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١  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  

  
  
  

  : اإلنترنتالتعبیر على شبكة اتجاهات الشباب المصري نحو حریة 
  في إطار نموذج التحلیل الثقافي

  خالد صالح الدین حسن علي
  :تمهید

فــــي  )**(یثـــور الجــــدل منـــذ بــــدایات األلفیــــة الثالثـــة حــــول الـــدور السیاســــي للشــــبكة العنكبوتیـــة "الویــــب"
ویتعـــاظم هـــذا الجـــدل تحدیـــدًا فـــي المجتمعـــات التـــي تنشـــد ، النامیـــة تلفـــة ســـواًء المتقدمـــة أمالمجتمعـــات المخ

  الحال في دول الربیع العربي ومنها مصر. يالتحول الدیمقراطي أو تتعرض لتغییراٍت سیاسیٍة حادٍة كما ه

وفــي هــذا الصـــدد  ،"الویــب"عبــر  الرقمــي وأشـــكال التعبیــر ل أساســًا حــول حریــة الــرأيویتمحــور الجــد
ـل تضـر  "الویـب"یعتقد أن حریة الرأي والتعبیر على  :رئیسین، أولهما یمكن رصد اتجاهین النظـام العـام وتُمثِّ

 فــي المؤسســات الرســمیة ابالشخصــیات العامــة والرمــوز السیاســیة، وتشــكیكً  الألمــن القــومي، وتعریًضــ اتهدیــدً 
رت األدیــان حیــث أقــ ؛ینطلــق مــن كــون حریــة الــرأي هــّى حــٌق أصــیل مــن حقــوق اإلنســان :همــاآخر . و للدولــة

 وكذا الجهود اإلنسانیة المتتابعة ممثلًة في اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان ،الرأي والتعبیرحریة بالسماویة 
م، فضـًال  عـن ١٩٧٦الذي دخل حیز التطبیق عام  ، والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةم١٩٤٨عام 

ووفقـــًا لالتجـــاه ، ات المحلیـــة واإلقلیمیـــة والدولیـــةالجهــود المرتبطـــة بمنظمـــات المجتمـــع المـــدني علـــى المســتوی
واالسـتقرار  ،والتوافـق االجتمـاعي ،هّى السیاج الضامن للرضـا الجمعـيإنما  حریة الرأي والتعبیر فإن خیراأل

  .المجتمعي

ـــ  ا یقـــومات الفـــرد التـــي ال یـــدركها اآلخـــرون إال عنـــدموتظـــل الـــرؤى واألفكـــار واآلراء أحـــد أبـــرز مكنونَ
وتتعـاظم أهمیـة عملیـة التعبیـر عـن اآلراء وتشـاركها مـع اآلخـرین حـال  ؛وتبادلها مـع اآلخـرین ،نهابالتعبیر ع

ــاء حــول القضــایا المهمــة والمصــیریة التــي تواجــه المجتمــع خــال ــٍة بنــاء نقــاش وجــدل بنّ ل فتــرٍة أو فتــراٍت زمنیّ
ـي مــن قطــب الرحـى فــي المجتمعـات المتوافتُعــد حریـة الــرأي والتعبیـر ومــن ثـمّ ؛ معینـة قــة والمسـتقرة والتــي تُعّل

ـــثمِّن آراَء  ه فــي الشـــئون العامـــة بوصـــفه اللبنــة األساســـیة فـــي صــرح الدیمقراطیـــة الراســـخة التـــي قیمــة الفـــرد وتُ
  تنشدها المجتمعات المختلفة.

                                                
  ،جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، المدیر األسبق لمركز بحوث ودراسات الرأي العامأستاذ اإلذاعة والتلیفزیون. 
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ثقافیــًا  ایؤكــد خبــراء االتصــال السیاســي أن مرحلــة مــا بعــد الحداثــة قــد كرســت ســیاقً  ،وفــي هــذا الصــدد
ال  ،هــافیالتفــریط مفــاده أن حریــة التعبیــر مــن المكتســبات التــي ال ینبغــي  ،مقراطیات الراســخةبعینــه فــي الــدی وإ

  .انهار قطب الرحى في العملیة الدیمقراطیة

أن "الویــــب" وتطبیقاتهــــا المختلفــــة مهتمــــین بشـــئون دیمقراطیــــة اإلعــــالم كمـــا یعتقــــد بعــــض البــــاحثین ال
وذلـــك فـــي ضـــوء  ؛آراء كافـــة المســـتخدمین دون تمییــزحیـــث تســـمح بطــرح  ؛أضــحت البوابـــة الرئیســـة للحریــة

جــود للحریــة قاعـدة مفادهــا أنـه إذا اقتصــرت حریــة التعبیـر علــى تـداول آراء األغلبیــة فــإن ذلـك یعنــى أنـه ال و 
  )١(.أو أنها حریة زائفة!

حیـــــث أتاحـــــت الشـــــبكة  ؛ســـــيأســـــهمت "الویـــــب" فـــــي إحیـــــاء دراســـــات وبحـــــوث االتصـــــال السیاوقـــــد 
اآلراء والحجــج، وتقیــیم المســئولین الرســمیین ومحاســبتهم، والتواصــل و ة تبــادل المعلومــات إمكانیــللمســتخدمین 

تُعـد حریـة و ، تخابیـة سـواًء العامـة أم الرئاسـیةفـي سـیاق الحمـالت االن وخاصةً  ،ة والرموز السیاسیةاَس مع الَس 
  )٢(اصرة.في اآلونة المع "للویب"قطب الرحى في تشكیل سمات الدور السیاسي التعبیر والرأي 

ـات االتصـال واإلعـالم علـى إطـالق مصـطلحات مثــل  وقـد اصـطلح كثیـرٌ مـن البـاحثین المهتمـین بتقنیّ
ــ "جیــل الشــبكة"، غیــة توصــیف عالقــة الجیــل الحــالي مــن الــنشء ْأُســة"، و"مَ و"جیــل األلفیّ ُ ــة" ب ور البیئــة الرقمیّ

ــات الحدیثــة مــن  جدیــدة االــذي أضــاف آلیـاٍت وأنماطــ الجدیـد تلــك المتعلقــة بــاإلعالم وخاصـةً  ؛والشـباب بالتقنیّ
ــة بالغــة الثــراء جعلتــه أكثــر قــدرة علــى التواصــل االجتمــاعي  االتصــال والتعبیــر أكســبت هــذا الجیــل ثقافــًة رقمیّ

وینطبق ذلك بـدرجاٍت نسـبیٍة علـى كـٍل مـن السـیاقات  ،نوناته مقارنًة باألجیال السابقةوالتعبیر عن هویته ومك
  )٣(ستوى العالم المعاصر.الثقافیة المختلفة على م

ــــــد لتشــــــمل مختلــــــ ــــــرأي والتعبیــــــر تمت ــــــةواألصــــــل أن حریــــــة ال  ،ف الموضــــــوعات والقضــــــایا االجتماعی
 خاصــةو ألعــم حــول اآلراء السیاســیة بیــّد أن الجــدل یحتــدم فــي األغلــب ا ،والثقافیــة ،والسیاســیة ،واالقتصــادیة

  كیان الدولة واستقرارها.في النظم التي تعتقد أن هذا النمط من التعبیر السیاسي یهدد 

ــــ وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، تُعـــد حریـــة التعبیـــر  ثـــراء النقـــاش العـــام، وتشـــكیل ــ ممثلـــًة فـــي تبـــادل اآلراء، وإ
ا أبـرز سـمات البیئـة اإلعالمیـة فـي ـــ ومسـاءلة المسـئولین  جماع االجتمـاعي،ء، وتحقیق اإلمالمح الجدل البنّ

ــ ومتاحــة للجمیــع  تكــون وســائل اإلعــالم والتعبیــر حــرةبــأن  ابالًغــ االمجتمعــات الدیمقراطیــة التــي تهــتم اهتمامً
ویسهل الوصول إلیها مـن خـالل مختلـف قطاعـات الـرأي العـام، وأن تكـون مسـتقلة وتعكـس مختلـف وجهـات 

  )٤(نظر الطیف السیاسي في المجتمع.

لهـــي مـــن أنمـــاط التكـــریم اإل انمطـــ علـــى الجانـــب اآلخـــر، وعلـــى الـــرغم مـــن كـــون التعبیـــر عـــن الـــرأيو 
ـرین سـائدةً  ثمـة اعتقـاداٍت ن فـإ ؛وقـه األصـیلة فـي المواثیـق الدولیـةمن حق اوحق ،نسانلإل فـي كثیـٍر  لـدى المفكِّ

ــمــن الســیاقات الثقافیــة  ــ اأن حریــة التعبیــر ال ینبغــي أن تكــون مطلقــًة أو حقً وفــي  ،ءلةبــال قیــوٍد أو مســا االزمً
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عــادة صــیاغة مالمــح حریــة التعبیــر مــن خــالل طالــب بعــض القــانونیین فــي الســیاق الغربــي بإ ،هــذا الصــدد
ة بشكٍل أكثر وضوحاً    یة:آلتاألربعة ا من خالل ضبط العالقة بین حریة التعبیر والمجاالت ،الوسائل الرقمیّ

  ضمان سریة المعلومات الشخصیة لمستخدمي "الویب" وعدم إتاحتها لآلخرین. -

  على حیاتهم الخاصة. التطفل، أو تشهیر باألفراد والشخصیات العامةعدم ال -

  حمایة حقوق الملكیة الفكریة. -

  )٥(وضمان سالمة المصالح العامة للمجتمع. ،حمایة األمن القومي -

الــرأي والتعبیــر مــن تهــتم الدراســة الحالیــة برصــد تقیــیم الشــباب المصــري لحریــة  ،وفــي ضــوء مــا ســبق
والتــي تنطـــوي علـــى  ،تمـــع المصـــريالویــب" المختلفـــة فـــي ضــوء الخصوصـــیة الثقافیــة للمج" خــالل تطبیقـــات

لألمـن القـومي المصـري، وتعویقـًا لعملیـة  االـرقمیین بوصـفهما تهدیـدً مجتمعیٍة رافضٍة للرأي والتعبیـر  متغیراٍت 
  في مؤسسات الدولة ورموزها السیاسیة.  االتحول الدیمقراطي، وتشكیكً 

  المشكلة البحثیة:المشكلة البحثیة:

ملیــون مســتخدم وفقــًا إلحصــائیات  ٤٩.٢٣ فــي المجتمــع المصــري نحــو "الویــب"بلــغ عــدد مســتخدمي 
مثِّل نحو ٢٠١٧دیسمبر  ُ قـّدر بنحـو  % من عـدد السـكان٤٩.٥م أي بما ی كمـا یبلـغ  ،لیـون نسـمةم ٩٩.٤المُ

ــل  )٦(.ملیــون مشــترك ٣٥عــدد المشــتركین فــي خــدمات شــبكة الفــیس بــوك نحــو  مثِّ ُ الشــباب القطــاع األكبــر وی
المتعـــددة، كمــا أن الشــباب المصــري المســتخدم "للویــب" یتمتـــع بتطبیقاتــه ووســائطه  "الویــب"مــن مســتخدمي 

نتاج المحتوى اإلعالمي الذي یحمـل فـي طیاتـه رمـوزًا ثقافیـة  ،مهارات التعامل مع الوسائط المتعددةبدوره ب وإ
نحـــو النظـــام القـــائم والحكومـــة والمؤسســـات الرســـمیة والرمـــوز واألحــــزاب  السیاســـیة بعینهـــا تعكـــس اتجاهاتـــه

  السیاسیة.

انتقــاداٍت حـــادة مـــن قبـــل ُصـــنَّاع القـــرار والسیاســـیین فـــي اآلونـــة األخیـــرة  وقــد شـــهد المجتمـــع المصـــري
بـل الشـباب بشـأن النظـام القـائم وممثلي الشعب في مجلس النواب بشـأن تجـاوزات حریـة الـرأي والتعبیـر مـن قِ 

مثِّل تهدیدً  ،ومؤسسات الدولة الرسمیة ُ   لألمن القومي المصري. اصارًخ  ابما یضر النظام االجتماعي وی

وقد زعم التیار الرافض لحریة الرأي والتعبیر الرقمیین أن هذا الـنمط مـن الحریـات غیـر المسـئولة إنمـا 
بــأن  فــي ضــوء مــزاعمَ   Fourth-Generation Warfareینـدرج ضــمن مفهــوم الجیــل الرابــع مــن الحــروب

 ،عبـــر البیانـــات والمعلومـــات الكاذبـــة "الویــب" تنطـــوي علـــى خالیـــا خفیـــة تعمـــد إلـــى زعزعــة النظـــام المصـــري
وخاصـة  ،تنظیمـات إرهابیـة تسـتهدف النیـل مـن اسـتقرار المجتمـع المصـري ـــ أي هذه الخالیاـــ  ویتبع بعضها

أبـرز الـدیمقراطیات الناشـئة  ىحـدإوتنشد أن تكـون  ،أن مصر تمر بمرحلة تحول سیاسي صوب الدیمقراطیة
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ــفــي الســیاقات الثقافیــة والجغرافیــة ال ســالمیً  اتــي تنتمــي إلیهــا عربیً ــ اوإ فریقیً وعلــى مســتوى الشــرق األوســط  ا،وإ
.   أیضًا

ـــ أكــد ُصــنَّاع القــرار فــي مجــال االتصــاالت  ،وفــي اإلطــار ذاتــه وزیــر االتصــاالت المصــري  وتحدیــداً ــ
أن الشـبكات االجتماعیـة  ــــم ٢٠١٨مي خالل منتصف شـهر مـارس رس یاسر القاضي في تصریح المهندس
ــل خطــرً أضــحت تُ   ،حلیــةوبــات مــن األهمیــة بمكــان أن تمتلــك مصــر شــبكة فــیس بــوك م ،علــى المجتمــع  امثِّ

غَ    )٧(المسئول ذلك بأن هذا اإلجراء یرتبط بالحفاظ على استقرار الدولة المصریة. وسوّ

مــن الشــباب أن روافــد اإلعــالم البــدیل هــّى المتــنفس  "الویــب"علــى الجانــب اآلخــر، یعتقــد مســتخدمو 
بــداء اآلراء بشـــأن الالوحیــد لل علـــى  جذریـــة فـــي الفتــرة الراهنـــة شـــئون المجتمعیــة التـــي تشـــهد تحــوالتتعبیـــر وإ

ینبغـي أن یكــون للشـباب حضــور ملمــوس مــن ثــمّ ؛ و المسـتویات السیاســیة واالجتماعیـة واالقتصــادیة والثقافیـة
ور افتراضـــیًا مـــن لــو كـــان هـــذا الحضــحتـــى  ،فــي الرقابـــة علــى األداء العـــام للحكومـــة والمؤسســات السیاســـیة

  خالل روافد الشبكة العنكبوتیة "الویب".

