أة ل ةرل ب راعم  ويبام أة  ار  ويبام تتيل 

   ار    اكخيص بير  ح االقت يد . ض ة 
ةاع د ب  اقي اكخ ةات االقت يدام اكتش اتخذتهي اكومة م فش إ ير برقي ج  اإلصالح االقتصادي:

ي    اكةقةد ةاكمهربيءش بهدو تععا   تز اقت يد  تض   ت ةاي اكتقام اك  ر ش ةرفك اكد ي تزةا  
 ي.اك ةازقم ةا  داد  قيخ كعت يفش اقت يدا  

ىتىالدابقظ:الدرادا
  ويةر5 م   تي تعااي اكدراايت اكتش ال ات  ةضةا اكدراام إك  

 اك وةر االة 5 اكدراايت اكتش تقيةكت اكتاةاق اكااياش بلم   ييش 
 اكت  ار  ع  االتتيايتفش  دةر ار  ياك وةر اك يقش5 اكدراايت اكتش تقيةكت 

 Long Tailقكرام اكذا  اك ةا  )ش ةا شاكقكر  اك اتخدي5 اكدراايت اكتش تقيةكت ار ير اك يكثاك وةر 
Theory) 

 اك وةر االة 5 دراايت تقيةكت اكتاةاق اكااياش بلم   يي5
ةققية "فةمس" اع رامام ة ةقك "ايفقتتة   ”فاابة “ي توعا  اك ض ة  اكم ش ك ةاقك  اتخد    -0

االقتخيبيت اكرةياام اع رامام ك يي ( دراام وة   McKinney, Erin Bliss 2017بةات"ش أترى )
ش ةتة   إك  أق   ك تزااد ل بام ةاية  االت ي  االتت ي ام ةتزااد ااتخدا هي كعترةاج ي0206

كعو  ت االقتخيبامش  ار أ  اكت ةر اكرةاس اكذ  ر دت  اكدراام اة االاتخداي اكةااك كلبمم ارقترقتش 
 قي م إ ير اكو  ت االقتخيبامش خي م  بر ت عاعيت  فش  االقتخيبيت ةتزااد اقد يج اكت هةر فش

 االتتياا  فش توداد أ ر اك رلوا  كعرةيام.  اك اتخد ا ش  ؤمد ا  ع  أا ام ةتزااد ق ةذج االت ي  ذ
( فش Kushwah, S., Shree, D. & Sagar, M. 2017ةاش قتاتم  ليبهم ك ي تة   إكا  ) -0

( ردارة اك  عام Co-creationي م "اكخعق اك لتر " )درااتهي وة  ت ةر اكتاةاق اكااياش خ
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اكتاةاعامش واث ودث ت ٌار ةقععم  ك تزااد الترا  اكت هةر ب دة ألمي  ة اتةايت  ت ددةش را د ا تاي   
اك قك يت اكااياام ةاكعيدة  ك اكقيخبا  اكذ  ازداد دةراي  ع   دة  اتةايت فش  قك اكعرار ةت ةار 

 قتاتم زايدة اك  رفم ةارقخرا   بر لبمم ارقترقت.اك قتتيت اكااياام؛ 
ش أترى ) رزةق  بد اكوماي اك يدكش ي0204بيكت باق  ع  االقتخيبيت اكرةياام اك  رام ك يي  -3

 بر ااتباي  وة  دةر  هيرات االت ي  فش ش  اردة (322)( دراام فش  داقم اةايج ك اقم    0205
تة   إك  أ   هيرات االت ي  اك ت  عم ش ة ةتهم قكر اكت هةر اكتاةاق اكااياش كع رلا اكرةياش   

ي فش ا  ه   تؤد  دةر   (شاكع م اكتادام ةاكعدرة ارققي ام شاكا يت اك ةتام شاكع م اكعاكامم     ) فش
   كدى اك بوة ا ش  ش   هيرات االت ي  تمتاب أا اتهيأيش ة اختاير اكقيخبا  كع رلا ةفش تاةاع  ااياا  

تاي د فش اكومي  ع  اكتش  شا م    ا يت اكعايدة اكقيتوم فض      مةقهي شدارة اكدةكمدةراي فش إ
  .قدرات اك رلا

 فش اكهقد ج كعر يام اك وام ي( ت  ام برقZubin Cyrus Shroff, et al 2015ااتهدفت دراام ) -4
داتا  كعتوعا  أ عاة  فرد    اك ية ت اكاعارةش  بر ( 35)ش ةا  ش أم ر    ي0227 يي   تي ت باع

كة يةق ومة ام  رتب م  لخ امش ةاكتوعا     اك اتةى اك يقش (03)أةكه ي اك عيب ت اك ت  عمش  ك 
  كي اك لرة يت اك  ي عم فلعت ش واث ةتد أ  ك  رفم ماو تي ةضك أتقدة اك لرةا اك وش بيكو عمش

يأش ة فش اكايبق ار ير اكذ  تي    خ ك  تاةاق ةتعداي اذل اك لرة يتش اذل اك رة اة     ي وعق قتيو 
 ع    عام  رم مي  ك  ت  ار مبااو يام االتت ي توعاق اكع  عام اك وام فش إ ير ك اكتعداي  اذا أة 

اكقخبم  فش أةاي  ةااكة م  اكبرقي ج    اكو ة   ع  ت ااد  اتخيذ اكعرار  ع  ميفم اك اتةايتش
 .ةةض    ع  أتقدة اكومة م اك رمزام اقي ش ام ةاكويم ماكبارةقرا 

عاةد أة اكرقيبم اكتش اتي فرضهي اكت  ار ش ة اكتاةاق اكااياش كعضام  ميفوم اررايبآكايت ك  رفم  -5
( ي0205ةأو د أو د    ي   ش ع  اك قتدايت اك  رام  ع  لبمم ارقترقتش ااتخدي )رلي  يد  ك اش

 شاي  أخبير   ةضة ي   0002 ش  بر توعا    م الهر ةخ   فتر ود اك قتدايت ع خبير توعا  اك وتةى ار
ش ةمي  االاتدال  عق بيك ةضة يت اك ت ععم ب ميفوم االرايب    ليرمم قةام فا ي اتيةر د اكبيو 

 ش وم آراةهي     أاي أايكاب اكبراقم اكتش ااتخد هي اك ليرمة  فش اكوةار كعتدكا   ع ش  ار  يةبةاي
اتراتاتايت اك اتخد م فش برز ارأأ   ات ل  رل اكوعيةق  ي االاتدال  بيكت راويت اكرا امش ةةتد

ا ةاخار   شت اي إاتراتاتام اكوةار شت اي إاتراتاتام االققيا شاكتاةاق اكااياش ميقت إاتراتاتام ار  ي
 .إاتراتاتام بقيء ارت يا

 ,Julia Eخد هي تقكاي اكعي دة فش اك يكي اكرق ش قيي )ققيا اكتش ااتار كايتآفش إ ير توعا   -6
Wright and Michael Bachmann, 2015 اكراية   (026)( بياتخداي توعا  اك ض ة  ك دد   

تععادام مي   ااتخداي ر ةز إا  اما أ  بيكعي دةش ةةتد ي كهي  عم ةق    (63)ار   ام     اكرق ام
اي ورمم ر بي تبي شاةاق فش  ويةكم كتذب   تقعش اكدا  ارا  شاكرةااام اك اتخد م فش اكت داةاع
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ةاتب داقش  كعت هةر أ  اك قو اة امكتهيدااكعرآ ش ةتكهر اذل اكل يرات اكداقام    ت دة  ع  لر ام
 قذ اكورب د م خدةات اكد يام اك اتأاكدراام أ  قاس  ةةتدتي    ارا يش  قب ق    مةق  دفي   

  قيي اكتقكاي بياتخدا هي كعد يام عاداف .اك يك ام اك يقام 
ا ت  ااتخداي االت ي  اكومة ش فش ت زاز اكهةام اكة قام كدةكم اال يرات اك ربام اك تودةكدراام  -7
لر ةت زاز  اهةي قاالت ي  اكومة ش فش فا  ااياي اكذ   دى اك  رفم ( إك  ي0205رو م اهلل اعا ي  )

هي  بر توعا   ض ة  بإقتيتك    خ   اك ةاد ار   ام اكتش اعةي فةيت اك تت  اكهةام اكة قام كدى
االت ي  اكومة ش  ع   اكة قامش م ي ر دت ورص اكهةام ت زازااتهدفت اكتش ش  داراتاذل ار

 .ار   ام اك ةاد ااتخداي اك اهةي اكتاي عش فش ت اك
قتعيكام اعةك ش ةاالتتيل قوة ةوة  اك  قم با  اكت رل كعاضيةايت اك  رام خ   اكاترة اال -8

 ( إك  أ  ارتايا م يفمي0204ار  قيت اكداتةرام تة   )قهي  بد اك ع ةد  يكشش إا ي او د    ي  
ذات دالكم إو يةام با  م يفم ت رل  اكت رل كعاضيةايت اك  رامش ةةتةد   قم ارتبي ام  ةتبم

 تع خ    قوة ار  قيت اكداتةرام اكتش تي اقراراي اتتيا كعاضيةايت ة  اكت هةر خ   اكاترة االتقتعيكام
 دة ا ت يد اكت هةر ة  اك عم فش اذل اكاضيةايتش ر  ت ارات أاداو اال ت يدش ة دىات    ةمذك شاكاترة
ةاتتيا  قوة  شاكتش تعد هي يتتةاالتتيل قوة اك  يك شاضيةايت م  در كع  عة يت اكااياامكا  ع 

 .ار  قيت اكداتةرام
دراام  جأليرت قتية شا  فش اكهقدباخبا  فش اك رلوا  اكوز يةكعبوث    أابيب اقخايل  عم اكق -9
(Upadhyay M, and Mohindra V, 2012 ) إك  أ   ايب خ م تاةاق ااياش كدى اعوزاب

اكقيخبا   اختايراتش ةةتدت اكدراام أ  كتةا   اكا ي   ك اكقيخبا ال ااي د اك رلوا   ع  ااكااياام 
رت   ع  إلبيا دةق شةتةدت  ش   واث  عتهي فا  ؛ياش تتليب   ك اختايراتهي كع قتج اكتتير ا قتج اكاكع

  .اوتايتيتهي
اكقيخبا  اك  راا  قوة اعوزاب  دةر ققةات االت ي  اك بيلر فش تلما  اتتيايت ةاعة ة    -02
 امقاب اعلمي  االت يكاة أر لإك  أ  االت ي  اك بي( ي0229وقي  اياا  او د ) تة عت رلوا  كةا
 زااي    ش ك ي ا تعم  خ   اكو  ت االقتخيبام شاكد يام اكااياام   اكت  ار اك  عةب  وداثر

 .ةصيةخ 
 رةة ش أترت )ي0225 -0222برك يقام  ي ش كالقتخيبيت ااخ    شاكاايا تةكاو ار   ة    -00