ًة باالستناد إلى مسار التحلیـل الثقـا أن حـق األفـراد  في الـذي تؤكـد مقوالتـه العلمیـةوتبدو اإلشكالیة جلیّ
یر بحریٍة تامٍة عن آرائهم ووجهـات نظـرهم فـي الشـئون العامـة وغیرهـا هـو مسـألة تبادلیـة بـین هـؤالء  في التعب

ـة؛األفرا إذ یجـب علـى الحكومـات والشـركات  د والحكومات والمؤسسات التي تضـطلع بتـوفیر الخـدمات الرقمیّ
ـ ـات االتصـال والمعلومـات أن تحتـرم وتحمـي وتُعضِّ  مـن خـالل التشــریعات ،د هـذا الحـقالعاملـة فـي حقـل تقنیّ

الــرأي  وأبرزهــا حریــة ،والسیاســات التــي تتمــاهى وتنســجم مــع قــوانین ومعــاییر حقــوق اإلنســان والتنظـیم الرشــید
ـ، والتعبیر وحمایة الخصوصیة ـة عـدم إسـاءة هـذا وعلى الجانب اآلخر ینبغي على مستخدمي التقنیّ ات الرقمیّ

  )٨(أو النیل من مقدراته المادیة والمعنویة.، في اإلضرار بمصالح المجتمع – أي حریة التعبیر – الحق

ز  اس اتجاهـات الشـباب المصـري نحـو حریـة الـرأي رصـد وقیـتتحدد المشكلة البحثیـة فـي  ،اء ما سبقوإ
مــن خــالل رؤیــٍة علمیــٍة موضــوعیٍة ومقننــٍة تُفضــي إلــى فهــٍم متكامــٍل المتعــددة  "الویــب"والتعبیــر عبــر روافــد 

؛ ممــثًال فــي End Userلـدور "الویــب" فــي تكــریس حریـة الــرأي والتعبیــر مــن وجهـة نظــر المســتفید النهــائي 
 ،بیـــر عـــن آرائـــه بحریــٍة مـــن خـــالل تطبیقــات "الویـــب" ووســـائطها المختلفـــةالشــباب المصـــري الـــذي یعمــد للتع

نات، ومواقع المرئیات، ،البرید اإللكتروني وأبرزها   وغیرها.  ،ومواقع التواصل االجتماعي والمدوّ

فـــي تحدیــــد  زة للمجتمـــع المصــــريالممیِّــــ ونظـــرًا ألن الدراســــة الحالیـــة تهــــتم بتـــأثیرات الســــمات الثقافیـــة
 التحلیــل الثقــافي إلــى نمــوذجتســتند الدراســة الحالیــة فــإن  أشــكال التعبیــر بهــا؛و  "للویــب"ســتخدمین تقییمــات الم

"Cultural Analysis Model،"  أو علـى العكـســــ الـذي یأخـذ فـي االعتبـار السـمات العامـة التـي تـدعم 
تلــك أبــرز وتتمثــل  ،"ویــبلل" البیئــة االفتراضــیة علــى بــل الشــبابالــرقمیین مــن قِ  حریــة الــرأي والتعبیــرـــــ ق تعــو 

  ي:أتالسمات فیما ی
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٥  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  

ــــف الشــــئون االجتماعیــــة واالقتصــــادیة  - ــــالرأي فــــي مختل ــــة مــــن قبــــل الشــــباب ب مســــتویات المشــــاركة الرقمیّ
  .والسیاسیة والثقافیة في مصر

تقیــیم الشــباب للــوزن النســبي لحریــة الــرأي والتعبیــر السیاســیین فــي مقابــل أنمــاط التعبیــر األخــرى التــي ال  -
  بغ بالصبغة السیاسیة.تصط

ً ، "الویب"إشكالیة الرقابة على  -   .ا لما یدعو إلیه ُصنَّاع القراروفق

  .اإللكتروني مستویات التحریض المجتمعي على محاصرة المجال العام -

بكافــة أشــكالها؛ التــي تــدعم حریــة التعبیــر ؛ Glocalizationالعمــل علــى "تــدجین المســتحدثات العالمیــة"  -
  ر الرقمي عبر "الویب".التعبی وخاصة

  المجال العام االفتراضي في مصر.دور الوسائل التقلیدیة في تشویه  -

  الحیلولة دون استخدام روافد "الویب" في عملیة الحشد الجماهیري. -

  من خالل اللجان اإللكترونیة التابعة للحكومة.ـــ الشباب  وخاصةـــ توجیه الرأي العام  -

  یدیولوجیة.لتعبیر المستندة إلى التحیزات األبحریة ااإلشكالیات المرتبطة  -

واألدء  أي رقابــــة المــــواطنین علــــى مؤسســــات الدولـــــة، العمــــل الحثیــــث إلقــــرار مبــــدأ "الســــلطة الخامســـــة" -
 .لحكوميا

  أهمیة الدراسة:

ــ ابوصــفه رافــدً  ــــــم بتطبیــق نمــوذج التحلیــل الثقــافي ) تكتســب الدراســة الحالیــة أهمیتهــا مــن كونهــا تهــت١(  ابحثیً
ــ ـــ امهمً غیــة  ؛أال وهــو المجتمــع المصــري ،علــى بیئــٍة جدیــدٍة وســیاٍق ثقــافي مغــایر للمجتمعــات الغربیــة ــ ُ ب

ــ ،فهــم وتفســیر واقــع حریــة الــرأي والتعبیــر الــرقمیین مــن وجهــة نظــر الشــباب المصــري مثِّ ُ ل إضــافًة بمــا ی
ـــات الحدیثـــة للتــراكم العلمـــي فـــي مجـــال ن الـــرأي العـــام بقطاعاتـــه فــي تمكـــی اإلعــالم الجدیـــد، ودور التقنیّ

  من المشاركة بالرأي في الشئون العامة والمجتمعیة.ـــ  وخاصة الشباب ـــ المختلفة

ـــات االتصـــالیة رافـــدًا مهمـــًا للتحـــدیث والتطـــویر٢( وتخضـــع فـــي  ،) تنطلـــق الدراســـة الحالیـــة مـــن كـــون التقنیّ
ـــات لیســـت حتمیـــة تاریخیـــة تفـــرض ؛ ومـــن ثـــمّ فـــإن تلـــك اداماتها الحتیاجـــات أفـــراد المجتمـــعاســـتخ لتقنیّ
هنــا تكمــن أهمیــة الدراســة الحالیــة التــي ترتكــز علــى رصــد وقیــاس اتها وتوجهاتهــا علــى المجتمــع؛ و مقــدر 

بوصــــفها نافـــذةً للــــرأي والمشــــاركة  ،تقییمـــات الشــــباب المصـــري "للویــــب" وتطبیقاتهـــا الحدیثــــة والمتطـــورة
ة في قضایا المجتمع المصري وتحدیاته ال   مختلفة.الرقمیّ
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٦ : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على 

ــة ٣( وهــو مــا ینطبــق علــى الدراســة الحالیــة  ،أبــرز أهــداف التطبیقــات البحثیــة ىحــدإ) تُعــد اإلضــافة المنهجیّ
مـــن خـــالل  ،التـــي تســـتند إلـــى قیـــاس اتجاهـــات الشـــباب المصـــري نحـــو حریـــة التعبیـــر والـــرأي الـــرقمیین

ـاً  تجـاه العـام نحـو حریـة الـرأي أال وهمـا قیـاس اال ،نمطین من القیاس المرتبطین ارتباطًا عضویًا ومنهجیّ
ولیهـا الشـباب لألبعــاد الفرعیـة لحریـة الــرأي  ثـمّ  ،والتعبیـر مـن خــالل "الویـب" ُ قیــاس درجـة األهمیـة التــي ی

الخـــــاص بالســـــمات المتعـــــددة لالتجـــــاه  Fishbeinوالتعبیـــــر الـــــرقمیین اســـــتنادًا إلـــــى نمـــــوذج "فشـــــباین" 
Multi-Attribute Attitude Model.  

التوجــه البحثــي فــي الدراســة الحالیــة مــن كونــه یســتهدف ســبر أغــوار ردود أفعــال الشــباب ) تكمــن أهمیــة ٤(
ـل الشـباب  ،المصري نحو الرفض االجتماعي المتزایـد للمنـاخ العـام اإللكترونـي علـى "الویـب" مثِّ ُ والـذي ی

ـــة فـــي تشـــكیله، وخاصـــةأبـــرز  ـــة  القـــوى الفاعل علـــى مســـتوى اآلراء واُألطروحـــات السیاســـیة بشـــأن مرحل
قاتها المختلفة. ا   لتحول الدیمقراطي في مصر ومعوِّ

عــد قیــاس التغذیــة المرتــدة للشــباب بشــأن كــٍل مــن الــرفض االجتمــاعي المتنــامي لمــا یتداولونــه علــى  ُ وی
بمثابــة بیانــاٍت  ؛ن تشــریعات لتقنــین التعبیــر الرقمــي علــى الشــبكات االجتماعیــة"الویــب"، وكــذلك الــدعاوى بَســ

  عتبار لُصنَّاع القرار والسیاسات في مصر.ومعلوماٍت ذات داللٍة وا

 Personal Agenda) تســـتمد الدراســـة أهمیتهـــا مـــن كونهـــا تهـــتم بالرصـــد الـــدقیق لألجنـــدة الشخصـــیة ٥(
ــدَ للشــباب المصــري، أي القضــایا المهمــة التــي  أولئــك الشــباب للتعبیــر الحــر عــن آرائهــم بشــأنها مــن  عمَ

ة على "الویب" مع سبر أغـوار تلـك اآلراء ومـدى كونهـا تصـطبغ بالصـبغة  ؛خالل تطبیقات البیئة الرقمیّ
سیاسیة وتقتصر علیهـا؛ أم أنهـا تمتـد فتشـمل إبـداء اآلراء بحریـٍة فـي الشـئون االجتماعیـة واالقتصـادیة  ال

.   والثقافیة أیضًا

  نموذج التحلیل الثقافي:

تهـــتم برصـــد وقیـــاس والتـــي  ،تنـــدرج الدراســـة الحالیـــة ضـــمن الفئـــة الرابعـــة مـــن بحـــوث اإلعـــالم الجدیـــد
ا معـــین ســـواًء ات وتطبیقـــات "الویـــب" فـــي مجـــال تقییمـــات المســـتخدمین لخـــدم ـــا ،أكـــان سیاســـیً أم  ،أم اجتماعیً

ا ا ،اقتصادیً ا. ،أم تسویقیً   أم ترفیهیً

زاء ذلـك بوصــفه  Cultural Analysis Modelفقـد اسـتند الباحـث إلــى نمـوذج التحلیـل الثقـافي  ،وإ
ـــــل للد ا الهتمـــــام الباحـــــث برصـــــد تقییمـــــات ال ؛راســـــة الحالیـــــةاإلطـــــار التفســـــیري األمث شـــــباب المصـــــري نظـــــرً

للتعبیـــر عـــن الــرأي فـــي ضـــوء الخصوصــیة الثقافیـــة للمجتمـــع المصـــري  ارافــدبوصـــفه الســتخدامات "الویـــب" 
ـــ وتعظــیم الحریــات  ،اتوریــة إلــى الدیمقراطیــةتمــن الدیك انتقالیــةٍ  الــذي یمــر بمرحلــةٍ  وعلــى رأســها حریــة الــرأي ـــ

  في الشئون المجتمعیة المختلفة. ــــعبیروالت
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٧  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  

ـــاتن منظـــوٍر موضـــوعي ومنـــتظم یؤكـــد وینطلـــق التحلیـــل الثقـــافي مـــ مـــا هـــّى إال  االتصـــالیة أن التقنیّ
والتـي تسـتمد مشـاربها مـن السـیاق  ،أدواٌت ثقافیة تتحدد استخداماتها في ضـوء السـمات الثقافیـة للمسـتخدمین

دامات "الویـب" فـي التعبیـر عـن الـرأي تحكمهـا ضـوابط ومتغیـرات تختلـف الثقافي العام للمجتمع؛ فمثًال اسـتخ
ا عـــن تلـــك الســـائدة فـــي  ،فـــي الـــدیمقراطیات الراســـخة عنهـــا فـــي الـــدیمقراطیات الناشـــئة ویبتعـــد االثنـــان كثیـــرً

  ة.ة واالستبدادیّ األنظمة السلطویّ 

حـق األفـراد مریكیـة متحـدة األففي إطار السیاق الثقافي األمریكي أقـرت المحكمـة العلیـا فـي الوالیـات ال
حمایـًة لهـم مـن طغیـان وقهـر األغلبیـة بمـا یـدعم   Anonymityفي التعبیـر عـن آرائهـم دون ذكـر أسـمائهم 

بـــداء الـــرأي فـــي مختلــف الشـــئون المجتمعیـــة دون خـــوٍف مـــن  بــدوره حمایـــة حریـــة المعارضـــین فــي التعبیـــر وإ
  )٩(دیكتاتوریة األغلبیة.

ن حریــة التعبیــر الرقمــي مــ دأخــرى تعــ فــإن ثمــة ســیاقاٍت ثقافیــة ،مریكــيوعلــى العكــس مــن النمــوذج األ
ــــا م بیانــــات ٢٠٠٥قـــدمت شــــركة یـــاهو عـــام  ،ففـــي الســـیاق الثقــــافي الصـــیني، الجـــرائم المعاقـــب علیهـــا قانونً

فشـي فیـه توجیهـات  Shi  Taoالصحفي الصیني شي تاو  ُ بناًء على طلب الحكومـة الصـینیة لكتابتـه بریـدًا ی
ن التغطیـــة اإلعالمیـــة للـــذكرى الســـنویة الحتجاجـــات المـــواطنین فـــي المیـــدان الســـماوي "ســـاحة الحكومـــة بشـــأ

  )١٠(سنوات. ى ذلك إلى الحكم علیه بالسجن عشروأفض ،م١٩٨٩عام  Tiananmenتیانانمن" 

وقد دأب الباحثون على الربط بین "الویب" ومرحلة ما بعد الحداثة بوصـفها حقبـًة ثقافیـة تحـوي العدیـد 
ــة أفضــت بــدورها إلــى تكــریس بیئــة  ،ســمات المهمــةمــن ال ومــن أبرزهــا تحــول الرمــوز الثقافیــة إلــى رمــوٍز رقمیّ

ــة تحمــل بــدورها معطیــاٍت وتــأثیرات مغــایرةً عــن ذي قبــل الجماعــات  مالفــرد أمســتوى ســواًء علــى  ،ثقافیــة رقمیّ
  )١١(االجتماعیة أم المجتمع في مجمله.

أبـرز األدوات العلمیـة القـادرة علـى تحلیـل الظـواهر البحثیـة فـي أحـد التحلیـل الثقـافي بوصـفه  وقـد بـرَز 
وصــوًال إلــى فهـــمٍ دقیــٍق یحـــیط بكافــة المتغیــرات التـــي تــؤثر فـــي  ،Broad Contextســیاقها العــام الممتـــد 

والوقــوف علـى تــداعیاتها ســواًء  ،اعد علــى فهمهـا فهمــًا متعمقــًا وسـبر أغوارهــابمـا یســ ،رة محــل الدراســةالظـاه
  اإلیجابیة في المستقبلین القصیر والبعید. السلبیة أم

المحتــوى اإلعالمــي بوصــفه  ویعمــد التحلیــل الثقــافي بوصــفه مســارًا بحثیــًا متكــامًال إلــى التعامــل مــع
ورمــوز  ،اجتماعیــة بمــا تنطــوي علیــه مــن عقائــد وفنــون وآداب وأعــراف وعالقــات الوعــاء الــذي یحــوي الثقافــة

عتبرة، وُطرق حیاة وأنماط  ثقافیة   )١٢(معیشة وغیرها.مُ

ة حدیثة یـتم توظیفهـا وفي ضوء التحلیل الثقافي  فـي التعبیـر عـن لعالقة الشباب "بالویب" بوصفها تقنیّ
ا ألن ـرز لهـــا أنهــا تتــیح للمســـتخدم عبــر تطبیقاتهـــا المختلفــة حریــة التعبیـــر بعیــًدا عـــن  الــرأي نظــرً الســـمة األبـ

 بالوســیلة، عالقــة المســتخدم أولهمــا ؛ا رصــد أمــرین مهمــینیً فـــایبــدو مــن المهــم ثقفإنــه وقیــود الرقابــة؛ الســلطة 
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٨ : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على 

ـــا للخصوصـــیة الثقافیـــة  ،مـــن قبـــل الشـــباب "الویـــب"فـــي اآلراء المتداولـــة علـــى  مســـتوى الرَّشـــاد همـــاآخر و  فوفقً
ُطلـق علـی ن یهم مصــطلح "ناشـط إلكترونـي أو ناشــطللمجتمـع المصـري بـرَزت فئــٌة مـن المسـتخدمین الشــباب ی

 ،اإلسـاءة إلـى اآلخـرینئط المتعـددة فـي تزییـف الواقـع و خدم بعض هؤالء الناشطین الوسـاإلكترونیین" وقد یست
على اعتبار عدم وجود رقابة على المضامین التي تحملها الوسـائط المتعـددة علـى "الویـب" أو تلـك التـي یـتم 

  )١٣(تداولها عبر الهواتف الجوالة.

تحلیـل الثقـافي الوقـوف علـى سـمات جـودة على الجانـب اآلخـر، یبـدو مـن األهمیـة بمكـان فـي ضـوء ال
ةومـــا إذا كانـــت تلـــك اآلراء تنـــدرج ضـــمن مســـار الحریـــة  ،اآلراء المتبادلــة علـــى "الویـــب"  Liberalالفردی

Individualist، ،مقابـــل النمـــوذج وذلـــك  وفیهـــا یقـــوم المســـتخدم بـــالتعبیر التلقـــائي عـــن آرائـــه بـــال ضـــوابط
لـــى تقویـــة الوشـــائج بـــین المجموعـــات االجتماعیـــة مـــن القـــائم ع، Communitarian Modelاالتصـــالي 

أم أن اآلراء ، عر مــع اآلخــرین فــي المجموعــة ذاتهــاالشــباب وغیــرهم عبــر تبــادل الــرؤى والمعلومــات والمشــا
ــاء  الــذي ، Deliberative Modelالتــي یتــداولها الشــباب المصــري علــى "الویــب" تنــدرج ضــمن الجــدل البنّ

 اٍش وتبـــادٍل لـــآلراء یتســـم بالرَّشـــادقضــایا المصـــریة المهمـــة مـــن خـــالل نقــیســتهدف المشـــاركة الرصـــینة فـــي ال
غیة طرح الحلول األمثـل لهـا ،واألناة ،واالعتدال ،ةوالتراكمیّ  ُ فـي  )١٤(وصوًال إلى فهٍم متعمق للقضایا المهمة ب

  ضوء الخصوصیة الثقافیة للمجتمع المصري.

ـــا متكـــامًال  ،افيوفـــي إطـــار اُألطروحـــات العلمیـــة الرصـــینة للتحلیـــل الثقـــ یقتـــرح الباحـــث نموذًجـــا علمیً
بعــة ر وینطـوي النمـوذج علـى أ ،لخصوصـیة الثقافیـة للمجتمـع المصـريیسـعى إلـى اختبـار صـحته فـي ضـوء ا

نــاٍت رئیســة تتعلــق بخصــائص مســتخدمي "الویــب" مــن الشــباب، والروافــد والتطبیقــات التــي تُ  تیحهــا البیئــة مكوّ
ة لهم للتعبیر عـن آرائهـم،  فیـة والوجدانیـة والسـلوكیة والمتغیـرات الوسـیطة المـؤثرة فـي االسـتجابات المعر الرقمیّ

ـــ  لهــم ـــ الشــباب أيــ للتعبیــر عــن آرائهــم ومشــاركتهم لآلخــرین فــي  ؛هم للبیئــة االفتراضــیة "للویــب"ئبشــأن لجــو  ــ
ا المخرجــات المرتبطــة بتقیــیم، النقــاش حــول القضــایا العامــةالجــدل و  حریــة الــرأي  الشــباب لواقــع هــؤالء وأخیــرً

  .في مصر والتعبیر الرقمیین

ــا للنمــوذج المقتـــرح ـــا أدى إلــى تطــور العالقـــة بــین الشـــباب و"الویــب" فـــي  ،ووفقً ا جوهریً فــإن ثمـــة حــدًث
م والتــي ارتبطــت بــدوٍر ٢٠١١ثــورة الخــامس والعشــرین مــن ینــایر  أال وهــو ،یاق الثقــافي المصــريإطــار الســ

 ،شــد وبنــاء اإلجمـاع االجتمــاعي للــتخلص مــن نظــام الــرئیس مبــارك"للویــب" فــي عملیــة التوعیــة والح متعـاظمٍ 
 مطلـب حضــاري والتـي انصـبت فـي ،والتطلـع إلـى نظـاٍم أكثـر دیمقراطیــة وقـدرةً علـى تلبیـة مطالـب الجمــاهیر

  "الحریة". أال وهو ،ركٍن أصیل منهاو 

ئهــم مــن خــالل توظیــف تیحهــا بیئــة "الویــب" للشــباب للتعبیــر عــن آراوتتعــدد الروافــد والتطبیقــات التــي تُ 
ـد  ة والصـوتیة والبصـریة امعینـ ارأیـالوسـائط المتعـددة التـي تُعضِّ ُضـفي علـى هـذا الــرأي  ؛بـالرموز النصــیّ ممـا ی

  صبغة الملموسیة والصدقیة والقابلیة للتداول واالنتشار.
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٩  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  

ــا للنمــوذج الحــالي قــات تحــول دون العالقــة الوظیفیــة بــین الشــباب والتعبیــر  ،ووفقً الرقمــي فــإن ثمــة معوّ
ل علیـه ،منــاخ الحریـة المحــدود فـي المجتمــع المصـري ومــن أبرزهـا ،مـن خــالل "الویـب" ــدّل ُ ویبــرهن  وثمــة مـا ی

ین المســموع والمرئــي یــتقییــد الصــحافة وتــدجین اإلعالمهــو ة للبیئــة اإلعالمیــة المصــریة علــى أنــه ســمٌة بــارز 
ـا ال ینطـوي علـى حادیً ـا ُا ـا خطابً مـن المتوقـع فـي إطـار نظریـة تحلیـل إنـه ف ؛ ومـن ثـمّ معارضـة أیـة لیطرحـا معً

أن یمتـد التقییـد إلـى  )١٥(ـــــ بوصـفها أبـرز مسـارات التحلیـل الثقـافيـــــ  General Systems Theoryالـنظم 
لـــى یة للدولـــة المصـــریة إحیـــث تمیـــل الحكومـــة المصـــریة والمؤسســـات الرســـم ؛التعبیـــر الرقمـــي علـــى "الویـــب"

ُ  التـي یمكـن أن )١٦(؛Fifth Estate"السـلطة الخامسـة"  رفـض مفهـوم  األداء الحكـومي رسـها الشـباب علـىمای
ة ســریعة االنتشــار وقابلــة للتعــدیل ن المضــامین الرقمیــأ وخاصــةً  ،ویــب"مــن خــالل بیئــة "ال ومؤسســات الدولــة

ن السـیاق أ وجـدیر بالـذكر، مـن مسـتخدمي "الویـب" شـاركتها مـع أعـداٍد كبیـرةٍ فضًال عن إمكانیـة م والتطویر،
ــل الشــباب للصــحافة ووســائل اإلعــالم علــى  افي المصــري قــد أفــرزالثقــ ــا مــن الرقابــة والمحاســبة مــن قِب نمًط

ــل الســلطة الرابعــة فــ األمــر الــذي أســهم عبــر الــزمن فــي تغذیــة االتجاهــات  ؛ي المجتمــعالــرغم مــن كونهــا تُمثِّ
  السلبیة نحو حریة الرأي والتعبیر الرقمیین على "الویب".

قاتكما  لدى كبـار السـن فـي مصـر تنطـوي بـدورها علـى  یًضا على وجود ثقافٍة متوارثةٍ أ تنطوي المعوّ
زاء ذلــك فقـــدنظــرً  ؛تقــدیٍر متــدٍن آلراء الشــباب وعـــدم االكتــراث بُأطروحــاتهم  ا لخبـــراتهم الحیاتیــة المحــدودة، وإ

ل وسـائل وقـد تمـت تغذیـة هـذا االتجـاه السـلبي مـن خـال ،تنامى الرفض الشعبي للتعبیر الرقمي علـى "الویـب"
    سواًء العامة أم الخاصة. ،القنوات التلیفزیونیة وخاصةً  ،اإلعالم التقلیدیة

ـل  ،أبرز اإلشكالیات المرتبطـة ببیئـة الـرأي علـى "الویـب" ىحدإتُعد أخالقیات التعبیر عن الرأي و  وتُمثِّ
أو مـن  ،الل الرقابـةذریعًة لدى رافضي التعبیر الرقمي لإلطاحة به من خالل التشریعات والقـوانین أو مـن خـ

ـــــذي یخـــــوض فـــــي قضـــــایا تهـــــدد الســـــلم واألمـــــن  اإلعـــــالنخـــــالل  ـــــة الشـــــباب ال الصـــــریح والضـــــمني بمعاقب
ا تحدق باألمن القومي للبالد. في طیاتها أو أنها تحمل ،االجتماعیین   أخطارً

ــــل ة علــــى اولــــاالنتمــــاءات األیدیولوجیــــة المتغیــــر األبــــرز فــــي استكشــــاف نبــــرة واتجــــاه اآلراء المتد وتُمثِّ
فــي ظـــل صــدام الحكومـــة مـــع التیــار اإلســـالمي وعلــى رأســـه جماعـــة  "الویــب" مـــن خــالل الشـــباب، وخاصـــةً 

فضًال عن بـروز معارضـة جمـة مـن قبـل التیـار الیسـاري لإلصـالحات  ،م٢٠١٣منذ عام  اإلخوان المسلمین
  .المصریین ثًة اجتماعیة على فقراءها شباب الیسار كار دوالتي یع ،االقتصادیة األخیرة في مصر

بـــدو مـــن األهمیـــة بمكـــان إضـــفاء الدقـــة واالنتظـــام علـــى المخرجـــات الوجدانیـــة الخاصـــة باتجاهـــات یو 
فقــد تبنــى الباحــث الحســاب الریاضـــي  ،وفــي هــذا الصـــدد، بیئــة الـــرأي علــى "الویــب" والشــباب المصــري نحــ

ات المتعـــددة الســـمالخـــاص ب "فشـــباین" مـــن خـــالل توظیـــف نمـــوذج ،واإلحصـــائي الرصـــین لتلـــك االتجاهـــات
أن ثمة انتقاداٍت للدراسات الثقافیة بأنها تمیل إلى التحلیل الكیفـي بدرجـة أكبـر مـن التحلیـل  وخاصةً  ،لالتجاه
  الكمي.
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١٠ : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على 

مكانیـة تطبیــق یًضـا اتجاهـات الشــباب المصـري نحـو إلـى أن النمـوذج الحــالي یقـیس أاإلشـارة إوتجـدر 
ـــة فـــي مصــــر الیـــات االنتخابیــــة التصــــویت الرقمـــي فـــي الفع اتتطبیقـــ مـــن خـــالل ،مســـار الدیمقراطیـــة الرقمیّ

    )١٧(.أم االنتخابات الرئاسیة ،م االستفتاءات، أأم مجلس النواب ،سواًء التي تتعلق بالمحلیات ،المختلفة

نات النموذج الثقافي١( الشكل ویوضح   ."الویب"لتقییم حریة التعبیر على ـــ  ترحالمقـــ  ) مكوّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للدراسات السابقة: التحلیل النقدي

  ي:تي على ثالث مراحل على النحو اآلینطوي التحلیل الثقافي النقدي للتراث العلم

: ة التي ُأجریت فیها الدراسات السابقة.Time Lagتحدید اإلطار الزمني  أوًال   ؛ أو الحقبة الزمنیّ

: ــًا وار التطــور فــي عملیــة مــن خــالل ســبر أغــ ،رصــد مجــاالت االهتمــام البحثیــة فــي الدراســات الســابقة ثانی
  قیاس العالقات بین المتغیرات البحثیة على المستویین العام والمحدد.

: ــزة للســیاق الثقــافي فــي فــي ضــوء الســمات الثقاف ،ونتائجهــا تفســیر مخرجــات الدراســات الســابقة ثالثــًا یــة الممیّ
  معینة.مجتمع أو مجتمعات 

 ،المتاحة التي ُأجریـت فـي سـیاقاٍت ثقافیـٍة مختلفـة وقد قام الباحث بمراجعة الدراسات العربیة واألجنبیة
م؛ أي خالل عقد كامل یجمـع بـدوره السـمات الثقافیـة ٢٠١٧حتى دیسمبر م ٢٠٠٧خالل الفترة من دیسمبر 

  للعقدین األول والثاني من األلفیة الثالثة.

ــــین الشــــبابكمــــا قــــام  والشــــبكة  بدراســــة االهتمــــام العــــام للدراســــات الســــابقة برصــــد وقیــــاس العالقــــة ب
أال وهــو اتجاهـات الشــباب  ،الــذي تهـتم بـه الدراســة الحالیـةوصــوًال إلـى المســتوى المحـدد  ،ویـب"العنكبوتیـة "ال
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١١  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  

ســها "الویــب"، فضــًال عــن تفســیر نتــائج التــراث العلمــي  ــة التــي تُكرّ نحــو حریــة الــرأي والتعبیــر فــي البیئــة الرقمیّ
  العربیة والغربیة.في ضوء السیاقات الثقافیة المختلفة بین البیئتین 

ـا بالًغـا برصـد وقیـاس اسـتخدامات للمرحلة ووفقًا  األولى یتضح أن الدراسات العربیة قـد اهتمـت اهتمامً
    .جتماعیة، أم ترفیهیة، أم تسویقیةكانت تلك االستخدامات معرفیة، أم اأسواًء  ،الشباب لمواقع "الویب"

م ٢٠٠٧فتـرة مـن  ي التـراث العلمـي خـالل الوعلى الرغم من تعدد المتغیرات التـي خضـعت للدراسـة فـ
جـــراء  تتحقــق للشــبابنهــا انصــبت علـــى متغیــرات االســتخدام، والــدوافع واإلشـــباعات التــي إفم ، ٢٠١٧إلــى 

ولــم یكــن ثمــة اخــتالف فــي هــذا التوجــه البحثــي بــین الدراســات التــي ُأجریــت فــي مصــر  ،اســتخدامهم "للویــب"
  والكویت. كالمملكة العربیة السعودیة، ،خرىوتلك التي ُأجریت في الدول العربیة األ

ـــات التـــــي اهتمـــــت بقیـــــاس العالقـــــة بـــــین الشـــــباب و"الویـــــب" فـــــي ضـــــوء متغیـــــرات  ومـــــن أبـــــرز الدراســ
ودراســة رغــد فیصــل عبــد  ،)١٨(م٢٠٠٩دراســة ســماح عبــد الــرازق الشــهاوي عــام  ؛االســتخدامات واإلشــباعات

از الّضـامن ، و )٢٠(م٢٠١٢ین سـلیمان عـام نـازلي علـى جمـال الـد، و )١٩(م٢٠١١العزیز البرجس عام  رشـا فـوّ
ــة اهللا كمــال موســى دیــاب عــام ، و )٢٢(م٢٠١٣خالــد جمــال عبــده ، و )٢١(م٢٠١٢عــام  ریهــام ، و )٢٣(م٢٠١٤منّ

نورهان رجب أحمـد حسـن ، و )٢٥(م٢٠١٦هبة اهللا سمیر الحرثاني عام ، و )٢٤(م٢٠١٦محمد عبد الباري عام 
  )٢٦(م.٢٠١٧عام 

ـــة، والمعرفـــة بالقضـــایا المهمـــة فـــي المجتمـــع، بعـــض الد وقـــد اهـــتم راســـات المـــذكورة بمتغیـــرات التفاعلیّ
الدراسـات كـان االسـتخدامات  هإال أن قطـب الرحـى فـي هـذ ،وغیرها من المتغیرات البحثیـة ،وقارئیة الصحف

قـات واإلشباعات وما یدور فـي فلكهمـا مـن متغیـراٍت بحثیـٍة لـم تخضـع للقیـاس المتعمـق والرصـد الـدقیق للعال
  القائمة بینها في ضوء الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات العربیة.