    ةقواوعش    خ   تياشا دخ  اكتاةاق اكافش إ ير  توعاعام  عيرقم دراام (ي0229 و ةد أو د 
تعام خةاالقت يدام ةبرا ج اعوزاب اك  اامياي اكاايكععض فش تقيةكهي ةاكخي م اك وو اكعة ام ةاكوزبام
ايت اكعرآقام فش ار  قيت رات اكداقام ةاآلي ش ةةتدت ااتخدا  ي ةاا  ي كعلمافش االقتخيبيت اكبرك يق

 ةارخةا ش ة ايب برقي ج  عقك كعقيخبا . اكوزب اكة قش رلوش كتر اع  مة  دف



      www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                 األوسطمجلة بحوث العالقات العامة الشرق   – السادس عشرالعدد  022 

دةر اكتاةاق  (ي0226وقي   و د اكباعش تقيةكت دراام ) ش تعس اكل ب بيكت باق  ع  اقتخيبيت -00
 ك اكقةاب ةااتباي  ك اقم    اك ةا قا   عيب ت  ت  عم  بر دارة اكو  ت االقتخيبام إاكااياش فش 

لش    أاي مير أفاب تتر  ةقدرت   ع ش ةكبيقم اك رلا اك ابم اكا  م  ةتة عت إك  أ ( اردة 408)
 .قةى ةاية  اكد يام االقتخيبامأاالت ي  اكلخ ش اة  ش ةأ  اك ز م كقتيو اكلخ ام  اك ةا 
 شاك ماا ش إارا ش كاباي)دة  اش  (4)يل تةك  رفم  دى ت  ار ار  ي  ع  اتتيايت اكت هةر ت -03

اكتي  يت اكخي مش  ودأ اردة      ب  (099)ش  بر اختبير قبعش ةب د  ك اقم قةا هي (مةكة باي
د م فش خاك ات مخبيرار( إك  ةتةد ت  ار قة  كأل ر اPaul R, Brewer, et al, 2003تة   )
 . ع   ةاقو اك بوة ا  تتيل اذل اكدة  ش ةاش اع ر اكتش تؤ راذل اكدة كتعداي  ي  ةاية  ار
 5اكت  ار  ع  االتتيايتفش  دةر ار  يقيةكت تاك يقش5 دراايت اك وةر 

   إك    رفم   د  ةدةافك اكت رل ك ت ة يت قايةام  (ي0205قةرل  بد اهلل  و ةد )ا ت  -0
كععضياي  مه ادر ا  ة   هة اذك   ع  لمي  تاي عه  ةاق ميس أة  رفم أق ي  ة  "شفاابة " يت  ةقكد  اتخ

ت إكا  ارتايا ااتايدة عتة  ة   با   ي شدةر  ا (422)ت باق  ع   اقم قةا هي اك تت  ام ةاكداقام بيك
إك    در  هي ” فاابة “اك  رفم ةاكة ش بيكعضياي اك ختعام ةتوة   اث تق امو    اك بوة يت

 ".اابة "فكمترةقش وة  اكعضياي اكقايةام فش راألمي  اكتاي    ةزايدةكع  عة يت ةارتايا اال ت يد  عا  
( اكملو    مااام قايي اك ؤاايت اكتتيرام اكمبر  Chang, Chia Yu, 2014ااتهدفت دراام ) -0

بياتخداي ت باق "اقاتيتراي"ش ةر دت اكدراام تزااد ا مبار ا فش  (Branding)بت زاز اراي اكتتير  كهي 
( 038بتوعا  )"ش واث قي ت اقاتيتراي" بت باق ليرمم اك ةر إاهيي اك ليرما  فش ذك  اكت زاز  بر 

 اتخد م توعا  بةض هي  ع  اك ةقكش اك ؤاايت قي ت أود اذل  ةرة  (60)ةرة كع اتهعما  ة 
  قم إاتيبام  ةتةدواث تة عت إك   ؛(thematic analysisاك ض ة  اكمااش ةاكتوعا  اك ةاضا ش )
 كذاي اكتتير  كعلرمم. با   ليرمم اك ةر ةاكت ةر اراتيبش

(   قم ارتبي  ذات دالكم إو يةام با  زايدة ا ت يد ي0204   ا    را   ةتدت ) ق  أو د -3
ةو ةكهي  ع  اك  عة يت وة  قضياي اكاايد ار   ش ةاكااياشش  ش”فاابة “اكلبيب اكتي  ش  ع  

االقت يد  ةدرتم اكة ش ة م ي تة عت إك   دي ةتةد فرةق ذات دالكم فا ي ات عق بيك اتةى االتت ي ش 
 اك  رفام اايد ةاكت  اراتكاي ايبا  ورص اكلبيب  ع   تيب م قض امت   قم ارتبي دةةت شايداكا بعضياي
  هي.اعةمام كاكة  ماةاكةتداق

فش درااتهي    اتتيايت اكت هةر قوة إ  قيت اك عيرات فش اك وو اك  رامش تة عت ) ق   -4
اكت هةر  إ  قيت اك عيرات ةاتتيايت( إك  ةتةد   قم با   دى االات يي بعراءة ي0204 بد اكةايب 

 .وة ا ب ك اك اتةايت االقت يدام كع ارتبي  ةاكاةيت اك  رام كع بوة ا ش ة دي ةتةد   قم  شقوةاي
( إك  أ  اتتيايت اكت هةر قوة   يدر Thorson, Esther, and Eunjin, 2013ةتة   )5 5-6

اة  ي اودد اعبام أة إاتيبام  خبيرل اعذكت هةر كهاعخبير فش اكتعاازاة  ةاك ووش بيرضيفم إك  تعااي ا
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 وة ( ي0228)قه  ااد أو د قي ر دراام إكا   تة عتاكت هةر تتيل ار  قيتش ةاة  ي اتاق  ك  ي 
 ار  قيت    م  ع  اتتيايتهي وة خاك ت ش اكعقةات ار  قامفت  ار درتم  عم اكت هةر اك  ر  

 اك ذا م فش اذل اكعقةات.
ي با    د  ااتخداي   ب   قم داكم إو يةا   دإك  ةتة  (ي0203 يدة   ام ةامد )ت تة ع -7

 (422)ةذك   ع   اقم قةا هي  شةى اكة ش اكااياش كداهيتة ا” فاابة “ميتار  ع  ااكتي  م كعمير 
 .دة    تي  تش  ا  ل س ةفيرةسر  ا
د م اك ةاقك عاالتت ي ش تيءت فش  قك اكتةا   ةا( إك  أ   ي0203تة   )أو د فيرةق رضةا  -8

م فبيرضي ش ام اكودث فش قع  ةت اكةااعم   ار مأة  شك تيب م أوداث اك ةرة ا ت د  عاهي اك بوة ة اكتش 
ةقدرتهي  ع   ش ي تعد  افش ةاك عم ة ةضة ام اكةااعم ة دي توازاي شفاداة إك  ةتةد  ةر أة  لياد

 تيب م اكةااعم إك  اكت هةر  كفاكتش تد  اك ةا   مفش  عد ةاميق شعامختاكقكر اك   رل ةتهيت
بيال  ةقي   ةاروايسةت ااد اك ةرة  قت يءشبيال فرادعةر ا رفك لةقتوت اذل اكةاية  فش  ار   امش
بيك ليرمم فش اكت ةات أة  ةوةارات ةاتخيذ اكعرار إك  اك ليرمم فش قعيليت  ت ب  اكدةكمش ةدفع ع   ات

 .اكتلرا ام ةاكرةياام فش االقتخيبيت االقتقيا بيك ليرمم
ترى أفا ي ات عق ب ز م اكداتةر  شفش اكت  ار  ع  اكرأ  اك يي ماةك  رفم دةر اكلبميت االتت ي  -9

 اردة    اكقخب  (52ل عت )( دراام ي0203) و د أو د ك اش اكاادش ايتر ل بي  ا داة  
دارة فش تزةاد اكت هةر     االتت ي ش اكإك  ت در  ةاقك اكتةا  ةتة  شميدا امعار   ام ةا

ك ةاقك اكتةا    اكدةر االاتخداي  ي فش قابمارتاي   ت اي اك ةاقك اعخبيرامش م ي ةتدا   عة يت كبي
 .فا ي اقلر فاهي ةارتايا قابم اك عم شاالتت ي ش

 بات فش   ر كتةضاا اك  قم با  ل  "فاابة "( دةر Sergey Prokhorov, 2012بوث ) -02
ش داما  ي اكتععرةاية  ا   كابراكام ةةتد أ  اك ةقك ا م  أ  امة  أم ر  شاكااياام اكتق امةدةرل فش 

 .اك تي  اك ييةأق  ا تع  قدرة أمبر  ع  تةواد 
 ؛م اك  راماقة زاااالتت ي ش ةاكت رل كع اعا ت اكتعااك  قم با  اكتةت  قوة ار  ح  ة   -00

ش اك تيب ا  كهذل اك اعا تش اؤاد  ا   اك بوة  (%78)( أ  ي0200)ا ر  و د قتاب  ةتدت
 رل اك اعا ت  أاعةب  أاايد   رق  كذ  حش ة كق اهي أ  اتبر االتت ي ش بلدةش ةا  ار  ح

  ليادتهي قكر ا ك ي تت تك ب     ةاق ام.د م عم كعضياي اكاايد تيء فش  اةقاااز عاكت
 شاي ار  ح اكااياش فش اك تت ك اك  ر يكعض امم ةاك واااكتعاازاةقةفا ي ات عق بيك  يكتم  -00

(  قهج ي0228ت ش ااتخد ت )ربيب  بد اكرو   ايلي يةدرةاي فش تلما    يرو اكت هةر ةاتتيا
 شاكةفد شاراياع)ة وو  شاكتيا م  ايء  "   ض ة  قلرة أخبير اتوع(  اردةش ة 422)اك اا ك اقم قةا هي 

ةتة عت إك  أ   ويربم اكاايد تيء فش اك رتبم اك يقام ب د وعةق االقاي  فش اات يي  ش(اك ربش اكقي ر 
 ي بير  ح االتت ي ش ةاالقت يد شم ي تيء إ ير ار  ح اكااياش  رتب    شاك وو
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فراد    خ   ت  ار اكراية  ار  قام تة   عةوة  ت  ار ار  ي اكااياش  ع  ة ش ا -03
(Fuyuan Shen, 2004 إك  أ  أ ر اكراية  ار   ام ا )أ  تةت  اكت هةر قوة إقتيج تااارات م  

ي كتقةا أ ر اكراية  ةاخت و اايقيت   اذل اكت  ارات تختعو ةفع  أة  ش ععام خي م بتعاا هي اكااياش
أم ر ب  ر اكراية  ار   ام  قد ي تتةافق ات  ر  راكت هة  ش ةةتدت أ اكق ةص ار  قام اكااياام

 . م تع  اع ر ك  تعداتهيء راي بهي فش ويكم  دي    اكاردام أم ر    ت   اع ر  ك   تعدات تع
اكااياش    ةتهم قكر  بهدو اكبوث فش دةر اكاضيةايت اك ربام فش اك  رفم بعضياي ار  ح -04

 اردة تتيبك  (005)( دراام  ع   اقم    ي0224ترت )اةادا    ا  أ شاك وااا  ةار   اا 
    واثةك  م اعباكااياام اك رت ضة يتش ةر دت إوت   اك ة م   قتكيلاك ربام ب اضيةامكاكعقةات ا

ةاي اكتش ا تبر  شاكدراام  ع   تيب تهي فش اكعقةات اكاضيةام اك ربام  اقم صاكتش تور   يتة اك ةضام ا أ
  .ة تيب م اعوداث ي كعو ة   ع  اك  عة يتا ميفا    در  
( Kwak Hykojim, Goerge M, Zinkhan, & Denise E, Delorme, 2002ةتة   ) -05

اكاعبام قوة  ة  اعع     االتتيايتاأ  اكت رل اكم او ر  قيت اكتعااز  إك ُأترات فش مةراي فش دراام 
 .اذل ار  قيت

ارة  أ     اك بوة ا     اكت هةر  (%70)( إك  أ  ي0220ةتة عت )داكاي  و د  بد اهلل  -06
ة أ فا ي ات عق بيكةكيةو اكقا ام اكقوة اك  عةبش اةاء   ع  إ  قيت اك رق ال تعةي بتوعاق أادافهي 

 .اكت بار    اكعاي  ةأاك  رفام 
( إك  أ  االات يقم بيكقتةي ي0220 عام ار    تة   )اي ش  بد اك زاز يةفا ي ات عق با -07

    شراية  ار  قامكاك يرميت ةلهرتهيش ةاكامرة اربدا امش ةتقةا ااكتش توك  بهي  ةاك لياارش ةاك ميقم
إك   رتبم  تعد م    واث اكتذمر  كعار    اكتعاازاةقشش ةتدفك بيكا  عامياك ةا   اكتش تزاد    ف

 .ةار تيب
ضياي عاعوداث ةاك  ع  روميي اكت هة أاعخبير  ع  كتعداي  ش ير ار   رك  رفم  دى ت  ار ا -08

   ش با  ار ير ار تايق( إك  ةتةد قدر    االي0220عم تة عت دراام )خيكد   ح اكدا  ااك خت
ر ةاية  ار  ي ةاتتيايت ة  عة يت اكت هة هي  روت ة رق   تهي م ي شاكخيص ب ابيب اعوداث

 .يل اذل اعوداث ةاكعضياي اك ختعامتت
ار ير اكقكر  اك اتخدي ش (Long Tail Theoryاك ةا  )اك وةر اك يكث5 دراايت تقيةكت قكرام اكذا  

 فش اكدراام5 
فش إ ير توعا  اكت اار اكذ  ودث فش تاةاق اك رلوا  فش  االقتخيبيت اكرةياام اع رامام خ    -0

و  ت اكااياام اك( ةتةد ق ةذج تداد    Dennis W, Johnson, 2015اك عد اعخار ر د )
أة  ش ع  ق   االت ي     أ ع  إك  أاا اكذ  ال ا ت د رام )اكذا  اك ةا ( اك وترفم اكعية م  ع  قك

ش ةاة  ي ةتدل  ك  قا اةكمق  اق ةى  ع  درتم مبارة    تداخ  اك ة  ار   اا شاك اتليرا   اا قم
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 ةااتهداوتي ااتخداي اك وتةى اك تخ ص  ثوا ي0228ق ةذج اكذا  اك ةا   قذ  يي ر د ت باق 
 ".اةتاةب"بر لبمم ارقترقت ةاكةاية  االتت ي ام ةت هةر  ودد  

ق بق ق ةذج اكذا  اك ةا   ع  اعخبير اك ةتةدة  ع  لبمم ارقترقت فش اتوت  قةا  "ا   -0
( بتوعا  Nikos Smyrnaios Emmanuel Marty Franck Rebillard: 2010قيي ) ؟شفرقاي

ش ةتة   إك  ةتةد ارقترقتم  ع  لبمم ابيكارقافش  ةاقك قي عم ش  عي  أكو أم ر    ت دد ك اقم    
 .ةاة  ي اتاق  ك اكقكرام شبيكتقةا يك    اكعضياي اتااة او ةا شباتقةا مبار  ع  لبمم اكة 

ا   اة5 ( اكرةاسPierre Jean Benghozi, Francoise Benhamou 2010) 5 مي  اؤا 3-4
ةاك قتتيت اك عيفام  ع  لبمم ي  فةااعام ةاعاكمتب ةاعكبة يت اك ةاك با يت    زايدة اك  رةل أدت 

ق  ش اكتةزاك ةتة   إك  أ  إك  ت ااد تكرام اكذا  اك ةا ؟ فش فرقاي ةاكةالايت اك تودة ارقترقت 
ش ةاش قتاتم ي       تةاتدااكتععاد  اك بق   ع  اك با يت اكضخ م ةذك  اكذ  اتبك اكق   اكتدادش 

 Anita Elberse) هيأترتاكتش  ؟"ر فش اكذا  اك ةا  تب أ  تات ا  ا ليبهم كعدراام اكُ  قةقم "
 Nielsen(ش ة)Quickflixاعش  بر ارقترقت    لرميت )ا( وة   با يت اكااداة اك قزكش ةاك ة 2008

VideoScan and Nielsen SoundScan)ش (ةRhapsody ةاكتش تا ا )ترما ل   ةهي اك ك 
بيالختاير    قي دة ضخ م    اع يقشش ةأمدت درااتهي أ  اكترماز  يزا   ع   دد قعا      يلهرا  

فش قهيام  قوقش اكذا  مقتاتم كذقتعي  إك  اكاةق  ييش ةكمقهي ةتدت أربيو  ام اعم ر  با   ةاعكبة يت اك قي
ش ةتة عت اك ةا " اكذا "ام ي ك ي تعة  ب  قكر ععم مبارة فش االاته   ةفع  قث ة اكقتيةج ودةقات  شاكرق ش

ش أة اال ت يد  ع  قاإك  أق  اامة     االقدفيا كعلرميت اكتخعش    اك  يرايت اكتععادام فش اكتاة 
 اك ةا " فع .اكذا  "ي كقكرام ةفع   شتاةاق اك ةاداعربيح    

  ش فش قايس  اتاك ةا " اكذا  "( وة  ت باعيت قكرام Scott McDonald: 2008ةفش دراام ) -5
 The Long Tail and Its Implications for Media Audienceةاية  ار  ي )
Measurement )ش  مخي تاض  اكضربيت اكمبارة ةاك با يت اكضأ  ةاية  ار  ي ميقت داة    أمد

ا  ميقةا فش بوث  ات ر    اك اعا  اكتعاازاةقش اار  ي اكتقااذ ش  اكبيو ا  ة اةةكأكقتةيش ة ا ةأا يء
   اتعب   قي م إ "قدراة "أ ليادةش ةقي   أ ع يش أة اكااعي اكذ  ااوةز اكعيدي اكذ  ااوعق قتيو  

 شيماد اكقكرام تزةا   ةقي ت اكدراام بت ش قتتيت اك تخ  م اك  ارةكا     اع  يق   ار  ي اامة   ها
 شخ  م ةاك با يت اك  ارةا  ع  اك ةاد اك ت تزااد   إقبيال  واث الوك  شات عق بيك ةاد ار   ام فا ي

 .اكق  ا    ي رات رايفا ي ات عق ب شليبهمت   إك  قتيةج  ة ي تةكمق  أاض  

 تعميق عام عمى الدراسات السابقة:

أمدت اكدراايت اكايبق  رضهي  ع  اعا ام اك تزاادة الاتخداي ر    فش اكترةاج اكااياش ةت  ارات   -
 اك ةرة اكذاقام    اكعضياي اكااياام ة   اكاايااا .  ع  اتتيايت اكت هةرش ةدةرل فش تلما 
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د  ت قتيةج اذل اكدراايت أا ام اكتقةا ةااتهداو اكت هةرش ةت اار ألمي  اكراية  ار   امش  -
 ة وتةااي.

راخت اكد ةة إك  ت باق قكرام "اكذا  اك ةا " فش اكدراايت اك ربامش ب د تبا  اكويتم اكلدادة إك   -
إتراء دراايت    االتتيايت اكودا م" فش اكتاةاق اكااياش بياتخداي اكقكرايت ةاك داخ  اكامرام 

 اكودا م فش اكدراايت ار   ام. 

 ل، والعممية الدعائية:الذيل الطوي مدخالً  اإلطار النظري لمدراسة:

ش اكذ  كهر يقابا  اكوداث ( Long-Tail theoryاكدراام  ع  " دخ  اكذا  اك ةا " ) ارتمزت اذل -0
(  ق عع ي    اكتاةاق اكتتير ش ةا تد ت باق اذا اك دخ  ب د ذك  Anderson Chris 2006 ع  اد )
اكتاةاق بلم    ار أفض   بر توعاق قتيةج  ا م  ش ةأق وا  اكاايااا لكأل  ي  ةاك ر كعتاةاق 

إك  براية   ختعام   بر اكتةت امة  تةا   بلم  أفض   ك اكت هةر اك اتهدو ش ةأ  اك تخ صة 
 برايكم ةاودة أة  قتج ةواد     اال ت يد  ع  اكتةت  كت هةر مباربدال   شم   ارة  تخ  ق ي يت

Anderson 2006)). 
 ي  شي0224(  يي Wired( فش  تعم )Anderson  فش  عي  قلرل )كة اع كع رةاك دخ  تي تعداي       

 The Long Tail: Why the Future of Business Is)فش متيب  ي0226تةاك فش تعدا    يي 
Selling Less of More) اكتش ترمز  ع  اكضربيت اكةاا م اكمبارة  إك  اكتةقو    اكو  ت  اد ي ف

 اكراي اكذا  فش ق عم  ع  اكمبارة ةاكبضيةك اعم ر ل بامش ةباك  دد مبار     قتج ةاودش إك  اكترماز 
اتهداو فةيت  وددة ةقعاعم    اكت هةر  بر اكبايقش كع با يت ش تعداي تقةا ةتخ ص فش اك وتةىش ةا 

ق عق "  قتتيت أ   ام ة اراي  اآل  أ  او    ع  ق م  اكت هةر ا  ايداي أ   فرضام  "اقدراة ةا 
اك تتيقام  تتيتقاكت هةر    اك  اكلخ امش ةبيكتيكش اةو اهيتر اذا ذةاق ع ةفع يي  ا عم خ ا   

ي اكتش وععت     اال ت يد تتةقو ميت اك يقعم أ  ر اكلش ة ع  (homogenized hits)تةزا  ي  خ  
ق اك ةاةد     رةل  وتةايت ا( ةاكترماز  ع  توعblockbustersاكمبارة )اك قاردة  ع  اع  ي  

ةاكتش كي تم   ش با يتكعاكراي اكبايقش اك قوق  اكتععاد  كع عب فش  تخ  م تعك فش  ق عم اكذا     
مبارة ةميقت تمعاتهي  يكامش بيكقكر إك  اوتايتهي إك   ايويت تم  توعق  ةاةد  و  ترماز ايبع يش ةكي 

  م ةقعم  با يتشتخزا  ةتمعام تاةاق  يكا
ةاة اكهترة   بيةردل فش متأ  ذفمرتا  رةااتا  اةضوه ي اكراي اكبايقش اك رفق ةاك "مراس"ةضك       
( بتوعاق أمبر تةزاك     قتتيت قعاعم إك  توعاق  قا م أمبر  بر Hitsاكامر اكتععاد  فش اكتةزاك )   

فش ( The long tailاكذا  اك ةا  )ي ك ق عم تةزاك  دد مبار    اك قتتيت ب وتيي تةزاك أق ش ةفع  
  . وتةى  تخ صتعداي  بر  اك قوق 
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( ٌوضح منحنى المبٌعات التقلٌدٌة، حٌث تمثل المنطقة المظللة منه "الذٌل الطوٌل" حٌث تزداد فرصة المبٌعات والربح، 4شكل رقم )

 فً اختالف عما ٌمثله المنحنً التقلٌدي للمبٌعات.