ي الوالیــات سـواًء فــــــ علـى الجانـب اآلخــر، شـهدت الدراسـات التــي ُأجریـت فـي الســیاق الثقـافي الغربـي 
ت إلـى تخطیـًا لمفهـوم االسـتخداما ــــ كندا وبعض دول االتحاد اُألوروبي، وكذلك تركیـا والمتحدة األمریكیة، أ

ت الســـلبیة "للویـــب" علـــى حیـــث اهتمـــت تلـــك الدراســـات بســـبر أغـــوار التـــأثیرا ؛راســـة التـــأثیرات والمخرجـــاتد
والتحـــرش  واالنخـــراط فــي المواقـــع اإلباحیــة، ــــ  أي "الویــب"ــــــ  فیمـــا یتعلــق بإدمـــان الشــبكة الشــباب؛ وخاصــةً 

لتغریـــر بالشـــباب مـــن خـــالل الجنســـي، واالكتئـــاب، واالنطـــواء االجتمـــاعي، والقلـــق المرضـــي، واالنتحـــار، وا
اإلغــراءات المالیــة الوهمیــة، فضــًال عــن التعــرض للمضــامین السیاســیة والدینیــة التــي تنطــوي علــى أكاذیــب 

  وشائعات.

 & Andrew Schrock دراسـة كـل مـن أنــدرو سیشـروك ودانـا بویـد؛ ومـن أبـرز هـذه الدراســات

Danah Boyd  كـل مـن أحمـد آكـین ومـراد اسـكندر، و )٢٧(م ٢٠٠٨عـام Ahmet Akin & Murat 
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١٢ : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على 

Iskender  ریــك أوینـز وآخــرون، و )٢٨(م٢٠١١عـام ، )٢٩(م ٢٠١٢عــام  ,.Eric W. Owens, et al إ
    )٣٠(م.٢٠١٥عام  Dilek G. Kurt ودراسة دایلك كورت

ــا مــن التحلیــل النقــدي للتــراث العلمــي أن البــاحثین فــي الســیاق الغربــي كــانوا أكثــر اســتجابًة  ،ویبــدو جلیً
فــاهتموا بدراســة مخــاطر "الویــب" علــى الشــباب، فضــًال عــن تقــدیم رؤى  ،ثقافیــة فــي مجتمعــاتهمللمؤشــرات ال

ســـهم عملیـــًا فـــي الحـــد مـــن التـــأثیرات  ،موضـــوعیة وخطـــط تطبیقیـــة لُصـــنَّاع القـــرار ُ الســـلبیة للویـــب علـــى بمـــا ی
 م٢٠٠٩ عامGustavo S. Mesch  دراسـة جوسـتافو مسـش ومـن أبـرز هـذه الدراسـات، الـنشء والشـباب

، )٣٢(م٢٠١٢عـام  Lisa M. Jones & David Finkelhorكـل مـن لیـزا جـونز ودافیـد فینكلهـور و  ،)٣١(
  )٣٣(م.٢٠١٥عام   Jonathan Rallingsودراسة جوناثان رالینجز 

ُشیر التحلیل النقدي الحالي للتراث العلمي إلى أن ثمـة هـوةً بـین كـٍل مـن التـراثین العربـي واألجنبـي  ،وی
ــــ ســـات العربیـــة باســـتخدامات الشـــباب افبینمـــا تهـــتم الدر  لویـــب" ومـــا یـــرتبط بهـــا مـــن متغیـــراٍت بحثیـــٍة؛ فـــإن ا"لـ

الدراسات األجنبیة قد وصلت إلى مرحلة النضج من خالل رصد مخاطر "الویب" علـى الشـباب، وتقیـیم تلـك 
اغها وقــد أفــرز ذلــك بــدوره خططــًا إصــالحیة صــ ،ســمات الثقافیــة للمجتمعــات الغربیــةالمخــاطر فــي ضــوء ال

عـــد الطـــرح الحـــالي قطـــب الرحـــى فـــي اإلنتـــاج  ،البـــاحثون والخبـــراء لضـــبط العالقـــة بـــین الشـــباب و"الویـــب" ُ وی
عالج قضایاه المهمة وتحدیاته عبر الزمن. ُ   العلمي الذي یخدم بشكٍل مباشٍر المجتمع وی

ــــ وقـــد اهتمـــت الدراســـات األجنبیـــة  ــــ علـــى المســـتوى المحـــددـ یـــة الـــرأي بدراســـة تقییمـــات الشـــباب لحر  ــ
"المشـاركة السیاسـیة للشـباب"،  مثـل ،والتعبیر على شبكة "الویب" من خالل متغیراٍت عریضٍة وأكثر عمومیـة

و"االهتمـــام بالشـــئون العامــــة  و"االنخـــراط فـــي األنشـــطة الحزبیـــة"، و"الـــدعوة للحشـــد والتظـــاهر واالحتجـــاج"،
  والمجتمعیة". 

ـــ ـــا إیجابیً ــــ ا مـــن قبـــل الشـــباب وقـــد أبـــرزت نتـــائج تلـــك الدراســـات تقییمً لویـــب" بوصـــفها بیئـــًة مالئمـــًة ا"لـ
مقارنــًة بــالواقع المعــیش أو البیئــة االتصــالیة الســائدة فــي  ،للتعبیــر عــن الــرأي بمســتویاٍت متزایــدٍة مــن الحریــة

  كالصحف والرادیو والتلیفزیون.  ،الوسائل التقلیدیة

 & Davide Calendaمیجیــردراســة كــل مــن دافیــدي كالنــدا وألبــرت  ؛ومــن أبــرز تلــك الدراســات

Albert Meijer  ٣٤(م٢٠٠٧عـام(،  هنـري میلنـرو Henry Milnerم٢٠٠٨ عام)كـاثرین فـان ویـن ، و )٣٥
امKatharine E. Van Wyngarden جــــاردن  سباســـــتیان فـــــانزویال ، و )٣٦(م٢٠١٢ ع

  كـل مـن جوزیـف كـین و آلـین میـدوغ، و )٣٧(م٢٠١٢عـام   ,.Sebastian Valenzuela, et alنیوآخر
Joseph Kahne., & Ellen Middaugh  نی، ودراســة كیســتیان فاكــاري وآخـــر )٣٨(م٢٠١٤عــام  

Cristian Vaccari., et al.,   ٣٩(م.٢٠١٥عام(  
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١٣  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  

 وهـو ر الدراسات العربیة أغوار المسـتفید النهـائي مـن خـدمات "الویـب" أاللم تسب ،على الجانب اآلخر
اتجاهــاتهم نحــو حریــة الــرأي والتعبیــر الــرقمیین فــي  وذلــك بشــأن رصــد وقیــاس ،الشــباب فــي الدراســة الحالیــة

لدراســة متغیــرات  أن بعـض الدراســات العربیــة قــد تطــرق بیــد ،الثقافیــة للمجتمعــات العربیــةضـوء الخصوصــیة 
رف واالتجاهــات السیاســیة نحــو ثقافــة الحــوار، ودعــم مفهــوم حریــة الــرأي والتعبیــر السیاســي، وتشــكیل المعــا

ة، ومصــداقیة إعــالم المــواطن بوصــفه أحــد أبــرز روافــد التعبیــر عــن الــرأي علــى ي االنتخابــات الرئاســیمرشــح
ة یــمســتفیدین مــن معطیــات الموجــة الرقم ،"الویــب"، وأخیــرًا متغیــر بنــاء الشــباب لشــبكات التواصــل المتعــددة

 انتصـار محمـد السـید سـالم، و )٤٠(م٢٠١٠ومن أبرز هذه الدراسات؛ دراسة سهیر صالح إبراهیم عـام  ،الثالثة
أیمن سعید عبد الغنـي عـام و ، )٤٣(م٢٠١٢محمد أحمد هاشم و  ،)٤٢(م٢٠١٢ماجدة مراد عام و ، )٤١(م٢٠١٢
  )٤٥(م.٢٠١٧، ودراسة محمد عبد العزیز سید طه عام )٤٤(م٢٠١٢

نبغـي اإلشـارة إلـى مـا ت ،وبصفٍة عامة وفي ضوء مسار التحلیـل الثقـافي النقـدي للتـراث العلمـي العربـي
  ي:أتی

ـة ) یهـتم الت١( فـي أجنـدة البحـوث  Key Eventsحلیـل الثقـافي بدراسـة تـأثیرات األحـداث الضـخمة والمحوریّ
وفـــي هـــذا الصـــدد یتضـــح عـــدم اهتمـــام البـــاحثین بدراســـة المتغیـــرات المرتبطـــة بثـــورة الخـــامس  ،العلمیـــة

ـــــا دون دراســـــة المتغیـــــرات  ىحیــــث اكتفـــــ م؛٢٠١١والعشــــرین مـــــن ینـــــایر  البـــــاحثون بـــــالتوثیق لهــــا نظریً
ــة المتــوافرة آنــذاكصــالیة ااالت والتــي عَضــَدت قــدرات الشــباب المصــري  ،لتــي ارتبطــت بهــا والبیئــة الرقمیّ

  على التعبیر السیاسي والحشد في المیادین.

ــــى توظیــــف ُأطــــر) دأبــــت ا٢( ــــة عل ــــین  لدراســــات العربی ا تفســــیریة للعالقــــات ب ــــة بوصــــفها ُأطــــرً نظریــــة تقلیدی
 عتمــــاد علــــى وســــائل اإلعــــالم"،دامات واإلشــــباعات"، و"االالمتغیــــرات البحثیــــة، ومــــن أبرزهــــا "االســــتخ

ــا یتســم فــ الفجــوة المعرفیــة"، و"التهیئــة المعرفیــة"،و" ــا ومنهجیً ا نظریً ى حــین أن تلــك اُألطــر ال تقــدم تفســیرً
ة وكــان مـن األجــدر توظیــف ُأطـر ،انة للعالقــة بـین الشــباب و"الویــب"بالدقـة والرصــ  ،أكثــر دقــة ومباشــریّ

ــات، " ، والحضــور االجتمــاعي، ونمــوذجكــالثراء اإلعالمــي ر، والقبــول االجتمــاعي للتقنیّ فشــباین" المطــوّ
ة   وغیرها. ،ونماذج التفاعلیّ

) دأب البـــاحثون علـــى توظیـــف نظریـــة "المجـــال العـــام" فـــي مختلـــف البحـــوث التـــي تتعلـــق "بالویـــب" دون ٣(
فّســـر منـــا ُ خ الـــرأي فـــي المجتمعـــات حاجـــة لهـــذا اإلطـــار التفســـیري، كمـــا أن اإلطـــار النظـــري المـــذكور ی

ـا ، الصناعیة التـي تسـود بهـا عالقـاٌت صـارمٌة بـین اإلنتـاج واالسـتهالك، وتنـتهج اللیبرالیـة المفرطـة أحیانً
معینـة للمواطنـة وحقـوق اإلنسـان وحریـة التعبیـر تختلـف بـدورها عـن تلـك  ىكما أن لتلك المجتمعـات رؤ 

  السائدة في المجتمعات العربیة.
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١٤ : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على 

 اجانبــبوصــفه ى اســتخدام نظریــة "المجــال العــام" ن البــاحثین العــرب قــد دأبــوا علــفــإ ،وفــي الســیاق ذاتــه
 أي نظریـة المجـال العـامـــــ  ضاع متغیراتهـا ومقوالتهـا العلمیـةلدراساتهم وبحوثهم بشأن "الویب" دون إخ انظری

  لالختبار في ضوء الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات العربیة. ــــ

ى حـین أن تلـك الدراسـات قـد اسـتندت إلـى ف ،"أثر" و"تأثیر" لعربیة مصطلحىبعض الدراسات ا استخدم )٤(
لى كٍل مـن التصـمیمات التجریبیـة وشـبه إقیاس تأثیرات "الویب" في الشباب منهج المسح ولم تستند في 

  التجریبیة.

د یرجـع ذلـك إلـى وقـ ،) بدت العینات البحثیة الممثِّلة للشباب في الدراسات العربیة متجانسًة إلى حـٍد كبیـرٍ ٥(
أن المجتمـــع المصـــري قـــد شـــهد تزایـــًدا  بیـــد ،طبیـــق دراســـاتهم علـــى عینـــاٍت عمدیــةٍ اضــطرار البـــاحثین لت

ا في استخدامات "الویـب" لتصـل نسـبتها إلـى نحـو  ـا إجمـالي عـدد السـكان نصـفملحوًظ زاء  ،)٤٦(تقریبً وإ
ــــة مقننــــة لســــحب عینــــاٍت عشــــوائیٍة مــــن ال ـــك ینبغــــي تطــــویر أســــالیب منهجیّ شــــباب المصــــري لرصــــد ذلـ
  مستویات التباین فیما بینهم بشأن تفاعالتهم مع "الویب" وتطبیقاتها المختلفة.

إال فـي عـدٍد محـدوٍد مـن  ا،رئیسـ امتغیـر بوصـفه بیة لمتغیر حریة الرأي والتعبیـر ) لم تتطرق الدراسات العر ٦(
ـا بـین الشـباب وحریـة التعبیـ ا ومنهجیً  ،ومنـتظم ر الرقمـي بشـكٍل متعمـقٍ الدراسات، كما أنها لم تربط نظریً

وذلك على الرغم من أن الشباب هم القطاع السكاني األكثر اسـتخدامًا "للویـب" فـي العـالم العربـي الـذي 
نحـو ویعاني ربـع هـؤالء السـكان مـن األمیـة األبجدیـة، كمـا یعـاني  ،ملیوناً  ٣٦٠یصل عدد سكانه لنحو 

ــة،  ا  ى حــین یظــل الشــبابفــنصــفهم مــن األمیــة الرقمیّ ــا واألكثــر اســتخدامً القطــاع الســكاني األكثــر تعلیمً
ات الوسائط المتعددة.    "للویب"، واألكثر درایًة وانغماسًا مع تقنیّ

عــــد الثقــــافي حــــال دراســــة المتغیــــرات البحثیــــة المتعلقــــة "بالویــــب" یلــــم  )٧( ُ هــــتم بعــــض الدراســــات العربیــــة بالب
ــید التواصــلوتوظیــف الشــباب لتطبیقاتهــا ال حیــث تعــاني الــدول العربیــة مــن ؛ االجتمــاعي خاصــة بتعضِّ

ـــٍة مقارنـــًة بالـــدول الغربیـــة والوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة؛ فعلـــى الـــرغم مـــن تزایـــ د اســـتخدامات فجـــوٍة رقمیّ
 حــاجز الــــ تخطیـلــم م ٢٠١٧-٢٠٠٠ن معــدل النمـو فــي االســتخدام خـالل أعــوام إفــ"الویـب" فــي مصـر 

كنیجیریــــا وجنــــوب إفریقیــــا،  ،ریقیــــٍة وعربیــــٍة أخــــرىوهــــو معــــدل مــــنخفض مقارنــــة بــــدوٍل إف ،%١٠,٨٤
؛ ومـــن ثـــمّ تظـــل تطبیقـــات الموجـــة )٤٧(واإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة، والمملكـــة العربیـــة الســـعودیة، وقطـــر

ة وغیر واضـحة المعـالم فـي السـیاق الثقـافي المصـري وكـذلك العربـي ة الثالثة ضبابیّ األمـر الـذي  ؛الرقمیّ
الثقــافي المتعمــق لنتــائج الدراســات العربیــة التــي تهــتم بتطبیقــات الموجــة یحتــاج إلــى نمــٍط مــن التحلیــل 

ة الثالثة في البیئتین المصریة والعربیة.   الرقمیّ
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١٥  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  

  الفروض العلمیة للدراسة:

 :فضِّ  الفرض العلمي األول ُ عینة الدراسة التعبیر عـن آرائـه بحریـٍة مـن خـالل مواقـع ل الشباب المصري ی
  بروافد "الویب" وتطبیقاتها األخرى. التواصل االجتماعي مقارنةً 

 :ـة مـن خـالل التعبیــر  یعمـد الشـباب المصـري الفـرض العلمـي الثـاني عینـة الدراسـة إلـى المشـاركة الرقمیّ
فــي  الرقمــي تعبیــروال یقتصــر ذلــك علــى ال ،ة فــي مصــرفــي مختلــف القضــایا العامــة البــارز  عــن آرائهــم

  فقط. الشئون والقضایا السیاسیة

 ة الدراســـة نحــو المتغیـــرات عینــ الشــباب المصـــري ســلبیة لـــدى اتجاهـــات توجــد الثالـــث:العلمـــي  الفــرض
اــــ  المؤثرة ا أم سلبً في انخراطهم الرقمي "بالویب" للتعبیـر عـن آرائهـم بحریـٍة فـي القضـایا والشـئون  ـــ إیجابً

  العامة المصریة.