اكتش تعترب تمعام اك ةااعش ة  ةاةاكااد اعخبيرفإ  بضيةك   عة يتام      "مراس اقدراة كذ"ي ةةفع       
فش اكراي اكبايقش اكايبقش ةاكتش ت    اك با يت اك تخ  م اكذا  اك ارش تت    ق عم    ي إقتيتهي رق ا  

 قتتيت  تخ  مفش اكذا  اك ةا    كةتتض   اكبضيةش تجة قا م أمبر كع قا ب ي اوعق فةاةد تد   م ةاع
يكي ام    .تععاداماككتةزاك ا بر ققةات  كتعع  رةات 
ع عبش كا با اكبايقش ك  اا ار لم  اك قوق اكةابلبمم إاتخداي اك يقام اش أ  " قدراة "أفمرة      

 شتيت  اكخي ميتتيت اك تخ  م ةاك    م ك عيبعم اوتاقع  اكت هةر اعدر اك  اكذا  أ رل ةأ ة ش
اكتش  م  اكو م اكضخ مآا يت   ي اؤد  إك  تب   اك  أمبربق اب ش ةاتوك  اك زادواث ااتد  قهي 

   مبار  دإك   داك عب  ةاة  ي اازاد    تاتت شاكاةق فشقتتيت  د قعا     اكدك بهي  تات 
    ترمزل  ع   دد  ودةد    اك قتتيت اكتش تتاي بيك عب اك يكش  عاهي. ش بدال  اك قتتيت اك تخ  م

أ   "قدراة "أ ةتقب  شامبار    يةد او ا  أ  اضمقدراة ش فإ   ت ةا اك با يت اك  ارة ا أةبواب 
اك ت ددة اكتش ال تةزا بلم  مبار اةو تتاةق  تت  م فش اكوتي  ع  االاةاق  اةاق اك  ارةعا

م عق    اك    واث اعربيح  أمبر اك عب قوقش كاك كععم  اك ق عماتت   ارقترقتش اكمبرىش ةأ  لبمم 
 ةاعربيح اك توععم    اكتةزاك اكمبار ك دد  ودةد    اك قتتيت. ع با يتاك   عم كاكباضيء 
 ع  اك وتةى  قكرام اكذا  اك ةا فش إ ير درااتهي    ت  ار ( Anita Elberse 2008)ةتة عت 

ام إك  أ  اك دخ  ا بت ت  ارل فش ق ي ش ار  ي ةاكترفا ش كمقهي وذرت    ار   ش ةاكبضيةك اك  عة يت
تاةاق اك ةاد توعاق اكربا      أة  شاكتخعش    اك  يرايت اكتععادام فش اكتاةقاقدفيا اكلرميت إك  

 .ب توعاع  اامة     اك اك ةا " اكذا  "ي كقكرام ةفع  اك تخ  م فع ش 
 أة( Long-Tail Nanotargeting)  عا  أ عق  ي دراات  فش( Josh Koster 2009) ااتخدي     

-one-size) اكت اك تقياب ةاودة رايكم فمرة  ع  اعضش  ي ةاة اك  رش  تقياش اكذا  ااتهداو
fits- all message)  اكذا  "قكرام إ  قية    اكااياامش اكع بم قةا د  ارت ارقترقت ا  ع  أ ش  ؤمد 

 ةاك بقام االقت يدام اك ؤاايت با  بل بام تت تك ةاكتش اكتتير  اكتاةاق فش يأايا   اك اتخد م اك ةا 
م ر أات    ي تد ة إكا  قكرام "اكذا  اك ةا "  مبارةش بدرتم  تلكش ارقترقت ت هةرأ   فمرة  ع 



      www.epra.org.eg                                      www.jprr.epra.org.eg                 األوسطمجلة بحوث العالقات العامة الشرق   – السادس عشرالعدد  029 

اكقكرام  فإ  ةااكش ق يق  ع  اكت هةر إك  ةتةتاههي يشإققي    اكراية  أم ر توداد    في عامش فبدال  
  ختعامش ة تقياام اك  ر. كت ياار يخ ا     ا عم إققي امش ك  تبقش  دة راية إتد ة 
ش اكتش ت د أة  ت باق   عش قيتا ي0228 يي  اكرةياامفش و عت   ي يةبأبيرا  ةاة  ي  بع        

 JOSH CATONE)بواب اكااياش  فش اكترةاج (Political Long Tail)ج اكذا  اك ةا   ةذقك
كت هةر   اكوتي اكضخي أفش اكاايام  ع  اعق ش ة  شق ةذج اكذا  اك ةا   واا اكذ  قي  إ ( 2008

  و عم أةبي ي  تب م أاي اة اكتخ ص ةاكتةت  اك ودد اكق يقش ة   اعأة  يش تدا  كي ا د كم اكةاودة يااكر 
إك   اكة ة ارقترقت  مقت أةبي ي      أة ش ( paradigm shift) تدادا   ق ةذتي  أ اكتةت ش قد تاذا 

قيس إك  اك  عام اكااياام كي امةقةا قد أةتذب أمبر ت ةا  مش ةاة  ي  مق     اكو ة   ع  ذا  اكاايا
 شبياتخداي  ي تتاو  اكةاب    أدةاتليرمةا    قب  

فش  "اك ةا  اكذا (   يال  أم ر تا ا   الاتخداي "Dennis W, Johnson, 2015ةقدي )      
 يي اكمةقترس اع رامش يت القتخيب (Al Frankenاكدا عرا ش ) بر دراام و عم اك ضة  قاكتاةا
 ت ة م  (005 اتهدف ي ) شاكذا  اك ةا  كعة ة  إك  اكقيخبا  بق  ق ععيت واث  شي0228

ش ةاة  بعغ   ار بيكقابم دةالر (022222) براية  إ  قام  ختعام كي تتتيةز  ازاقاتهي تخ  م 
ود أاداف  اكتةت  إك  اك زار ا  أكع  ياار اع رامام كقاعيت اكو  ت االقتخيبامش ف ع  ابا  اك  ي  مي  

اك وددةش  قهي   ةيت اكت  كمتيبم أ      "تةت "تخد ة   ور  اكبوث ااش فوا  فش  اقةاةتي
    اكهر إ   ( animal veterinarian( أة  باب با ر  )farm supplyزرا م )اك  اتعز يت

  اعةدل إك  تزء    برقي ت   رتب  بهذل اكت عم.و عم فراقما  
( اكذ  Al Frankenكع رلا ) دراات  فش( Josh Koster 2009) تقيةكهي اكتش اكو عم قاس ةاش     

خ س ( رايكم  ختعام  بر 0222ش  بر قلر أم ر    ) ت ة م  تخ  م (005)أم ر    إاتهدو 
 (02222)تةت  ةوعق    خ    ةقك بوث  اك وعامش ار   امقيفذ  ميت إ  قيت ة لرات    اكبل

 يةكهش أخ ةاتش  بر  تبرا (0522)ةأم ر     كعبراد اركمترةقشش الترا  (5222ة)قعرة  ع  إ  قيت 
  رتب ي   ي    قضك إش  ي ا  أ  اا كةا  ق مة ياكذ  ا  ؟شا  اياكت هةر اك اتهدوش ةأتوداد ق   ةقةا 

ضيفم     اوت تخ ص ب ي اا كة   ق  كاعةداي إك  تزء  مع يت   اكتش اتي تتداداي أابة ا ي ةا 
 تدادة ركهير إ  قيت اكو عم    اكبوث. اتيوام 

 ا ع اا ت د  ع   ي  اك اتيوام  راق اكمع يت    اراتهداو( أ  Josh Koster 2009)ةأمد      
ق   ع  ةاية  "ش ةاال ت يد بدرتم أتةت "ة” فاابة “أم ر  ع  ش ةأق  اتب اكترماز اآل اكت هةر 

ا م  أ   اة ار  تتيقسش ةكاس ت هةر   تقةا  ايت هةر ة ةاق هي ع  اك وو  خي مار  ي اك وعام 
 اتي إاتهداف  برايةعم  تخ  م.
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 ق ةذج  قي ر اكد يام5 -0
أة  شكخ ر  يش أة توراضهي كععايي بةاتب إتت ي ش أة ااياش  يكتة ام اكت ياار  اكد يامتاتخدي اكدة  

أقةاا االت ي   اكد يامش أم رش ة (0999) و ةد أبة قوووداث ت  ار  اتهدو  ع  اكرأ  اك يي كعت هةر إ
اقي   ةيت    ت يراو اكد يامش  قهي ت راو ش ة (547 ي0202) ع  اع يقشش اكااياش ت  ارا   ع  اكل ةب 

ب قهي  ويةكم كعتومي فش اتتيايت اكت ي يتش أة اكت  ار  عاهي بياتخداي  "ايرةكد الاةا "اك يكي اع رامش 
 .(572 ي0998) ي و  دكش اك بد " اكر ةز اكهي م

أة  شيي ااياا  ض ةق  ش اة أ  اكد يام تو    أاياشبا  اكد يام ةار    ب  ر ةا از اكبيو ة       
ي بيك  يكا اك ي مش فيكد يام ف  اكت  ار  ع  اكت هةر الات يكت  عاداو ااياام أة  رتب    شي عيةدا  