 :نحــو أبعـاد حریــة الــرأي  الدراسـة عینــة المحصـلة النهائیــة التجـاه الشــبابتتوقــف  الفـرض العلمــي الرابــع
عطیهــا هــؤالء الشــباب ألهمیــة الســمات الفرعیــة المرتبطــة بیــر الــرقمیین علــى األوزان النســبیوالتع ُ ة التــي ی

ُروِزها لدیهم.   بتلك األبعاد وحدود ب

 :عینــة الدراســة نحــو لــٍة إحصــائیة فــي اتجاهــات الشــباب توجــد فــروٌق ذات دال الفــرض العلمــي الخــامس
ـة فـي مصـر فـي المسـتقبل طبیق الدیمقراطیـةاحتماالت ت  ،خـالل االسـتحقاقات االنتخابیـة المختلفـة الرقمیّ

  الرئاسیة. والنیابیة أ وسواًء المحلیات أ

  اإلجراءات المنهجیة:

ــ الدراســةتنــدرج  التــي تتســم  ،Descriptive Researchesات البحــوث الوصــفیة الحالیــة ضــمن طیّ
الظـاهرة فـي واقعهـا األصـیل اإلجرائیـة التـي تسـتهدف رصـد  هـامیع مراحلبالدقة والموضوعیة واالنتظام في ج

ــٍة مــن األمانــة والنزاهــة فــي رصــد وقیــاس ســماتها المختلفــة والمتغیــرات المــؤثرة فیهــا،  كمــا هــى بــدرجاٍت عالی
ر أغـــ ــــ؛ أي تلـــك المتغیـــراتـــــــ  وار العالقـــات القائمـــة فیمـــا بینهـــافضـــًال عـــن َســـبْ غیـــة ـــ ُ لتلـــك  الفهـــم المتكامـــل ب

  واحتماالت تطورها في المستقبلین القریب والبعید.  ومسوِّغاتها، یات بروزها في المجتمع،الظاهرة وآل

أال وهــو التعــرف علــى واقــع حریــة الــرأي والتعبیــر علــى  ،نشــده الباحــث فــي الدراســة الحالیــةوهــو مــا ی
مــع  ،فـي المجتمـع المصـريبوصـفه المسـتفید األبــرز مـن خـدمات "الویـب"  ،"الویـب" مـن وجهـة نظـر الشـباب

ئــك المســتفیدین بشــأن مســتقبل حریــات الــرأي علــى "الویــب" فــي ولبــالتعرف علــى تصــورات أ البحثــي االهتمــام
ا.   مصر على المدیین القصیر والطویل نسبیً

بمــا یســمح بالرصــد  ،ویســتعین الباحــث فــي الدراســة الحالیــة بمــنهج المســح بشــقیه الوصــفي والتحلیلــي
والعالقــات القائمــة فیمــا بینهـا فــي ضــوء النمــوذج العلمــي للتحلیــل الثقــافي  ،مشــكلة البحثیــةالـدقیق لمتغیــرات ال
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١٦ : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على 

 التـي تهـتم برصـد دور  Cultural Studiesالـذي یضـع الدراسـة الحالیـة ضـمن تصـنیف الدراسـات الثقافیـة
ــــ معـــینالســـمات الثقافیـــة لمجتمـــع  ــــ المجتمـــع المصـــري فـــي الدراســـة الحالیـــة ـــ ار الوظیفیـــة فـــي تحدیـــد األدو  ــ

ات االتصالیة الحدیثة،     )٤٨(فضًال عن تحدید طبیعة العالقة بین تلك المستحدثات ومستخدمیها. للتقنیّ

  :رئیسین ویستند القیاس في الدراسة الحالیة إلى مستویین

یتعلــق بقیــاس اتجاهــات الشــباب نحــو حریــة الــرأي والتعبیــر مــن خــالل "الویــب" علــى  :المســتوى األول
  .Aggregate Levelجمیعي المستوى الت

یتعلـق بقیــاس االتجاهـات نحـو أهمیـة األبعـاد التــي یطرحهـا النمـوذج الثقـافي لحریــة  :المسـتوى الثـاني
ة لــدى الشــباب فــي ضــوء نمــوذج "فشــباین" لالتجاهــات   Fishbein Attitudeالتعبیـر وفقــًا ألوزانــه النســبیّ

Model.  
 Availableأســلوب العینــة المتاحــة  إلــىاب وقـد اســتند الباحــث فــي ســحب العینــة مــن مجتمـع الشــب

Sample ٍا في مجال المسوح التـي تُجـرى علـى مجتمعـاٍت متجانسـة ا ؛ بوصفها أكثر العینات استخدامً  ،نسـبیً
ا لتقــارب الفئــات  ؛الحــال فــي مجتمــع الشــباب الــذي ینطــوي علــى العدیــد مــن الســمات المشــتركة يكمــا هــ نظــرً

  والثقافیة. العمریة وأنماط التنشئة االجتماعیة

حــدود الحقیقیــة لســمات المجتمــع البحثــي للویمكـن التوظیــف األمثــل للعینــة المتاحــة حــال تمثیــل العینــة 
ة مــن ســـمات بــالتعرف علــى حــدود قـــرب ســمات العینــ بمـــا یســمح ،Population Parameterومؤشــراته 

  )٤٩(ط.من خالل قیاس التباین واالنحراف المعیاري ومن قبلهما المتوس ،المجتمع األصلي

وهو ما قام به الباحث في ضوء استناده لمؤشرات المجتمع البحثـي مـن خـالل البیانـات المتـوافرة عبـر 
ـل بـدوره و ، واإلحصـاء العامـةِ  المركـزي للتعبئـةِ  الذي أجراه الجهـاز ؛م٢٠١٧السكان في مصر عام  تعداد مثِّ ُ ی

ا للعینة ا رصینً ا لبیاناته  ؛إطارً  ٣٠ألقـل مـن  ١٥فـي الفئـة العمریـة مـن  صـرمفقـد بلـغ عـدد الشـباب فـي ووفقً
ــا نحــو % ٥١الــذكور نحــو ویبلــغ عــدد  ،% مــن إجمــالي عــدد الســكان٢٣.٦ ملیــون شــاب بنســبة ٢١.٧ عامً

وقـــد تـــم  )٥٠(،ملیـــون طالـــب ٢.٦وقـــد بلـــغ عـــدد الشـــباب المقیـــدین بالجامعـــات نحـــو ، % لإلنـــاث٤٩مقابـــل 
ـة المـذكورة فـي سـحب ع ینـٍة بحثیـٍة مـن الشـباب تقتـرب مـن الواقـع علـى مسـتوى االستناد إلى المؤشـرات الكمیّ

  .متغیرى النوع والتعلیم تحدیًدا

ـــیم القـــاهرة الكبـــري الـــذي یضـــم مـــدن فـــي إ مبحـــوث ٤٠٠اســـة علـــى عینـــٍة قوامهـــا ُأجریـــت الدر وقـــد  قل
ا ألنـه اإلقلـیم األكثـر كثافـةً  ؛القلیوبیـة والقـاهرة والجیـزة نـه ینطـوي ا أكمـ ،سـكانیًة بـین أقـالیم مصـر السـبعة نظـرً

ــزة للمصــریعلــى كافــة الســمات الممیِّــ ا وثقافیً ــا واقتصــادیً أنــه بمراجعــة اســتمارات االستقصــاء  بیــدا، ین اجتماعیً
 خمـــس وثمـــانینتـــم اســتبعاد هـــات لــدى الشـــباب نحو"الویــب"؛ وقیــاس مســـتویات االتســاق فـــي مقــاییس االتجا

وبــذلك فــإن  ،من فئــة "الحیــاد أو الالاتجــاه"أو ألن اإلجابــات تنــدرج فــي معظمهــا ضــ ،اســتمارة لعــدم االتســاق
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١٧  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  

ا ٣١٥حصائیة قد بلغ بـدوره نة الذي ُأجریت علیه المعالجة اإلحجم العی ـا لنمـوذج التحلیـل الثقـافي ، شـابً ووفقً
حیث تسود المخاوف لـدى المـواطنین مـن  ؛الخصوصیة الثقافیة للمجتمع المصري یعكسفإن الطرح الحالي 

  .ذات الصبغة السیاسیة والمسوح واالستطالعات المشاركة الجادة في البحوث

ــا للنــوع والفئــة ٨( ویوضــح الجــدول العمریـــة، ) بمالحــق الدراســة الحالیــة خصــائص عینــة الدراســة وفقً
ة علــى الشــباب  أجــرى الباحــثوقــد ، والتعلــیم، ومســتوى الــدخل  ٤المصــري خــالل الفتــرة مــن الدراســة المســحیّ

  م.٢٠١٨بریل أ ١٣إلى 

االســتخدام،  ت أســئلةَ مــن خــالل اســتمارة االستقصــاء التــي تضــمنّ  یانــات مــن الشــبابجمــع الب تــم وقــد
ــة ، والمصــداقیة،واالعتمــاد یــة الــرأي والتعبیــر بوصــفها رافــًدا لحر  ،ومقــاییس االتجاهــات نحو"الویــب" ،والتفاعلیّ
  صلة في هذا الصدد.حیث تم توظیف ثالثة مقاییس منف ؛الرقمیین

اب لجمــع البیانــات مــن الشــب ؛In Person Surveyمقابلــة المباشــرة ســلوب الواســتند الباحــث إلــى أ
ا ألن هــذا األســلوب ؛مباشــرة ُ  نظــرً فــي عملیــة جمــع االســتجابات مــن المبحــوثین فــي  مرتفعــةً  ق مصــداقیةً حِقــی

  )٥١(المسوح العلمیة في مصر.

ة:   المعالجة اإلحصائیة لبیانات الدراسة المسحیّ

ـــ ىحـــدإهـــا اإلحصـــائیة إلـــى الیـــة فـــي معالجتاســـتندت الدراســـة الح واألكثـــر  ة الجـــاهزة الحـــزم البرامجیّ
ا في العلوم االجتماعیة والمسوح اإلعالمیة     .SPSS أال وهو برنامج الــ ،استخدامً

وفــي إطــار المعالجــة اإلحصــائیة مــن خــالل الحزمــة اإلحصــائیة المــذكورة تــم اســتخدام مجموعــة مــن 
ســمیة والترتیبیــة والفاصــلیة فــي هــذه الدراســة ات البیانــات االتتناســب مــع مســتویالمعــامالت اإلحصــائیة التــي 
ة واإلجرائیةبما یتوافق مع مرامیها وأهدافه   ي:أتمالت فیما یاوتتمثل تلك المع، ا النظریة والمنهجیّ

ــة )١( أبعــاد حریــة  وللوقــوف علــى متوســط االتجــاه نحــ ؛الحســابي المتوســط وخاصــةً  ،مقــاییس النزعــة المركزیّ
مـع قیــاس حـدود انحرافهـا عـن المجتمـع األصــلي  ،عینـة الدراسـةمـن قبــل الشـباب  "الویـب"التعبیـر علـى 

  باستخدام االنحراف المعیاري.

قیـاس التوافــق فـي اتجاهــات ؛ لCronbach's Alphaلفــا كرونبـاخ" معامـل االتسـاق فــي االسـتجابات "أ )٢(
قاتهــاعینــة الدراســة نحــو أبعــاد حریــة التعبیــر الرقمــي الشــباب  قــد تــم اســتبعاد االســتمارات التــي و  ،ومعوّ

  .٠.٧٥حصلت على نسبة اتساق تقل عن 

عطیهـا  ؛"Spearman "rho) معامل ارتباط الرتب "سبیرمان" ٣( ُ لقیاس التوافـق فـي أولویـات القضـایا التـي ی
ة من خالل إدالئهم بالرأي فیها، ومشاركة اآلخرین في الجدل بشأنها. ا ومشاركًة رقمیّ   الشباب اهتمامً
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١٨ : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على 

عینــة الدراســة نحــو جاهــات الشــباب ؛ لقیــاس الفــروق فــي اتANOVAاختبــار التبــاین ُأحــادي االتجــاه ) ٣(
ا من وجهة نظرهم.فیوالمتغیرات المؤثرة  ،بعاد حریة التعبیرأ یجابً ا وإ   ها سلبً

لقیمـــــة أو الشـــــائع عنونتـــــه بنمـــــوذج ا ) توظیـــــف المعادلـــــة الریاضـــــیة لنمـــــوذج الســـــمات المتعـــــددة لالتجـــــاه٤(
ــوالــذي نَ  ،ةالمتوقعــ ســابیة التــي وینطــوي علــى العدیــد مــن التقــدیرات الح ،رَ لــه ووضــع ُأسســه "فشــباین"ظَّ

  یة:تتطرحها المعادلة اآل
n 

Ao = ∑ bi ei 
 

  

  یة:تیاضیة للنموذج إلى المفاهیم اآلوتُشیر الرموز الر 

AO معین (محل الدراسة).= تعني إجمالي االتجاه نحو موضوع  

bi ة المرتبطة عضویًا بالموضوع.بشأن السمة البارز  معتقدات الفرد= تعني  

ei.تعني تقییم الفرد ألهمیة تلك السمة =  

n معین.قبل الفرد والمرتبطة بموضوع  ة محل التقییم من= عدد السمات البارز  

i=1---n إلـــى ١= تعنـــي عـــدد التقییمـــات التـــي تبـــدأ علـــى المســـتوى الفـــردي (مـــن الفـــرد/ القیمـــة (
  )٥٢(جم عینة الدراسة).المستوى التجمیعي (ح

  نتائج اختبار الفروض العلمیة للدراسة:

ــل الشــباب المصــري  الفــرض العلمــي األول: فضِّ ُ بحریــٍة مــن خــالل  معینــة الدراســة التعبیــر عــن آرائهــی
  مواقع التواصل االجتماعي مقارنًة بروافد "الویب" وتطبیقاتها األخرى.