أاداةكةتام فعااام  ع   مس ار    اكذ  او    ض ةقي تتيراي بوتيش ةقد  يةدامة يايت ة ت  ارات  ع
ق  ةقك   اكتش ترةق كعت هةرش ةقد ال تختعو ورزل ار       قتيح فتةكو فقة أتاترلد اكد يام ب ي 

( 504 ي0974)وي د رباك ةاةضا ش (5492 ي0993) و د  بد اكعيدر ويتي فش ب ل  ةراي    ار    
ايش اء  يدراي ةاكتهيت اكمي قم ةر  شي يكب   شي تةارام با  اكد يام ةار   ش  قهي أ  اكد يام تخاشفرةق  

 .ةتاةاع ي   رةو اك  در ةاكتهم اكتش قي ت بإ دادل فش وا  امة  ار    داة   
ا ار واا  ش ة 504 ي0986)لياقاقيز  ع ت 5  ذي كةفع  ش  قهي؛  قي ر أاياام فش اك  عام اكد يةامةاقي       
يش ب  ال بد    ي  لةاةا   اةا   اك    اكد يةش كاس      ش ب ي ا قش أ  اكتهةد اك قك م( 50 )(505 ي0984

ا ت يد ( 0ش)ةراي اك راق اك ة عم إك  اكهدو اك قلةدش ةتوداد اعاداو اك ي م ةاك روعاماكتخ ا  ك  
ت  ار  ع  ك  توعاق إاهدو اكع د أة اكت  د5 فيك    اكد يةش قلي  ( 3امش )اك ع ة اعايكاب اكاقام 

اات  ي   (5ش ة)يش ة لي راييتهاكت  ار فش اتتياش ب رل فمةتةد تهم  اتهدَ ( 4ش )اكت هةر اك اتهدو
 . ياكر ةز اكد يةام اك لوةقم  ي اا  

ىنتائجىالدرادظ:
اتي  رل اكقتيةج  ع   روعتا ؛ أةكه ي  رل اكقتيةج فش ضةء أاةعم اكدراام ةافتراضيتهي؛ ةاك يقش      

  قيقلم قتيةج اكدراام فش إ ير اك داخ  اكقكرامش ةفا ي اعش  رل كهذل اكقتيةج5
5  رل اكقتيةج فش ضةء تا  يؤالت اكدراام5أةال 

ا  ا تبر ت هةر اك بوة ا  أ   -0ي؟ ة  ة   قوة ار  ح االقت يد    ي اتتيايت اكت هةر -0
 ار  ح االقت يد  ضرةرة؟

 ي ة دى ضرةرات 5اةضا اكتدة  اكتيكش اتتيايت اكت هةر تتيل ار  ح االقت يد    ة   
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 (0جدول رقم )
 عموما، وضرورتهاتجاهات المبحوثٌن نحو اإلصالح 

الجمل التً تقٌس رؤٌة الجمهور تجاه اإلصالح 
 عموما

متفق 
 بشدة

أرفض  أرفض محايد متفق
 بشدة

متوسط 
 حسابي

اإلصالح ضرورة فرضتها الحاجة والتطورات 
 القائمة بسبب األزمات االقتصادٌة فً البالد

99 422 01 40 1 1029 

 هإصالح اقتصادي صعب وتداعٌاتأي ثمن 
  مؤلمة

94 12 21 01 42 2019 

 2011 41 01 11 12 11 تأجٌل اإلصالح أخطر

 
( 5تي ااتخداي خايرات متوداد   د  االتايق  ع   عايس "كامرت" اكذ  اتراةح با   تاق بلدة )     

)اكعا م اكةا   فش اك عايس(ش فإ   3(ش ةبيكتيكش؛ فإذا مي   تةا  ارتيبيت أمبر    0ةأرفل بلدة )
قوة اك بيرة إتتيا ي اعبا ي ا     3يش ةاك مس  وااش فيك تةا  أق     ي إاتيبا  اكخاير ق تبرل ا    اتتيا  

 أة اكامرة اك  رةوم. 
ةتلار قتيةج اكتدة  اكايبق وة  إدرا  اك بوة ا  ك  عام ار  ح االقت يد  بلم   يي إك  أقهي      

( قوة 4م االتايق اكعا ام )عي  ق يبش  تخ ا  اضرةرةة فرضتهي االز يت االقت يدامش ةتيء اك تةا  اكو
أ      ي وة  ضرةرة ار  حش فا ي تيء االتايق  ك  بيرة )ةاة  ي ا مس تةافع  ( 5 تاق بلدل اكعا م )

ي     ق عم االتايقش ةاش ( با   ق عم االتايق ةاكوايد  عترب   ؤك م  إ  ح اقت يد    ب ةتدا ايت
أخ ر( ةت مس إتيبيت اك بوة ا  اتايقهي  ع  ضرةرة  ار  ح قاس اكقتاتم فا ي ات عق ب بيرة )ت تا 

اتخيذ إتراءات إ  ح اقت يد ش ةت ااد ا كهي  بر تباقاهي اتتيا ي إاتيبا ي ر ي إدرامهي بةتةد       ب 
 كذ  ح اكذ  اا    بت تاع  خ ةرة أمبر    ةتهم قكر اك بوة ا .

   ار  ح االقت يد  اكذ  تبقت  اكومة   ة   اادفك  ت ةر ت هةر اك بوة ا     اك اتااد ي  -3
 فيتةرت ؟

 (2جدول رقم )
 لقٌاس رؤٌة الجمهور تجاه المستفٌد من اإلصالح ومن ٌتحمل تبعاته

الجمل التً تقٌس رؤٌة الجمهور تجاه االمستفٌد 
 من اإلصالح ومن سبدفع فاتورته

متفق 
 بشدة

أرفض  أرفض محايد متفق
 بشدة

متوسط 
 حسابي

 2021 10 12 11 19 14 جمٌع المواطنٌن سٌستفٌد من اإلصالح

 2024 01 12 11 10 10 الفقراء فقط سٌدفعون ثمن اإلصالح

ةا مس اكتدة  إقعاي ي  ةاضوي  با     اتاق  ع  أ  اكت اك ااتاااد    ار  ح ة   ال ارى      
( بيتتيل إاتيبش قابش ا مس تبقش اك بوة ا  التتيل ارى أ  3026ذك  واث تيء اك تةا  اكوايبش )

يتةرة  قد ارتيبم  ع  اؤا     اادفك ف    ار  حش ةاتايق أم ر ة ت اك اك ةا اق  اااتااد
( ةاة  ي ا مس ققي م اك بوة ا  303ار  ح؟ واث تيءت ارتيبم أقرب إك   ق عم اكعبة  ب تةا  )
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ب   اكاعراء ااضيرة     ار  ح؛ ةاة  ي اةضا اكويتم اكلدادة فش و عم اكترةاج كذ  ح 
 اكقع م.االقت يد  ك  يكتم اذل 

 ؟”ار  ح اكتر ء“  عماكتش ت رو    خ كهي اك بوة ة   ع  و ار  قام أ  اكةاية  -4
 (1جدول رقم )

 الوسائل اإلعالنٌة لحملة اإلصالح الجريء

 % ك الوسيمة

 5208 005 إ  قيت  رق

 30 80 اكتعاازاة 

 0506 40 لبمم ارقترقت 

 304 9 اكراداة

 000 6 اك وو
ةاتضا  دارة إ  قيت اك رق كعةاية  ار  قام اك اتخد م    واث إدرامهي كدى اكت هةر       

ا ي  اكو عم كهي ت اي اكتعاازاة   ي لبمم ارقترقت.  ةا 
  ي اة اق بيا اكت هةر     قيي بت ةا  اكو عم؟ -5

 اةضا اكتدة  اكتيكش إتيبيت ت هةر اك بوة ا      قيي بت ةا  اذل اكو عم5
 (1قم )جدول ر

 من قام بتموٌل حملة اإلصالح الجريء

 % ك 

 36 92 اكومة م 

 03 33 رتي  أ  ي 

 08 72 اك رفي  اكايبعي   تت  ا 

 00 56  قدةق تواي   ر

 204 0 أخرى تذمر )ةاية  ار  ي(
ةاتاق اكق   اكايبق  ك  ي تة عت إكا  دراايت ايبعم خع ت إك  أ     أبرز ا يت اكد يام       

ايش ةاة  ي اتا ت ب  اذل اكو عم اكتش كي تلر ء دي   رفم    اعو ةرا (Propagandaاكااياام )
 إ  قيتهي إك  اكتهم اكتش  ةكتهي أة اكةميكم اكتش قي ت بإقتيتهي ةتقااذاي.

 ي تتيل   عام ار  ح االقت يد ؟ي إاتيبا  ا  خععت اكو عم تةته   -6
اك بوة ا ش     ت رل كو عم "ار  ح اكتر ء" قوة ار  ح اةضا اكتدة  اكتيكش تةتهيت ت هةر 

 االقت يد  اكذ  تبقت  اكومة م ةلهدت    ر خ   اكاترة اكايبعم5
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 (1جدول رقم )
 االتجاه نحو اإلصالح االقتصادي الذي شهدته مصر

 بدة  رأ  اائ تاد  ت ةا

052 008 47% 004 45% 08 7% 
ي با     ا اة    عام ار  ح االقت يد  اكتش لهدتهي   ر تعيرب  ةاتضا    اكتدة  اكايبق      
كعو عم  %(ش ةاة  ي قد ا مس فل   45%(ش ة   ة اهي ب قهي ااةم )47اكدراام ب قهي تادة ) فترةخ   

كعايس تةت  اك بوة ا  قوة  فش تبقش ت هةراي كتةت  إاتيبش تتيل   عام ار  ح االقت يد ش ةااتم يال  
خرى كتخااو   يقية اك ةا قا ؟ش أ  ح تي اؤاكهي وة   ي إذا مي     اك  م  اتخيذ خ ةات   عام ار

 تيءت ارتيبيت م ي اةضوهي اكتدة  اكتيكش5
 (1جدول رقم )

 الرأي حول وجود خطوات كان ٌجب اتخاذها

متفق  العبارة
 بشدة

أرفض  أرفض محايد متفق
 بشدة

متوسط 
 حسابً

اخرى لتخفٌف  كان من الممكن اتخاذ خطوات
 معاناة المواطنٌن من خطوات اإلصالح

409 11 01 41 1 
4,216 

( ةاة  ي 400تيء اك تةا  اكوايبش رتيبيت اك بوة ا ؛  تخ ا ي  ق عم االتايق إك  االتايق بلدة )     
اك ةا قا  ي كدى اك ةا ا   ايدل أق  مي   ع  اكاع يت اتخيذ خ ةات كتخااو   يقية ي قةا  ا مس اتتيا  

 قتاتم كععرارات ار  وام اكتش تي اتخيذاي.
 ا  تتاق تةتهيت اكت هةر تتيل ار  ح االقت يد   ك اكل ير )اكتر ء( اكذ  اتخذت  اكو عم؟ -7

 (1جدول رقم )
 من وصف اإلصالح االقتصادي الذي شهدته مصر بأنه جريء

 % ك 

 66 064 تر ء

 34 86 أخرى
قد تبق  ل ير  ”ار  ح اكتر ء“ةاةضا اكتدة  اكايبق أ   ع ش اك بوة ا      ت رل كو عم      

ي كعو عمش فش وا  كي اتاق  عث اكو عم اكذ  ة و ار  ح ب ق  تر ءش ةاة  ي قد ا تبرل اكبيوث قتيو  
 اك بوة ا   ع  ة و ار  ح ب ق  تر ء.

 ي تةتهيت اكت هةر  اقم اكبوث     ت رل كو عم ار  ح اكتر ء قوة  5ةكذتيبم  ع  اؤا  وة 
( اقعايي اكت هةر 6ار  ح االقت يد  اكذ  لهدت    ر خ   فترة اكدراام؟ش اةضا اكتدة  رقي )

 اقم اكدراام     ت رل كعو عم ار  قام فا ي ات عق بتةته  قوة ار  ح االقت يد  واث رأ  
  قهي. %(45ب قهي ااةم )  أق  تادش فش وا  رأى   عام ار  ح االقت يد     اك بوة ا %(47)
ى
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ىنتائجىاختبارىفروضىالدرادظ:

ار  ح  تيق  دالكم إو يةام با  ت رل اكت هةر ر 5 تةتد   قم ارتبي ام ذاتاكارل اعة 
 ار  ح االقت يد  اراتيبش تتيل اكترائ ةاالتتيل

تي اختبير اذا اكارل ةدراام أ ر اخت و اكت رل كو عم ار  ح اكتر ء  ع  اكتةت  اراتيبش      
قوة ار  ح االقت يد   بر إتراء اختبير )ت( كدالكم اكارق با   تةا  درتيت  ت ة ش اكتةت  

ت االتتيل (ش ةاةضا اكتدة  اكتيكش دالكم اكارةق با   تةا  درتي6اكاعبش ةاراتيبش  ع  اكتدة  رقي )
  ”ار  ح اكتر ء“اراتيبش ةاكاعبش قوة ار  ح االقت يد  فش فةم    ت رل كو عم 

 (9جدول رقم )

ارقوراو  اكتةت  اك ت ار
 اك  اير 

 اتةى  قا م ت
 اكدالكم

االتتيل قوة 
 ار  ويت اك تخذة

 20884 20045 20549 إاتيبش

 20829 اشء
كباي    قةام اكارةق فش  تةا يت االتتيل قوة ار  حش بع ت قا م ت ( Tبياتخداي اختبير ت )     

(ش ب ي اكهر  دي ةتةد 2.884ي  قد  اتةى   قةام )(ش ةاش قا م  ار داكم إو يةا  20045اك واةبم )
ةاكتةت  قوة ار  ح  ”ار  ح اكتر ء“فرةق ذات دالكم فا ي ات عق بيك  قم با  اكت رل كو عم 

ارتبي ام بيرل      إاتيبا يش ةبيكتيكش ا م  اكعة  ب دي  وم اكارل اكعية  بةتةد   قم االقت يد  بي ت
ار  ح  اراتيبش تتيل ار  ح اكترئ ةاالتتيل تيدالكم إو يةام با  ت رل اكت هةر ر  ق ذات

 . االقت يد 
اإلصالح  تاإلعالنداللة إحصائية بين تعرض الجمهور  وجد عالقة ارتباطية ذاتت الفرض الثاني:

 ووصف عممية اإلصالح االقتصادي ذاتها بأنها "جريئة". ،الجرئ
 (42جدول رقم )

 بدة  رأ  اائ تاد   ت ةا اك ت ار

 %7 03 %32 52 %60 020 %65 064 تر ء

 %5 5 %74 64 %09 07 %35 86 أخرى

اةضا اكتدة  اكايبق ارتاي ي  مبارا  كقابم    ة و ار  ح ب ق  تر ء إذ بع ت اذل اكقابم       
 %ش ةاش تضي قابم     مي  تةته  تتيل   عام ار  ح اعباي . 65با  اك بوة ا  
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ةبيكقابم كدراام أ ر اكت رل كو عم "ار  ح اكتر ء"  ع  ة و   عام ار  ح االقت يد       
أة أخرىش قيي اكبيوث بإتراء اختبير )ت( كدالكم اكارق با   تةا  درتيت  ت ة تش ة و  ب ق  تر ءش

 ار  ح ب ق  تر ء أة أخرىش م ي اة  ةضا بيكتدة  اكتيكش5
 (44جدول )

 داللة الفرق بٌن التعرض للحملة ووصف اإلصالح بأنه جريء

ارقوراو  اك ت ار
 اك  اير 

 اكدالكم قا م ت

 222 50233 0083 تر ء

 0004 أخرى

ةاةضا قتيةج اختبير )ت( ةتةد   قم داكم إو يةا يش ةقةامش با  ة و ار  ح بيكترأة      
 ةاكت رل كعو عم اكتش مي  ل يراي اك يبت ةاك تمرر اة "ار  ح اكتر ء".

خطوات نحو  واتجاهات الجمهور” اإلصالح الجريء“بين التعرض لحممة عالقة الالفرض الثالث: 
، السني، التي اتخذت خالل فترة الدراسة، تتأثر بالمتغيرات الديموجرافية التالية: اإلصالح االقتصاد

 .النوعو 

 5ةاةضا اكتدة  اكتيكش اك  قم با  اكاةم اك  رام ةاكتةت  قوة ار  ح

 (00تدة  رقي )

المتوسط  العدد سيء بدون رأي جيد 
 الحسابي

 % ك % ك % ك 

 0077 89 57 50 809 8 33 32 25أقل من 

25-98 45 52 6 606 39 40 92 3026 

 3038 70 3308 04 5 4 62 43 فأكثر 52
ة  ي ابق اتضا أ  اقي    قم با  ة و ار  ح ب ق  تادش ةاكا ؛ فمع ي زاد اكا  زاد       

 تةا  اكة و اكتاد كذ  حش فا ي مي  اكتةت  اكاعبش تتيل ار  ح اة اكايةد با  فةم اكلبيب أق  
 تةا مش ةاة اقمش ةمي  اقي  تعيرب فش اكتةت  اراتيبش تتيل ار  ح فش اكاةم اك  رام اك 05   

 ي.(  ي   52اكتةت  اكذ  إزداد إاتيبام فش اكاةم اك  رام أمبر    )

http://www.epra.org.eg/


 العالقة بٌن التعرض لحملة إعالنات "اإلصالح الجريء"  واالتجاه نحو اإلصالحات :أحمد السماند/  041 

ةكعايس   قةام اكارةق فش  تةا يت اتتيل اكاةيت اك  رام اك  ث كع بوة ا  قوة ار  ح      
 One Way Analysis ofاكتبيا  أويد  االتتيل االقت يد ش إ ت د اكبيوث  ع  توعا    ي   توعا  

Variance (ANOVA5ش ةاة  ي اةضو  اكتدة  اكتيكش) 
 (40جدول رقم )

 معنوٌة الفروق فً متوسطات االتجاه نحو اإلصالح بٌن الفئات العمرٌة المختلفة

 مستوى المعنوية قيمة ف اإلنحراف المعياري المتوسط المتغير )السن(

 20225 00794 2085 0077 25اقل من 

25-98 3026 0026 

 20752 3038 فأكثر 52
تةضا بايقيت اكتدة  اكايبق ةتةد فرةق داكم إو يةا ي با  اكاةيت اك  رام كع بوة ا     واث      

( ةاش قا م داكم 00794اتتيايتهي قوة ار  ويت االقت يدام واث بع ت قا م و اك واةبم )
  قم با  اكتةت   (ش ةبيكتيكش ت بت  وم اكارل تزةا ي وة  ةتةد20225إو يةاي  قد  اتةى   قةام )

قوة ار  ح ة ي   اكا  م ت ار ةاا  أ ر فش االتتيل قوة ار   ش ةاة  ي اتاق  ك قتيةج دراايت 
 (.ي0227(ش ة) ق   بد اكةايب ي0225)ا يح  و د  

 ةفا ي ات عق بيك  قم با  اكقةا ةاكتةت  قوة ار  ح اةضا اكتدة  اكتيكش تع  اك  قم 
 (42جدول رقم )

 متوسطات االتجاه نحو اإلصالح بٌن الذكور واإلناث عٌنة الدراسة:

 المجموع بدون رأي سيء جيد 

 007 600 8 4408 57 4808 60 ذكور

 003 8 02 46 57 45 56 اناث
ا  فا ي ات عق بيالتتيل قوة بشش ةةتةد اقعايي ةاضا با  اكاةتالار اكتدة  اكايبق إك  تعيرب قا     

%(    اكذمةر أق  تادش 49االقت يد  اكذ  لهدت    ر فش اكاترة اكايبعمش واث رأ  قوة )ار  ح 
%(  قهي أق  اشءش ةاش قاس اكقابم با  ارقيث اكتش رأت ا  ار  ح تادش باق ي 45فا ي رأ  قوة )

%(  قه  أق  اشء. اةضا اكتدة  اكتيكش دالكم   قم اكقةا بيكتةت  قوة ار  ح 46رأ  )
 ت يد .االق

 ( 41جدول رقم )  
 متوسطات االتجاه نحو اإلصالح بٌن الذكور واإلناث عٌنة الدراسة.