ـــ  ســة لتطبیقــاتعینــة الدراي تفضــیالت الشــباب تــاآلیوضــح الشــكل و   بوصــفها روافــدَ  ،"الویــب"معینــة لـ
ة لحریة الرأي والتعبیر، و  جمع البیانات والمعلومات الالزمـة عـن القضـایا المصـریة المهمـة لبنـاء النقـاش رقمیّ

  والجدل حولها مع اآلخرین.

i=1---n     
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١٩  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  
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البرید اإللكتروني

المدونات

تویتر

الیوتیوب

انستجرام

الفیس بوك

المواقع اإلخباریة

مواقع البحث

6.4

3.8

8.6

17.6

14.5

27.7

10.4

12.8

  )٢( شكل
  والتعبیر الرقمیین تفضیالت الشباب لتطبیقات "الویب" كروافد لحریة الرأي

یتضح من الشكل السابق أن شبكة الفیس بوك تأتي على رأس قائمة التطبیقات االجتماعیة "للویب" 
مع المصري عن آرائهم بحریٍة حول القضایا المهمة في المجت تند إلیها الشباب المصري للتعبیرالتي یس

وقد حظیت الفیس بوك  ین ثقافي وترفیهي.اقتصادیًة أم اجتماعیًة أم ذات طابع سواًء أكانت سیاسیًة أم
% من إجمالي التفضیالت التي تم تجمیعها في إطار كونها بدائل تصب في ٢٧.٧وزٍن نسبي قدره ب

  . Aggregate Variableمتغیٍر واحدٍ 

حیث یعتقد  ؛وجاءت المواقع المرئیة ممثلًة في الیوتیوب وانستجرام في المرتبتین الثانیة والثالثة
ة مهمةها روافد ر الشباب أن الواقع المصري وما یمر به من تحوالٍت حادة خالل  إللقاء الضوء على قمیّ

 وما یتطلبه هذا األمر من تغییراٍت  ،مرحلة االنتقال الحالیة من النظام الدیكتاتوري إلى النظام الدیمقراطي
  .، والثقافیةةواالجتماعی ،واالقتصادیة ،جوهریٍة في بنیة المجتمع على المستویات السیاسیة

تكون هناك   ألن ونعینة الدراسة یمیلأن الشباب  المهمة التي یطرحها الشكل السابقومن النتائج 
مرحلة جمع المعلومات عن القضایا المهمة المثارة في  وهى أال ،لتشارك اآلراء مع اآلخرین مرحلة سابقة

، وتلك المرتبطة بتصفح المواقع البحث" مواقع" المجتمع المصري؛ ومن ثمّ فقد احتلت التطبیقات البحثیة
ویتسق ذلك مع مفهوم الدیمقراطیة والرشاد  ،الدراسةعینة كزین الرابع والخامس لدى الشباب اإلخباریة المر 

   في اآلراء التي ینبغي أن تنبني على المعلومات الدقیقة والرصینة.

بوصفها  ،لتواصل االجتماعيعینة الدراسة نحو مواقع اي اتجاهات الشباب تویوضح الجدول اآل
  .من وجهة نظرهم الروافد األبرز على "الویب" للتعبیر عن الرأي بحریٍة في القضایا المهمة في مصر
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  لحریة الرأي والتعبیر الرقمیین كروافد جدیدة اتجاهات الشباب المصري نحو مواقع التواصل االجتماعي )١(جدول 
 االتجاھات

  روافد التعبیر الرقمي
 االنحراف  معارض  غیر محدد  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك  االلتواء  التباین  المعیاري
بكة الف ٍة تدعم ش ي بحری ل آرائ وك نق یس ب

  ٢,١١  ٠,٣١١  ٠,٥٥٧  ٦,٠  ١٩  ١٣,٤  ٤٢  ٨٠,٦  ٢٥٤  لآلخرین

ى  دیو عل ور والفی ات الص د أن ملف أعتق
ى صد ات الیوتیوب أكبر دلیل عل ق المعلوم

  الخاصة بقضیٍة معینة
٠,٥٢٩  ٠,٦١٥  ٠,٧٨٠  ٢٠,٦  ٦٥  ٣١,١  ٩٨  ٤٨,٣  ١٥٢  

رأي من خالل  ُشارك اآلخرین في ال ویتر أ ت
  ٠,٦٥٩  ٠,٦٦٦  ٠,٨٥٠  ٢٢,٢  ٧٠  ٢٣,٢  ٧٣  ٥٤,٦  ١٧٢  بال خوٍف من معرفة بیاناتي

دیوھات  باب بالفی اركات الش ھمت مش أس
وب  تجرام والیوتی ٍر على انس ي كشف كثی ف

  من المشكالت في مصر
١,٤٦  ٠,٤٢٨  ٠,٦٥٤  ٩,٥  ٣٠  ١٩,٤  ٦١  ٧١,١  ٢٢٤  

دور هم لیجابیة بشأن تقییمإ ب عینة الدراسة لدیهم اتجاهاتفإن الشبا ،ا لبیانات الجدول السابقوفق
ا إلى قطاعاٍت عریضةٍ وحمل نشر الفیس بوك في  والمعارف من األصدقاء والزمالء  آرائهم إلكترونیً

مما یعكس  ؛٢.١١نحو الفیس بوك  في االتجاه؛ Skewness Value "االلتواء"وقد كانت قیمة ، وغیرهم
وتمتد االتجاهات اإلیجابیة نحو مواقع التواصل ، تتبع التوزیع المعتاد في العینة وال ،حادة أنها اتجاهات

سهمت في فضح العدید من التجاوزات في المرئیة التي یعتقد الشباب أنها أالمواقع  االجتماعي لتشمل
أي تلك ـــ ن مصداقیتها ة واألمنیة منها، وأاالقتصادی وخاصةً  ،المجتمع المصري على مختلف المستویات

 ،ى مستخدمي "الویب"دخاطب حاسة البصر للكونها تعتمد على الصورة التي تُ  ـــ عالیة؛ المواقع المرئیة
  .Seeing is Believing "الرؤیة تعني الصدق"والقاعدة في هذا الصدد أن 

ا عینة اللشباب كما یعتقد المبحوثون من ا ا ومقتضبً ا ومباشرً مثِّل نمًطا سریعً ُ دراسة أن موقع تویتر ی
ولذلك فهم  ؛أو التتبع األمني ة دون مخاوف أو خشیًة من الرقابةللتعبیر عن آرائهم في القضایا الطارئ

ویبدو أن التدوین المصغَّر  ،جریات األمور في مصریمیلون الستخدامه للتعبیر بحریة عن آرائهم في مُ 
ا المهمة والطارئة قد ه موقع تویتر للشباب للتعبیر المباشر والمقتضب عن آرائهم في القضایالذي أتاح

نات التي حظیتلأدى بدوره إ نات الشكل ا% فقط من تفضیالت الشباب وفًقا لبی٣.٨ بــ ى تراجع المدوّ
  .)٢( التوضیحي

للدراسة القائل بتفضل  حة الفرض العلمي األولفقد تحقق الباحث من ص ،وفي ضوء النتائج السابقة
عینة الدراسة التعبیر عن آرائهم بحریٍة من خالل مواقع التواصل االجتماعي مقارنًة  الشباب المصري

  بروافد "الویب" وتطبیقاتها األخرى.

ة من خالل التعبیر  یعمد الشباب المصري الفرض العلمي الثاني: عینة الدراسة إلى المشاركة الرقمیّ
عن وجهات وال یقتصر ذلك على التعبیر الرقمي  ،ف القضایا العامة البارزة في مصرفي مختل عن آرائهم

  .دون غیرها في الشئون والقضایا السیاسیة فقطنظرهم 
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ة بالرأي من قبـل الشـباب فـي الشـئون والقضـایا العامـة المصـریة٢(یوضح الجدول و   ) المشاركة الرقمیّ
ا   .خالل فترة الدراسة وما قبلها بقلیٍل زمنیً

 ،ي الحـر فـي القضـایا االقتصـادیةعینـة الدراسـة قـد شـاركوا بـالرأاب ن الشـبفإ ،لنتائج الجدول المذكورووفقًا 
ــ قتصـــر مشـــاركتهم ولـــم ت ،والریاضـــیة ،واألمنیـــة ،والتعلیمیـــة ،والسیاســـیة ــــ مـــن المهتمـــین بشـــئون  كمـــا یـــزعم الكثیـــرـ

  یرها من القضایا المهمة في مصر. على القضایا السیاسیة دون غـــ اإلعالم الرقمي و"الویب" 

ُالحــظ  لرغم مــن ذلــك فإنهــا أفضــل وبــا ،ن المشــاركة بــالرأي تنــدرج ضــمن فئــة المشــاركة المتوســطةأوی
، لسیاسـیة، ومنظمـات المجتمـع المـدنياالتحـادات الطالبیـة، واألحـزاب افـي التقلیدیـة  بمشـاركتهم حاًال مقارنةً 

أو  ،الرادیــو أو التلیفزیــونكالصـحف أو  ،ائل اإلعــالم التقلیدیــةمـن خــالل المشــاركة بـالرأي الحــر عبــر وسـ أو
كالمیــادین والمقــاهي ووســائل  ،ة فــي التجمعــات العامــةالــرأي فــي القضــایا المصــریة البــارز بــالتعبیر الحــر عــن 
  المواصالت العامة.

  ة في المجتمع المصريالشباب بالرأي في القضایا البارز مشاركة  )٢(جدول 
ة بالرأيالمشاركة الرقمیّ   

  أجندة القضایا المصریة
  لم یُشارك  غیر محدد  شارك بالرأي

  %  ك  %  ك  %  ك
  ٣٦,٥  ١١٥  ١١,١  ٣٥  ٥٢,٤  ١٦٥  ارتفاع أسعار السلع والخدمات

  ٤٢,٥  ١٣٤  ١٦,٨  ٥٣  ٤٠,٥  ١٢٨  إجراء االمتحانات في شھر رمضان
  ٤٢,٩  ١٣٥  ١٣,٠  ٤١  ٤٤,١  ١٣٩  م٢٠١٨ئاسیة االنتخابات الر

  ٤٧,٣  ١٤٩  ١٧,٥  ٥٥  ٣٥,٢  ١١١  م٢٠١٨شاملة عملیة سیناء ال
  ٤٦,٧  ١٤٧  ١٢,٧  ٤٠  ٤٠,٦  ١٢٨  كة مصر في كأس العالم لكرة القدممشار

ا لنتائج الجدول السابق رأس أولویات اهتمامات على قضیة ارتفاع األسعار والخدمات  جاءت ،وفقً
ا لكونها من القضایا الملم ؛الشباب على "الویب" خالل فترة الدراسة ي الحیاة المعیشیة وسة التي تؤثر فنظرً

في االنتخابات  القضیة السیاسیة األبرز التي شارك فیها الشباب بالرأي ممثلةً ت ناكو  ،الیومیة للشاب
أكَد الشباب أنهم كانوا یودون أن تكون بین عدٍد كبیٍر من المرشحین بما یسمح  حیث ؛م٢٠١٨ الرئاسیة

ا للبرنام   ج السیاسي واإلجرائي لكل مرشح.ببدائل متعددة لالختیار وفقً
 وهىـــ م في شهر رمضان ٢٠١٧/٢٠١٨اسي قضیتا إجراء امتحانات نهایة العام الدر  كما جاءت
في المركز الثالث متساویًة في المركز ذاته مع مشاركة الشباب بالرأي في حظوظ ـــ قضیة تعلیمیة 

  م.٢٠١٨ا بدایة صیف المنتخب القومي المصري في كأس العالم لكرة القدم في روسی
في ذیل قائمة اهتمامات  م٢٠١٨ى حین جاءت القضیة األمنیة ممثلًة في عملیة سیناء الشاملة ف
ا ُألحادیة مصادر  ؛حیث احتلت المرتبة الخامسة واألخیرة ضمن قائمة أولویاتهم ؛عینة الدراسةالشباب  نظرً

 في سیناء في ظل تضارب التصریحات يالتحقق من الواقع األمن علىوعدم قدرة الشباب  ،المعلومات
عینة افق في أولویات اهتمامات الشباب من األهمیة بمكان الوقوف على مستوى التو و ، وعدم كفایتها

ا لخصائصهم الدیموجرافیة   ).٤) و(٣( یطرحه الجدوالن وهو ما ،الدراسة وفقً
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ة التي حظیت  )٣( جدول ا لخصائصهم  ها القضایا في مشاركات الشبابباألهمیة النسبیّ عینة الدراسة وفًق
  )(والدخل) والتعلیم والفئة العمریة (النوع الدیموجرافیة

   الخصائص
  الدیموجرافیة

  
  أجندة القضایا

  الدخل  التعلیم  الفئة العمریة  النوع

 فوق  متوسط  - ٢٥  - ٢٠  - ١٥  أنثى  ذكر
  دراسات  جامعي  المتوسط

  علیا
  أقل من
ج  ٤٠٠٠  -٣٠٠٠  - ج٢٠٠٠- ج١٠٠٠  ج١٠٠٠

  كثرفأ
لع  عار الس اع أس ارتف

  ٨  ١١  ٥٠  ٦٦  ٣٠  ١٧  ٤٣  ٢٧  ٧٨  ٧٤  ٥٦  ٣٥  ٨٥  ٨٠  والخدمات
ي  ات ف راء االمتحان إج

  ١٠  ٤  ٣٤  ٦٠  ٢٠  ١٥  ٤٢  ٢٠  ٥١  ٤٤  ٥٩  ٢٥  ٦٢  ٦٦  نشھر رمضا
یة  ات الرئاس االنتخاب

  ٨  ٥  ٣٨  ٧١  ١٧  ١٥  ٤٤  ٢٣  ٥٧  ٤٩  ٥٩  ٣١  ٦٤  ٧٥  م٢٠١٨
املة  ة سیناء الش عملی

  ٥  ٦  ٢٥  ٥٣  ٢٢  ١١  ٢٦  ١٦  ٥٨  ٤٩  ٣٨  ٢٤  ٤٥  ٦٦  م٢٠١٨
ار ي مش ر ف كة مص

  ٨  ١٢  ٣٥  ٤٩  ٢٤  ١٢  ٤٨  ٢١  ٤٧  ٤٤  ٥٥  ٢٩  ٤٥  ٨٣  كأس العالم لكرة القدم

  هم في هذا الشأننة لدى الشباب، ومستویات التوافق فیما بیترتیب أولویات القضایا البارز  )٤(جدول 
الخصائص 
  الدیموجرافیة

  
  أجندة القضایا

  الدخل  یمالتعل  الفئة العمریة  النوع

 فوق  متوسط  - ٢٥  - ٢٠  - ١٥  أنثى  ذكر
  دراسات  جامعي  المتوسط

  علیا
  أقل من
 ٤٠٠٠-٣٠٠٠- ج٢٠٠٠- ج١٠٠٠ج١٠٠٠

  ج فأكثر

لع  عار الس ارتفاع أس
  ٢  ٢  ١  ٢  ١  ١  ٣  ١  ١  ١  ٣  ١  ١  ٢  والخدمات

إجراء االمتحانات في 
  ١  ٥  ٤  ٣  ٤  ٢  ٤  ٥  ٤  ٤  ١  ٥  ٣  ٤  شھر رمضان

یة  ات الرئاس االنتخاب
  م٢  ٤  ٢  ١  ٥  م٢  ٢  ٢  ٣  ٢  م١  ٢  ٢  ٣  م٢٠١٨

یناء  ة س عملی
  م٢  ٣  ٥  ٤  ٣  ٥  ٥  ٤  ٢  م٢  ٥  ٤  ٤  م٤  م٢٠١٨الشاملة 

ار ي مش ر ف كة مص
رة  الم لك أس الع ك

  القدم
  ٥  ١  ٣  ٥  ٢  ٤  ١  ٣  ٥  م٤  ٤  ٣  م٤  ١

- : )٢وع١(ع  ٠,٤  ارتباطات سبیرمان
٠,١٥  

  **٠,٦):٣وع١(ع
- : )٣وع٢(ع

٠,٠٥  
          

  **٠,٦):٢وع١(ع
  *٠,٥٥-):٣وع١(ع
  ٠,٢):٤وع١(ع
  ٠,٥):٣وع٢(ع
  ٠,٤٥):٤وع٢(ع
  ٠,١٥):٤وع٣(ع

  ٠,٤ -):٢وع١(ع
   ٠,٣): ٣وع١(ع
    ٠,٨): ٤وع١(ع
  ٠,٤٥-): ٥وع١(ع
  **٠,٦): ٣وع٢(ع
  ٠,٢-): ٤وع٢(ع
  ٠,٥٥): ٥وع٢(ع
  ٠,٣): ٤وع٣(ع
  ٠,١٥-): ٥وع٣(ع
   ٠,٥-): ٥وع٤(ع