مستوى  قيمة ت اإلنحراف المعياري النوع المتغير
 المعنوية

االتتيل قوة ار  ويت 
 االقت يدام

 20746 3024 2.549 ذمةر

 20829 إقيث
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تلار اكقتيةج ارو يةام بيكتدة  اكايبق إك   دي ةتةد فرةق داكم إو يةا ي با  اكذمةر ةارقيث     
(  قد 3024 اقم اكدراام    واث اتتيايتهي قوة ار  ويت االقت يدام؛ واث بع ت قا م ت )

   اتتيايت (ش ةاش قا م  ار داكم إو يةا يش ب ي اقاش اكارل اكار ش اكعية  ب2.746 اتةى   قةام )
 إقيث(.–اك بوة ا  قوة ار  ويت االقت يدام تختعو بيخت و اكقةا )ذمةر 

ةاتتيايت ” ار  ح اكتر ء“يك  قم با  اكت رل كو عم   اكارل اك يكث اكخيص بأةاة  ي ا قش     
ش ب ت ار اكا قد ت  ر اكت هةر قوة خ ةات ار  ح االقت يد ش اكتش اتخذت خ   فترة اكدراامش 

 ي.ةكمق  كي ات  ر ب ت ار اكقةاش ب ي ا قش إ بيت اكارل تزةا  

ىثانوا:ىمناقذظىالنتائجىفيىضؤىاإلطارىالنظريىللدرادظ:

ش ة ع  ق ةذج اك قي ر (Long-Tail theoryاكدراام  ع  " دخ  اكذا  اك ةا " ) ارتمزت اذل     
 ايب ي عخرىش ب ل اك قي ر اعاياامش ة يق ي  ك اعاياام فش اك  عام اكد يةامش واث ةتدت اكدراام اتا

ف   واث  قي ر اك  عام اكد يةام مي     اكةاضا اكتهةد اك قك م فش اكة ة  بيكد يام إك  أمبر قدر 
   اكت هةر اك ييش ةةضا ق د اكد يام ةاة اكو ة   ع  ت ااد اكت هةر كذ  ويت االقت يدامش 

ةضا اكتخ ا  فا ي ات عق بيكترةاج كعو عمش ي. ة توعع  ت ي   ةاة اكت ااد اكذ  أةضوت قتيةج اكدراام  دي 
ةاش اكومة م اكتش  م ي ةضا ادفهي ةاة خعق قبة  ك  عام ار  ح اكااياشش ةةتةد تهم  اتاادةش

يش     ي ر ةز د يةام  لوةقم  ي اا  اا الوك اكبيوث ااتخدر  اتخذت قرارات ار  ح االقت يد ش ةأخا
 "ش ة اراي."مرا تقي"ش "ةااةل قعدر

ي ش فعد ةتد اكبيوث ت باع  (Long-Tail theory" دخ  اكذا  اك ةا " )ةفا ي ات عق بياتخداي      
ار  قام اكتش و عتهي إ  قيت و عم ار  ح اكتر ءش كب ل  بيد  اكق ةذج    ؛ ت دد اكراية  

ةات اكتعاازاة ش م ي مي     فش اكةاية  ار  قام ةاعف ي اك  رةضم  ع  لبمم ارقترقت ةققت دد ا ة 
ةاك رامز اكتتيرام  ويةكتهي اكة ة  إك  ت هةر  اكتي  يتاكةاضا    ترماز إ  قيت اك رق وة  

ةاة  ي ابدةش كياراي ش أق  اتةافق  ك  دخ  اكذا  اك ةا  اكذ  اهتي بيكتقةا ةاكتةت  إك   دد  تخ صش 
ةكم  اذا اكت دد فش اكلم  كي اتةامب     ت دد فش اك ض ة   تزااد    اكت هةر اك تخ ص اك  ارش 

اكل يرات أة تعداي  وتةى  تخ ص كهذا اكت هةرش م ي ااترل  دخ  اكذا  اك ةا ؛ فر ي ت دد 
ي    اذل اكراية   ض ةق   امش إال أقهي ميقت تخي ب اكت هةر اك ييش ةكي تو   أ ُ   قاكراية  ارة 

ي كع  ب        رأة أة كعلبيب أة اكاةيت اك هقام.ة كع أ  تخ   

ى

ى
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ى:التوصوات

دةات االت ي  اكااياشش  ي زاكت اقي  أاةعم توتيج إك  أ ك اكتةاك فش ااتخداي ار    م ود      
 زاد    اكدراايت كعة ة  إك  إتيبيت كهيش    ؛ مااام إاتهداو اكت هةر اك تخ ص ةاكة ة  إكا ؟ 

ك     أةماو ا م  أ  امة  لم  ار    اكااياش خ   اك عةد اك عبعمش ب ليرمم اذا اكت هةر؟ش ةا 
اكةاب ةلبمم ارقترقت ةمااام قايس  ردةد اذا االاتخداي؟ش ةا  اكتةاك  دى ااتي اكتةاك فش ااتخداي 

فش ار  قيت ا م  أ  اوعق قتيةج ااياام ا م  اال ت يد  عاهي ة يكوم فش بقيء اكاايايت ةتقااذاي؟ 
 م ر في عام كعة ة  إك  اكت هةر اك اتهدو ةاكقيخبا ؟.أةا  اقي   رق أق  تمعام ة 

ةتةد قدرة فش اكبوةث اكتش تت عق بيكتاةاق اكااياش بياتخداي ت اكدراام خرى أكهر أ   تهم      
اك داخ  اكقكرام اك اتود مش كذا تة ش اكدراام ب ا ام قايي بيو ش اكتاةاق اكااياش بإتراء دراايت 

 ت يكج اذا ار ير فش ضةء اكت ةر اكمبار فش ااتخداي لبمم ارقترقت ةاراتهداو  تقياش اك  ر.

خدي االاتهداو  تقي ش اك  ر  قذ أم ر     لرة أ ةاي فش اك يكيش ةكمق  كي الهد تةا  ي فش ةاات     
اذا اكبوثش ةاة  ي ا ار تايؤالت وة  ةتةد  رق أم ر  مدراات  أة ااتخدا   فش   رش وت  متيب

 بدةرل تايؤال   في عام الاتخداي اذا اك دخ   ك تقي ش اك زاد ةاك زاد    قةا د اكبايقيتش اع ر اكذ  ا ار
وة  مااام تةكاو اذل اكعةا د فش اكو ة   ع  قتيةج أم ر دقم وة  اكت هةر اك اتهدو فش اك  عام 

 اكااياامش ةاآل ير اك ترتبم  ع  اتتيايت .

 :المحكمون 
 أ.د أمانً عمر وكٌل كلٌة اإلعالم، رئٌس قسم العالقات العامة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا الطرابٌشً رئٌس قسم الصحافة،أ.د مرفت 
 د. أشرف النعمانً أستاذ مساعد معهد السٌنما 

  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجٌا د. مصطفى عبد الفتاح مدرس،
 

ى:مراجعىالدرادظ

 :أوال: المراجع العربيت

 كتب منشورة:

 : اإلعالَ اٌذٌٟٚ، دار اٌفىر اٌعرثٟ،اٌمب٘رح. 4897ج١ٙبْ رشزٝ

 .: ٚاٌذعب٠خ ٚاضزعّبي اٌراد٠ٛ فٟ اٌذرة إٌفط١خ، دار اٌفىر اٌعرثٟ، ث١رٚد4898ج١ٙبْ رشزٟ 

 .: اٌذرة إٌفط١خ فٟ إٌّطمخ اٌعرث١خ، اٌّؤضطخ اٌعرث١خ ٌٍذراضبد ٚإٌشر، اٌمب٘رح4897دبِذ رث١ع

 : ٔظر٠بد اإلعالَ اٌّعبصرح، اٌطجعخ األٌٚٝ، اٌذار اٌّصر٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌمب٘رح.4889دط١ٓ اٌط١ذ  دطٓ عّبد ِىبٚٞ، ١ٌٍٝ

  .: اإلعالَ ٚاالرصبي ثبٌجّب١٘ر ٚاٌرأٞ اٌعبَ، عبٌُ اٌىزت، اٌمب٘رح 4897ض١ّر ِذّذ دط١ٓ 

 .: اٌذعب٠خ ٚاالرصبي، ِىزجخ األٔجٍٛ اٌّصر٠خ ،اٌمب٘رح١٘4899ٕبز طٍعذ بش
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 .، اٌمب٘رح ِؤضطخ األ٘را54َ: اٌزط٠ٛك اٌفعبي و١ف رٛاجٗ رذذ٠بد اٌمر5008ْطٍعذ أضعذ 

  .: ِذخً اٌٝ االرصبي ٚاٌرأٞ اٌعبَ، دار اٌفىر اٌعرثٟ، اٌمب٘رح4889عبطف عذٌٟ اٌعجذ

 . : اٌرأٞ اٌعبَ ٚرأثرٖ ثبإلعالَ ٚاٌذعب٠خ، ا١ٌٙئخ اٌّصر٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘رح 4886ِذّذ عجذ اٌمبدر دبرُ 

 .4888ِذّٛد أثٛ لذف: إدارح إٌشبط اٌزط٠ٛمٟ، ثٕبء اٌّٙبراد اٌزط٠ٛم١خ ،و١ٍخ اٌزجبرح، االضىٕذر٠خ 

 .: اٌرأٞ اٌعبَ ٚاٌذرة إٌفط١خ، دار اٌٙبٟٔ ٌٍطجبعخ ٚإٌشر، اٌمب٘رح4899ِخزبر اٌزٙبِٟ 

 .: اٌذرة إٌفط١خ ٚاٌشبئعبد، دار غر٠ت، اٌمب٘رح 4889ِعزس ض١ذ عجذاًٌ  

 ومؤتمرات علمية: دورياتي فمنشورة  دراسات

 58: إعزّبد اٌجّٙٛر اٌّصرٞ عٍٝ ٚضبئً اإلعالَ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌذذ٠ثخ وّصذر ٌٍّعٍِٛبد أثٕبء ثٛرح 5046أدّذ فبرٚق رضٛاْ 

 .499-459ص ص  68ذٛس اإلعالَ، اٌعذد ج، اٌّجٍخ اٌّصر٠خ ٠5044ٌٕب٠ر 

ٌط١بضٟ ٌمض١خ ِىبفذخ اإلر٘بة عجر إٌّزذ٠بد اٌّصر٠خ عٍٝ شجىخ : اٌزط٠ٛك ا5048رشب عبدي ٌطفٟ ٚ أدّذ أدّذ عثّبْ 

 -608اإلٔزرٔذ، اٌّؤرّر اٌعٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌذبدٞ ٚاٌعشرْٚ، جبِعخ اٌمب٘رح، و١ٍخ اإلعالَ ص 

إعالٔبد : اٌعٛاًِ اٌّؤثرح عٍٝ فعب١ٌخ اإلعالْ اٌز١ٍفس٠ٟٛٔ فٟ ِصر، دراضخ رذ١ٍٍجخ ١ِٚذا١ٔخ ثبٌزطج١ك عٍٝ 5004ضبِٟ عجذ اٌعس٠س 

 .40رِضبْ ، اٌّجٍخ اٌّصر٠خ ٌجذٛس اإلعالَ اٌعذد 

: اضزخذاَ االرصبي اٌذىِٟٛ فٟ رعس٠س ا٠ٌٛٙخ اٌٛط١ٕخ، دٌٚخ اإلِبراد اٌعرث١خ اٌّزذذح ّٔٛرجب،  5048شر٠فخ ردّخ هللا ض١ٍّبْ 

 .788-758اٌّؤرّر اٌعٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌذبدٞ ٚاٌعشرْٚ، و١ٍخ اإلعالَ جبِعخ اٌمب٘رح ص 

ص ٠ٕب٠ر، اٌّجٍخ اٌّصر٠خ ٌجذٛس اٌرأٞ اٌعبَ، عذد خبص  58: ارجبٖ اٌرأٞ اٌعبَ ٔذٛ لضب٠ب اٌفطبد ثعذ ثٛرح 5044ٛ اٌعال ِذّذ أث

 .788-766ص  

: اضزخذاِبد اٌشجىبد اإلجزّبع١خ فٟ رعجئخ اٌرأٞ اٌعبَ أثٕبء األزِبد اٌط١بض١خ 5046ِذّذ أدّذ ٌطفٟ اٌط١ذ، ٘بجر شعجبْ ضعذاٚٞ 

 .ٌّؤرّر اٌطٕٛٞ اٌثبٟٔ إعالَ األزِبد ٚأزِخ اإلعالَ، جبِعخ اال٘راَ اٌىٕذ٠خ و١ٍخ اإلعالَاٌطبرئخ، فٟ ا

: دٚر ِٙبراد االالرصبي فٟ اٌزط٠ٛك اٌط١بضٟ ٌٍّرشخ ِٓ ٚجٙخ ٔظر اٌجّٙٛر، اٌّؤرّر اٌعٍّٟ 5048ِرزٚق عجذ اٌذى١ُ اٌعبدٌٟ 

 .788-758اٌذٌٟٚ اٌذبدٞ ٚاٌعشرْٚ، و١ٍخ اإلعالَ جبِعخ اٌمب٘رح، ص ص 

: دٚر ف١طجٛن فٟ إِذاَ اٌشجبة اٌجبِعٟ اٌّصرٞ ثبٌّعٍِٛبد دٛي لضب٠ب اٌفطبد اإلعالِٟ 5047ِٕٝ أدّذ ِصطفٝ عّراْ 

 .78ٚاٌط١بضٟ، اٌّجٍخ اٌّصر٠خ ٌجذٛس اإلعالَ، عذد 

ٛس اإلعالَ، عذد : إرجب٘ذ اٌجّٙٛر ٔذٛ إعالٔبد اٌعمبراد فٟ اٌصذف اٌّصر٠خ، اٌّجٍخ اٌّصر٠خ ٌجذ5047ِٕٝ عجذ اٌٛ٘بة 

78. 

: اٌعاللخ ث١ٓ اٌزعرض ٌٍفضبئ١بد اٌّصر٠خ خالي اٌفزرح االٔزمب١ٌخ األٌٚٝ، ٚاالرجبٖ 5047ٔٙب عجذ اٌّمصٛد غبٌٟ، إضالَ ادّذ عثّبْ 

 .78ٔذٛ اإلعالٔبد اٌذضزٛر٠خ، اٌّجٍخ اٌّصر٠خ ٌجذٛس اإلعالَ، عذد 

طجٛن اٌّزخصصخ عٍٝ اٌٛعٟ ٌذٜ اٌّرأح ثبٌمضب٠ب اٌّجزّع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ، : إٔعىبش اٌزعرض ٌّجّٛعبد ف5048١ٔٛرٖ عجذ هللا ِذّٛد 

 .98-78اٌّؤرّر اٌعٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌذبدٞ ٚاٌعشرْٚ، و١ٍخ اإلعالَ جبِعخ اٌمب٘رح ص

: دٚر اٌفضبئ١بد اٌعرث١خ فٟ اٌّعرفخ ثمضب٠ب اإلصالح اٌط١بضٟ فٟ ضٛء آراء ع١ٕخ ِٓ اٌصذف١١ٓ ٠ٛ٘5007ذا ِصطفٝ 

 .98-45ِجٍخ اٌجذٛس اإلعال١ِخ ، جبِعخ االز٘ر، اٌعذد اٌٛادذ ٚاٌعشرْٚ، ٠ٕب٠ر، ص ص ٚاإلعال١١ِٓ، 

 دراسات غير منشورة:

: دٚر اٌزط٠ٛك اٌط١بضٟ فٟ إدارح اٌذّالد االٔزخبث١خ ثبٌزطج١ك عٍٝ أزخبثبد ِجٍص اٌشعت، ِبجطز١ر غ١ر 5009دٕبْ ِذّذ اٌج١ٍٟ 

 .ِٕشٛرح، جبِعخ لٕبح اٌط٠ٛص، و١ٍخ اٌزجبرح 

http://www.epra.org.eg/
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:  دٚر لٕٛاد االرصبي اٌّجبشر فٟ رشى١ً إرجب٘ذ ٚضٍٛن إٌبخج١ٓ اٌّصر١٠ٓ ٔذٛ األدساة ٚاٌّرشذ١ٓ 5008دٕبْ ٠بض١ٓ ادّذ 

 .اٌط١بض١١ٓ، رضبٌخ ِبجطز١ر غ١ر ِٕشٛرح، جبِعخ اٌمب٘رح، و١ٍخ اإلعالَ

ذٛ اٌفضبء اٌخبرجٟ، رضبٌخ دوزٛراح : دٚر اٌز١ٍفس٠ْٛ ٚاٌصذف فٟ رشى١ً ِعٍِٛبد ٚإرجب٘ذ اٌجّٙٛر 5004ٔخبٌذ صالح اٌذ٠ٓ 

 .غ١ر ِٕشٛرح، جبِعخ اٌمب٘رح، و١ٍخ اإلعالَ

: إرجب٘ذ اٌجّٙٛر ٚاٌّع١ٍٕٓ ٔذٛ إعالٔبد اٌطرق، دراضخ ١ِذا٠ٕخ ِمبرٔخ ث١ٓ إرجب٘زُٙ ٔذٛ األشىبي 5005دا١ٌب ِذّذ عجذ هللا 

 .اإلعالَاٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌذذ٠ثخ، رضبٌخ ِبجطز١ر غ١ر ِٕشٛرح ،جبِعخ اٌمب٘رح، و١ٍخ 

: اٌّعبٌجخ اٌز١ٍفس٠ٛ٠ٕخ ٚاٌصذف ٌمضب٠ب اإلصالح اٌط١بضٟ فٟ اٌّجزّع اٌّصرٞ ٚدٚر٘ب فٟ رشى١ً 5009رثبة عجذ اٌردّٓ ٘بشُ 

 . ِعبرف اٌجّٙٛر، ٚإرجب٘زٗ ٔذٛ٘ب، رضبٌخ دوزٛراٖ غ١ر ِٕشٛرح، جبِعخ اٌمب٘رح، و١ٍخ اإلعالَ

طالد اٌز١ٍفس١ٔٛ٠خ اٌّصر٠خ ٚعاللزٙب ثئرجب٘ذ اٌشجبة اٌجبِعٟ ٔذٛ : صٛر اضزغالي اٌطٍطخ فٟ اٌّط5045ٍضّر ِذّذ ٔج١ت 

 . االصالح االجزّبعٟ، رضبٌخ دوزٛراح غ١ر ِٕشٛرٖ، جبِعخ اٌمب٘رح، و١ٍخ اإلعالَ

 .:  اٌذعب٠خ ِٓ ِٕظٛر إضالِٟ، رضبٌخ دوزٛراح، جبِعخ ثبرٕٗ اٌجسائر، و١ٍخ اٌعٍَٛ االٔطب١ٔخ ٚاالجزّبع١خ5040عٍٝ ضٍطبٟٔ، 

: اضزخذاَ طالة اٌجبِعخ ٌٍىبر٠ىبر١ر عٍٝ ِٛلع ف١طجٛن، ٚعاللزٗ ثبٌٛعٟ اٌط١بضٟ ٌذ٠ُٙ، رضبٌخ ِبجطز١ر 5046عط١خ ٚاوذ  غبدح

 .غ١ر ِٕشٛرح، جبِعخ ع١ٓ شّص، ِعٙذ اٌذراضبد اٌع١ٍب ٌٍطفٌٛخ

١ٔخ، دراضخ رذ١ٍ١ٍخ ِمبرٔخعٍٝ : رٛظ١ف اإلعالْ اٌط١بضٟ فٟ اٌصذبفخ اٌّصر٠خ خالي اإلٔزخبثبد اٌجرٌّب5008ِرٚح ِذّٛد  أدّذ  

 .فٟ اطبر ِذخً اٌزط٠ٛك اٌط١بضٟ، ِبجطز١ر غ١ر ِٕشٛرح، جبِعخ اٌمب٘رح، و١ٍخ اإلعالَ 5008 -5000االٔزخبثبد اٌجرٌّب١ٔخ عبِٟ 

دراضخ ١ِذا١ٔخ، رضبٌخ ِبجطز١ر،  -: إرجب٘ذ اٌّطزٍٙه اٌّصرٞ ٔذٛ اٌمٕٛاد اإلعال١ٔخ اٌّزخصصخ5009ٔٙٝ ض١ذ أدّذ ٔبصر 

 .بِعخ األز٘ر، و١ٍخ اٌذراضبد اإلعال١ِخ ٚاٌعرث١خج

 :المصادر المنشورة إلكترونياً على شبكت اإلنترنت 

 عٍٝ راثظ 5049ٔٛفّجر  9فٟ  5049جر٠ذح اٌزذر٠ر 

http://www.tahrirnews.com/posts/552031/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A+%D8%B5%D8%

A7%D9%84%D8%AD+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+   59ربر٠خ اٌس٠برح 

 ٠5049ٕب٠ر 

 :  فسٚرح إعالٔبد.. اإلصالح اٌجرا، جر٠ذح األ٘بٌٟ عٍٝ راثظ5049ِبجذح ِٛر٠ص 

http://alahalygate.com/2016/12/06/%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A6/   ٠5049ٕب٠ر  59ربر٠خ اٌس٠برح 
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Abstract 
 

       The Egyptian government has taken steps to reform the economy, 

including the free of the currency exchange rate, reduce subsidies on fuel, and 
the application of VAT, which led to higher prices and increased inflation, and 
unemployment. 
The study focuses on the impact of public exposure to this campaign on their 
attitudes toward the economic reform process, applying the long tail theory, as a 
theoretical framework for analyzing the propaganda process in which economic 
reforms were marketed through the campaign. 
The long tail theory is based on a hypothesis that targeting a niche audience, 
with different messages specifically tailored to their needs, would yield a 
greater profit than one message fits all approach. 
The researcher noted some of the characteristics of this theory in this campaign 
in terms of the number of advertising messages carried by the ads and the 
number of films that were broadcast through the campaign and the 
concentration of road ads in specific areas such as universities, major shopping 
centers and highways. 
The study surveyed 250 people who were exposed to this campaign after a 
filtration question for 1050 individuals. The study showed that audiences 
generally perceived economic reform as an essential step, due to the economic 
crises. They realized that postponement of reform would be more dangerous, 
but they agreed that the government should have taken other measures to 
mitigate the negative impacts of the reform process. 
The study found several results, including: the absence of a significant 
relationship between the exposure to the campaign and the positive attitude 
towards the economic reform that was taken, the study found a significant 
relationship between the age factor and the trend towards reform, where the 
trend is positive among the older group over 50, and negative among younger 
group (18-25) years, while there was no significant relationship between gender 
(male or female) towards economic reform among those exposed to the 
campaign. 
Roads Ads came as the first source for audiences exposed through which to the 
Bold Reform campaign, followed by television and the Internet. 
Keywords: 
Egypt, economic reform, political marketing, propaganda, long tail theory. 
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