)،ارتباط الرتب "سبیرمان". والرقم أمامه هو قیمة معامل ) الرمز(ع) هو اختصار عمود  
ا عند مستوى معنویة    . P0.05%٩٥ودرجة ثقة  ٠٠٥(*) دال إحصائیً

ا عند مستوى معنویة    .P0.01 %٩٩ودرجة ثقة  ٠,٠١(**) دال إحصائیً

                                                
 جــدل الــرقمیین حــول أجنــدة القضــایا الخمــس كمــا هــو ترتیبهــا فــي بلغــت التكــرارات الخاصــة بمشــاركة الشــباب فــي النقــاش وال

نظر الجدول ( ١٢٨و١١١، و١٣٩، و١٢٨، و١٦٥الجدول على النحو اآلتي: ( ا)، ُا   ).٢تكرارً
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مــن التوافــق بــین الشــباب فــي أجنــدة اهتمامـــاتهم  ن وجــود قــدر محـــدودیویتضــح مــن الجــدولین الســابق
تــب "ســبیرمان" ا الخمــس المهمــةبشــأن القضــای ــا لالرتباطــات المحســوبة بمعامــل الرُ ؛ خــالل فتــرة الدراســة وفقً

حیـث لـم یكـن ؛ والمستویات التعلیمیة دون غیرهـا فقط على مستوى بعض الفئات العمریة، حیث كان التوافق
الفئــة  ؛ وخاصـةً مسـتوى الـذكور واإلنـاث، وبعـض الفئـات العمریـة علـىــــ  أي الشـبابــــ  توافـٌق فیمـا بیـنهم ثمـة

  ذلك على مستوى الشباب في فئات الدخل المختلفة. ا، وكعامً ٣٠قل من أل ٢٥المتأخرة من 

ا بـــالغ األهمیـــة مــن النـــاحوتعكــس النتـــائج الحالیـــة أ ــیمــرً شـــیر إلـــى أن تُ  لكونهـــا ؛ةتین النظریـــة والمنهجیّ
ا أل ؛جمـاع االجتمـاعي"الویب" ال تسهم في خلـق اإل دمو تطبیقاتهـا المختلفـة فقیـة یقـوم مسـتخأ هـا وسـیلةننظـرً

ــا  ،بفـرض أولویـاتهم علیهـا، وذلـك علــى عكـس الوسـائل التقلیدیـة التـي تضــطلع ببنـاء األجنـدة ووضـعها تراكمیً
عینـــة لـــى أن الشـــباب أن النتـــائج فـــي مجملهـــا تُشـــیر إ بیـــد، ت الـــرأي العـــام بقطاعاتـــه المختلفـــةضـــمن أولویـــا

 ،ا بـالرأي الحـر فـي مختلـف الشـئون والقضـایا المصـریةالدراسة باختالف خصائصـهم الدیموجرافیـة قـد شـاركو 
  ولم یقتصروا فقط على التعبیر عن آرائهم في الشئون والقضایا السیاسیة دون غیرها.

تهم المفتوحــة عــن مفهــوم حریــة افــي إجابــعینــة الدراســة لــى أن الشــباب بمكــان اإلشــارة إ األهمیــةومــن 
حــو كافــة القضــایا عنــي التنفــیس والبــوح بمــا فــي داخــل الــنفس نتا أنهــإلــى الــرأي والتعبیــر الــرقمیین قــد أشــاروا 

ــا مــن المحاســبة والعقــاب وهــى ،واألحــداث والعزلــة  آراء ال یســتطیع الفــرد البــوح بهــا فــي الواقــع المعــیش خوفً
كـــن للمســـتخدم البـــدیل هو"الویـــب" التـــي ال تخضـــع للرقابـــة أو المحاســـبة، كمـــا یمإن ؛ وبالتـــالي فـــاالجتماعیـــة

ا ببیاناٍت غیر حقیقیةٍ قبین له أتضلیل المتع   ووسائل االتصال به. ،قامتهمهنته، ومكان إو  ،عن اسمه منیً

القائـــل بـــأن حة الفـــرض العلمـــي الثـــاني للدراســـة تحقـــق الباحـــث مـــن صـــ ،وفـــي ضـــوء النتـــائج الحالیـــة
ة مـن خـالل التعبیـر عـن آرائهـم فـي مختلـف لبـارزة فـي القضـایا العامـة ا الشباب یعمدون إلى المشاركة الرقمیّ

  في الشئون والقضایا السیاسیة فقط. عن وجهات نظرهم وال یقتصر ذلك على التعبیر الرقمي ،مصر

عینــة الدراســة نحــو المتغیــرات تجاهــات ســلبیة لــدى الشــباب المصــري وجــد اتُ  الفــرض العلمــي الثالــث:
ا في انخراطهم الرقمي "بالویب" للتعبیر عن آرائهم بحریٍة في القض     ایا والشئون العامة المصریة.المؤثرة سلبً
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٢٤ : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على 

  عینة الدراسة نحو المتغیرات المؤثرة في حریة الرأي والتعبیر على "الویب"باب اتجاهات الش )٥(جدول 
  االتجاھات                            

  المتغیرات المؤثرة 
  في التعبیر الرقمي

  معارض  غیر محدد  موافق
االنحراف   المتوسط

  %  ك  %  ك  %  ك  لتواءاال  التباین  المعیاري

ي ل آراء الشباب على الویب ھ ن قبی رأي  م
ًا   ٠,٥١٩  ٠,٦٤٢  ٠,٨٠٠  ٢,٢٧  ٢٢,٢  ٧٠  ٢٨,٩  ٩١  ٤٨,٩  ١٥٤  األقلیة المعزولة اجتماعی

زوف  ؤدي لع ت ت ة لإلنترن رعة البطیئ الس
ى الشباب عن المش الرأي عل ة ب اركة الفاعل

  "الویب"
٠,٦٧٤  ٠,٦٦١  ٠,٨١٣  ٢,٣٣  ٢١,٩  ٦٩  ٢٣,٢  ٧٣  ٥٤,٩  ١٧٣  

ة  ى اآلراء المتداول ضرورة فرض رقابة عل
ِبل الشباب المصريعل   ٠,٠٨٢  ٠,٨٧٤  ٠,٩٣٠  ١,٩٥  ٤٥,٧  ١٤٤  ١٢,٧  ٤٠  ٤١,٦  ١٣١  ى "الویب" من ق

آلراء ا عبي ل ض ش د رف داولھا یوج ي یت لت
  ٠,١٦٦  ٠,٦٧٤  ٠,٨٢٠  ٢,١  ٢٩,٥  ٩٣  ٣٢,١  ١٠١  ٣٨,٤  ١٢١  الشباب على "الویب"

یلة ف ع وس ب المواق ة للتعحج ى ال ب عل غل
  ٠,٣٩٤  ٠,٧٦٤  ٠,٨٧٠  ١,٨  ٤٩,٨  ١٥٧  ٢٠  ٦٣  ٣٠,٢  ٩٥  فوضى اآلراء على "الویب"

دم  ب" ع ى "الوی باب عل ب آراء الش یعی
  ٠,٩٧٢  ٠,٦١١  ٠,٧٨١  ٢,٤٥  ١٨,١  ٥٧  ١٩  ٦٠  ٦٢,٩  ١٩٨  اعاتھا ألخالقیات المجتمع المصريمر

اســة یمتلــك معــارف وثقافــة سیاســیة إلــى أن الشــباب المصــري عینــة الدر  الســابقتُشــیر نتــائج الجــدول 
قاٍت اجتماعیـة وثقافیـة ةرصین عوّ وقانونیـة لممارسـتهم حریـة  تجعلهم قادرین على تقییم المتغیرات التي تُمثِّل مُ

ـــا علـــى شـــهدت فـــي اآلونـــة األخیـــرة التـــي  وخاصـــةً  ،یـــر الـــرقمیین عبـــر "الویـــب"الـــرأي والتعب ا مجتمعیً تضـــافرً
ــل  المسـتویین الرسـمي والشــعبي لـرفض اآلراء المتداولـة علــى "الویـب" مــن ِقبـل الشـباب المصــري بوصـفها تُمثِّ

ج الخالفــات بــین المصــریین بمـــا یضــر بالســ تهدیــًدا لألمــن القــومي المصــري، ـــؤجِّ م واألمــن االجتمـــاعیین لوتُ
  لمصر.

قــرون عینــة وعلــى الـــرغم مــن أن الشـــباب  ُ طبیعـــة ن طـــرحهم أن ثمـــة تجــاوزات أخالقیـــة بشــأالدراســـة ی
قــات  ســلبیةٍ  ن ذلــك قــد اقتــرن باتجاهــاٍت ، فــإخــالل "الویــب" حــول الشــئون العامــة مــن مآرائهــ لــدیهم نحــو معوِّ

طـار كونهـا تخــص قطاعـات المجتمـع لتلـك اآلراء فـي إ وأبرزهـا تقیـیم بعــض ،تلـك عـن آرائهـم عملیـة تعبیـرهم
ـا الفضـائیات  وخاصـةً ــــ قلیدیـة م التعینـة الدراسـة أن وسـائل اإلعـالكمـا یعتقـد الشـباب  ،أقلیة معزولـة اجتماعیً

ـــ المصــریة  ــــ ى مــا أطلقــت علیــه "شــعب السوشــیال" قــد دأبــت عبــر بــرامج التــوك شــو علــى الهجــوم الحــاد عل
  آلراء التي یتداولها الشباب على "الویب" بشأن القضایا المهمة المثارة في المجتمع المصري. لزدراًء ا

ا كمـــا یحمـــل الشـــباب اتجاهـــاٍت ســـلبیًة نحـــو رداءة ســـ  علـــىى قـــدرتهم فـــرعة اإلنترنـــت التـــي تـــؤثر ســـلبً
ـوص والصــور والفیــدیوهات التــي تتعلــق بكشــف حقــائق الوضــع فــي مصــر ســواًء علــى المســتوى  تحمیـل النصـ

  مني.األ والدیني، أ والسیاسي، أ و، أاالقتصادي

جــة وتمتــد االتجاهــات الســلبیة لــدى الشــباب لتشــمل رفضــهم البــات للرقابــة علــى تطبیقــات "الویــب" بح
ـــ  علــى فوضــى اآلراء التــي یتــداولونهاالســیطرة  ـــ أي الشــبابــ حیــث یعتقــد الشــباب أن الرقابــة  علــى "الویــب" ـــ

ـــم تعـــد تتناســـب مـــع الخصوصـــیة الثقافیـــة لمصـــر بعـــد ثـــورة ،نمـــٌط مـــن تكمـــیم األفـــواه هـــى الخـــامس  وأنهـــا ل
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٢٥  : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على  

الــرقمیین مــن خــالل التعبیــر والتــى ارتكــزت فــي انطالقهــا علــى حریــة الــرأي و  ،م٢٠١١والعشــرین مــن ینــایر 
  تطبیقاتها االجتماعیة ممثلًة في الفیس بوك وتویتر. "الویب" وخاصةً 

ن االتجاهــات الســلبیة وتنــدرج ضــمن التوزیــع المعتــاد بمــا یعكــس أ ،وقــد كانــت قــیم "االلتــواء" اعتیادیــة
قـــات حریـــةلـــدى الشـــباب   تجاباٍت وجدانیـــةٍ نمـــا تنطلـــق مـــن اســـالـــرأي علـــى "الویـــب" إ عینـــة الدراســـة نحـــو معوِّ

  لدیهم في هذا الشأن.  حقیقیةٍ 

ا حصائیً قـات حریـة التعبیـر علـى "الویـب" نحـو، وإ  ٠.٨١٤بلغ االتساق في اتجاهـات الشـباب نحـو معوِّ
ُشیر إلى اتساق قـات التـي تـرتبط بالخصوصـیة الثقافیـة  وهو ما ی مرتفع في اتجاهـاتهم السـلبیة نحـو تلـك المعوِّ

  رحلة الراهنة.للمجتمع المصري خالل الم

القائـل بوجـود حة الفـرض العلمـي الثالـث للدراسـة فقد تحقق الباحث من ص ،ضوء النتائج السابقة ىوف
ا فــي انخــراطهم الرقمــي عینــة الدراســة نحــو المتغیــرات المــاهــاٍت ســلبیٍة لــدى الشــباب المصــري اتج ـــ ؤثرة ســلبً بــ

  عامة المصریة.الویب" للتعبیر عن آرائهم بحریٍة في القضایا والشئون ال"

نحـو أبعـاد حریـة الـرأي  المحصلة النهائیة التجاه الشباب عینـة الدراسـة تتوقف الفرض العلمي الرابع:
عطیهــا هـؤالء الشــباب ألهمیــة الســمات الفرعیــة المرتبطــة بتلــك  ُ ة التــي ی والتعبیـر الــرقمیین علــى األوزان النســبیّ

ُروِزها لدیهم.   األبعاد وحدود ب

والــرأي  بعــاد حریــة التعبیــرة النهائیــة التجاهــات الشــباب نحــو أحصــلاب المُ اســتخدم الباحــث فــي حســ
، ن" بشـأن السـمات المتعـددة لالتجـاهشـبای"فِ  معادلـة ــــــ ي نمـوذج التحلیـل الثقـافي المقتـرحة فـوالـواردـــــ  الرقمیین

ــا لنتــائج تطبیــق تلــك المعادلـــة وو  عینـــة مصــري ) یتضــح أن الشــباب ال٦( ا خــالل الجـــدولهــالتــي تــم طرحفقً
ـمـن المؤشـرات الثقافیـة واألبعـاد البِ  لبي لمجموعـةٍ الدراسة لدیهم تقیـیم سـ ة المرتبطـة بالبیئـة المصـریة التـي نیویّ

ـــل معـــ قـــات فـــي دور یو  ،م لحریـــة الـــرأي والتعبیـــر الـــرقمیینهـــد اولتُمثِّ ـــل أخطـــر تلـــك المعوِّ اللجـــان بعـــض تمثَّ
وعرقلـــة دور الشـــباب فـــي نشـــر الـــوعى بالقضـــایا  ،صـــرفـــي توجیـــه المجـــال العـــام الرقمـــي فـــي ملكترونیـــة اإل

    .هاوالمشكالت المهمة فی

إیجابیـة فـي  حصـلةٍ مُ بي والتعبیر الرقمیین قد حظیت بعاًدا لحریة الرأفإن ثمة أ ،الرغم مما سبقوعلى 
فـي  بیـر لبنـاء مجتمـع المعرفـةرها في اعتقـادهم بأهمیـة حریـة التعمثل بدو تعینة الدراسة، وتاتجاهات الشباب 

ا كمـا یــرتبط  مصـر، وتقیــیم  ،السـبیل األرشـد لمحاســبة الحكومـة مثــلت كـون حریـة التعبیــر والـرأيبذلـك عضــویً
ــا فـي ضــوء الصــالح العـام للمجتمــع المصــري ســهم فـي تكــریس قــیم المواطنـة التــي تُتــیح ت، كمـا أدائهـا مجتمعیً

مــــن الرقابــــة علــــى أداء  اعبیشــــ انمطــــبوصــــفها جتماعیــــة ممارســــة الســــلطة الخامســــة لألفــــراد والجماعــــات اال
  .الحكومة والمؤسسات الرسمیة في مصر
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٢٦ : في إطار نموذج التحلیل الثقافيشبكة اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حریة الرأي والتعبیر على 

ؤكـــد  ،المعیاریـــةوقـــد كانـــت قـــیم معامـــل "االلتـــواء" عنـــد الحـــدود  ُ أن المحصـــلة النهائیـــة األمـــر الـــذي ی
، یین فــي مصــر تتبــع التوزیــع المعتــادبعــاد حریــة الــرأي والتعبیــر الــرقمعینــة الدراســة نحــو أجاهـات الشــباب الت

  ع الحقیقي التجاهات الشباب نحو األدوار السیاسیة والتوعویة واالجتماعیة "للویب" في مصر.وتعكس الواق

 وتؤكـد النتــائج الحالیــة مالءمـة نمــوذج التحلیــل الثقــافي فـي تفســیر واقــع حریـة التعبیــر والــرأي الــرقمیین
     لیة.الدراسة الحافي الذي تمثَّل في الشباب ، ي ضوء تقییمات المستفید النهائيف في مصر

حصلة اتجاهات الشباب نحو أبعاد حریة الرأي والتعبیر الرقمیین على"الویب"  )٦(جدول    مُ
  في إطار خصوصیة المجتمع المصري

  عدد  المتوسط  ثنائیة السمات الفرعیة  أبعاد حریة التعبیر الرقمي
  الموافقین

الوزن النسبي 
  للسمة

  محصلة
  االتجاه

ثنائیة 
  االتجاه

 حمایة حریة التعبیر
  الرقمي

ّة  إیجابي  ٥٩٧٩(+)   ٢,٢  ١٩٩  ٢,٣  ضرورة لمجتمع المعلومات   ١,٤  ٩٦  ١,٧  ترٌف في المرحلة الراھن

م األفواه  سلبي  ٦٩٢,٢)- (  ١,٤٥  ٧٨  ١,٦  یدعم التعبیر الرقمي  مناخ الحریة   ٢,١  ٢٠١  ٢,٦  یكمِّ

  ١,٧  ٩٢  ١,٨  قسًرافرض اآلراء   إیجابي  ٣٣٧,١(+)  ١,٩  ١٦٩  ٢,١  الحضور االجتماعي  الدوافع

  ١,٨  ٨٣  ١,٧  تحیزاُت مسبقة  إیجابي  ٥٤٢,٠(+)  ٢,١  ١٨٥  ٢,٤  حریة تبني األفكار  االنتماءات األیدیولوجیة

  ١,٧  ٦٣  ١,٢  تشكیٌك في الحكومة  إیجابي  ٨٤٢,٤(+)  ٢,٤  ٢٠٥  ٢,٦  ضرورة محاسبة الحكومة  السلطة الخامسة

ّات االتصالیة   ١,٨  ٧٤  ١,٤  الحفاظ على المجتمع  سلبي  ٦٠٩,٢)- (  ٢,٢  ١٨٨  ٢,٣  ةھیمنالرغبة في ال  تدجین التقنی

  ١,٧  ٧٤  ١,١  السیطرة على فوضى اآلراء  سلبي  ٨٠٧,٨)- (  ٢,٣  ٢٠٣  ٢,٧  إفساد المجال العام  دور اللجان اإللكترونیة

عبِّـــر ن واقـــع حریـــة الـــر أتؤكـــد النتـــائج  ُ قراطیـــة من بالدیمیـــؤ  عـــن مجتمـــعبشـــكل كـــاف أي والتعبیـــر ال ی
لعالقـــات بـــین لویـــؤطِّر  یحكـــم العالقـــات بـــین الحـــاكم والـــرأي العـــام، ابـــارز  انمطـــبوصـــفها ویســـعى لتكریســـها 

غ الســــیاق الثقـــــافي فــــراد والجماعــــات االجتماعیـــــة، ویصــــبویســــود العالقـــــات بــــین األ الحكومــــة والمــــواطنین،
ة،   .ة، والتضافروالتفاعلی بالتبادلیّ

المحصـلة النهائیـة  القائـل بـأن، العلمي الرابع للدراسة الحالیـة الفرضوتُشیر النتائج الحالیة إلى صحة 
ة التـي ن إنمـا یتوقـف علـى األوزان النسـبینحو أبعاد حریة الرأي والتعبیر الـرقمیی اسةعینة الدر  التجاه الشباب

ُروِزها لدیهم. عطیها هؤالء الشباب ألهمیة السمات الفرعیة المرتبطة بتلك األبعاد وحدود ب ُ   ی

 فـي اتجاهـات الشـباب عینـة الدراسـة نحـو توجـد فـروٌق ذات داللـٍة إحصـائیةٍ  فرض العلمي الخامس:ال
ــة فــي مصــرتطب احتمـاالت خابیــة المختلفــة خــالل االســتحقاقات االنتــــــ  فــي المســتقبلــــــ  یــق الدیمقراطیــة الرقمیّ

  الرئاسیة. والنیابیة أ وسواًء المحلیات أ
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 ةوســیلبوصــفها مســتقبل توظیــف "الویــب"  نحــو اب عینــة الدراســةي اتجاهــات الشــبتــشــكل اآلیوضــح ال
ــا بمعــزٍل عــن الضــغوط الحكومیــة، والمــال السیاســي، مثالیــة للتصــویت فــي والعصــبیات  االنتخابــات إلكترونیً

  التي تُمارس تأثیرات سلبیة في القرارات التصویتیة للشباب المصري.
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ة في مصر مستقبًال اتجاهات ال   شباب نحو تطبیق الدیمقراطیة الرقمیّ

عینــة الدراســة یعتقــدون أن التصــویت اإللكترونــي بوصــفه شــباب تُشــیر نتــائج الشــكل الســابق إلــى أن ال
ــة یمكـــن قطــب الرحـــ ن یكــون ســـبیًال لتعضــید حریـــة الــرأي والتعبیـــر والتغلــب علـــى أى فــي الدیمقراطیـــة الرقمیّ

قاتها في البیئة الم   صریة.معوّ

جابیــة قویــة نحــو تطبیــق التصــویت إی الدراســة اتجاهــاٌت  عینــةكانــت لــدى الشــباب  وفــي هــذا الصــدد،
بــانحراٍف معیــاري وتبــایٍن محــدودین قــدرهما  ٢.٤حیــث بلــغ متوســط تلــك االتجاهــات  ؛لكترونــي فــي مصــراإل

االتجاهـــات تتبـــع  أن تلـــكإلـــى  ٠.٨٢٨، كمـــا تُشـــیر قیمـــة االلتــواء البالغـــة ٠.٦١٦ و ٠.٧٨٤علــى التـــوالي 
یات حریـــة التعبیـــر والـــرأي فـــي بإشـــكال ویعنـــي ذلـــك أن الشـــباب عینـــة الدراســـة لـــدیهم وعـــي، التوزیـــع المعتـــاد

  .امهاة التصویت في االنتخابات ذروة سنالتي تُمثِّل عملی، مصر

وعلـــى الـــرغم مـــن بعـــض المآخـــذ علـــى تطبیقـــات التصـــویت اإللكترونـــي فـــي الســـیاق الثقـــافي الغربـــي 
نهـا المـالذ اآلمـن عینـة الدراسـة یعتقـدون أإن الشباب ف ،والمملكة المتحدة والیات المتحدة األمریكیةال خاصةو 

 لــــیهم فــــي المحلیــــاتید مشــــاركتهم فــــي اختیــــار ممثلضـــمان تــــأثیرهم فــــي الواقــــع السیاســــي المصــــري، وتعِضــــ
  .أي منصب الرئاسة، دَّة الحكمُس و  ومجلس النواب

حكومـــة اإللكترونیـــة فـــي مصـــر كـــان لهـــا دورٌ بـــارز فـــي تقـــدیم وقـــد أشـــار الشـــباب إلـــى أن تجربـــة ال
ا لغیــاب االحتكــاك  ؛وتحســین عالقــاتهم بالمصــالح، والمؤسســات الحكومیــة الخــدمات الفوریــة للمــواطنین، نظــرً

زاء ذلك فإن الت ،تلك المؤسساتفي ر بالروتین السائد المباش ذاتهـا  صویت اإللكترونـي سیضـطلع بالوظیفـةوإ
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سـها فــي سـتقاللیة عـن المؤسســات الحكومیـة، أو الرضــوخ للضـغوط التـي یمكــن أن تمار مـن حیـث ضــمان اال
  .سیاق الفعالیات االنتخابیة في مصر في المستقبل

ا حصـــائیً ـــة وااللتـــواء إنمـــا تؤكـــد  ،وإ أن ثمـــة فـــإن النتـــائج الحالیـــة التـــي تتعلـــق بمقـــاییس النزعـــة المركزیّ
عـن  لیـة مثالیـة للتعبیـرآبوصـفها م على التصویت اإللكتروني توافقهعینة الدراسة بشأن  ا لدى الشبابتجانًس 
 والنقابــات فــي ذلــك تلــك التــي تــرتبط بالمؤسســات واالتحــاداتبمــا  ،الیــات االنتخابیــة المختلفــةفــي الفعالــرأي 

تطـویر الممارسـات السیاسـیة  ـــــ من وجهة نظر الشبابـــ  حیث یمكن لهذه اآللیة ؛ألحزاب السیاسیة وغیرهااو 
  یة والثقافیة في مصر إلى األصوب.جتماعواال

زاء ذلك التجانس لم تكن ثمة اخ بیـق الدیمقراطیـة عینـة الدراسـة نحـو مسـتقبل تطتالفات بین الشباب وإ
ة في مصر   والدخل. والفئات العمریة، والتعلیم، تالف خصائصهم الدیموجرافیة ممثلة في النوع،باخ، الرقمیّ

القائــل  ،حة الفــرض العلمــي الخــامس للدراســةقــق الباحــث مــن صــلــم یتح ،وفــي ضــوء النتــائج الحالیــة
یــة عینــة الدراســة نحــو احتمــاالت تطبیــق الدیمقراطاتجاهــات الشــباب  ىذات داللــة إحصــائیة فــ بوجــود فــروق

ـــة فـــي مصـــر  والنیابیـــة أ وســـواًء المحلیـــات أ ،االنتخابیـــة المختلفـــة فـــي المســـتقبل خـــالل االســـتحقاقات الرقمیّ
  الرئاسیة.

ة في مصر )٧( جدول   الفروق في اتجاهات الشباب المصري نحو مستقبل تطبیق الدیمقراطیة الرقمیّ
  اختبارا "ت" و"ف"

  الداللة  قیمة "ت"  االنحراف المعیاري  المتوسطات  العدد  الخصائص الدیموجرافیة
  اإلحصائیة

  )ذكور(  النوع
  إناث

١٦٥  
١٥٠  

٢,٣٦  
٢,٤٤  

٠,٨٠٣  
٠,٢٥  ٠,٩٣١  ٠,٧٦٤  

 غیر دال
  الداللة  قیمة "ف"  االنحراف المعیاري  المتوسطات  العدد  

  اإلحصائیة

  الفئات العمریة
    ٠,٧٨١  ٢,٤٧  ٦٨  )(-عاًما ١٥

٠,٥٧٣  
٠,٥٦٤  
  ٠,٨٠٠  ٢,٣٤  ١٢٧  -عاًما ٢٠  غیر دال

  ٠,٧٧٢  ٢,٤٠  ١٢٠  عاًما ٢٩-٢٥

  التعلیم

  ٠,٧٩٩  ٢,٣٤  ١٢٢  متوسط
  

١,٥٤٩  

  
٠,٢٠٢  
  غیر دال

  ٠,٧٣٨  ٢,٥٨  ٤٨  فوق المتوسط
  ٠,٨٢٤  ٢,٣٥  ١١٢  جامعي

  ٠,٦١٩  ٢,٥٢  ٣٣  دراسات علیا

  الدخل

  ٠,٨٠٦  ٢,٢٧  ٥٩  ج١٠٠٠أقل من 
  

٢,٠١٨  

  
٠,١١١  
  غیر دال

  ٠,٧٨٤  ٢,٣٤  ١٢٥  -ج١٠٠٠
  ٠,٧٥٨  ٢,٥٦  ٨٧  -ج٢٠٠٠

  ٠,٧٨٤  ٢,٣٩  ٤٤  ج  فأكثر٣٠٠٠
)=٣١٣)=١-(ن ) درجــات الحریـــة.  
)١- (عدد المجموعات =ـریة) درجـــات الحـــــ.( 
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  الخالصة:

مفادها أن السیاق الثقـافي العـام للمجتمـع هـو  ،ینطلق نموذج التحلیل الثقافي من قاعدٍة علمیٍة رصینةٍ 
ُحدد واقع الحری  ،سـة الحالیـة صـحة هـذا الطـرح العلمـيوقـد أثبتـت الدرا، معینمجتمع  ات وتطورها فيالذي ی

هتمـــام لذروتـــه فــــي ویصـــل هـــذا اال، ات االتصـــالیة فـــي الســـیاق الغربـــينیـــى حـــین یتعـــاظم االهتمـــام بالتقفـــف
ة للتعبیــر عــن آرائهــم والجماعــات االجتماعیــة والمرجعیــ للفــرد الســنوات القلیلــة الماضــیة لتكــریس حــق أصــیل

ا فـإن الجــدل  الحتیاجـاتهم المعرفیــة والوجدانیـة؛؛ وتلبیـًة  Smart Webمـن خـالل شـبكة "ویــب" أكثـر تطـورً
نمــا حــول تــداعیاتهما  حــولالســیاق الثقــافي المصــري لــیس  یثــور فــي أهمیــة حریــة الــرأي والتعبیــر الــرقمیین؛ وإ

مــن أن تــؤدي فوضــى اآلراء التــي یتــداولها الشــباب  األمــن القــومي المصــري فــي ظــل مخــاوف حكومیــةعلــى 
  على "الویب" لإلضرار باألمن والسلم المجتمعیین.

ـــ توقـــد تزامنـــ الویـــب" فـــي الشـــئون ة للـــرفض المجتمعـــي آلراء الشـــباب على"مـــع ذلـــك التغذیـــة التراكمیّ
ها بعض قطاعات المجتمع في ضوء كونهـا تجـاوزات أخالقیـة، وبثـتوالتي ی ،العامة المصریة  للشـائعات، اقیِّمُ

الویـــب" " األمـــر الـــذي یجعـــل بیئــة الـــرأي علـــى؛ ة فـــي الرمـــوز والمؤسســـات المجتمعیــةوخلــق منـــاخ مـــن الریبــ
اإلعـالن عــن تنظـیم قــانوني الشـباب المصـري فــي ظـل قطـاع مــن مخــاطر مـن وجهـة نظــر بالنسـبیًا محفوفـًة 

  سمح بالمحاسبة والرقابة. ی

الدراســة الحالیــة مالءمــة نمــوذج (الثالــث والرابــع والخــامس) فــي وتؤكـد نتــائج اختبــار الفــروض العلمیــة 
التعبیـر والـرأي الـرقمیین فـي ضـوء لواقع حریـة  اتفسیری اإطار بوصفه الثقافي المقترح من قبل الباحث  التحلیل

قـات حریـة التعبیـر فـي مصـر فیمـا یتعلـق وخاصة، لخصوصیة الثقافیة للمجتمع المصريا ل التـي تتمثـ، بمعوِّ
مـــن تهدیـــد تلـــك اآلراء لألمـــن  والقلـــقى البیئـــة االفتراضـــیة "للویـــب"، فـــالـــرفض الشـــعبي لـــآلراء المتداولـــة فــي 

  م.٢٠١١ین من ینایر بعد ثورة الخامس والعشر  وخاصةالقومي، 

ا، ــري وأخیــرً والتعبیــر الــرقمیین فــي مجتمــع  أن تكــریس حریــة الــرأي یؤكــدونالتحلیــل الثقــافي  فــإن منظِّ
غیــة نشــر ثقافــة الدیمقراطیــة  ؛تطــال كافــة قطاعــات الــرأي العــام "مجتمعــي إنمــا یتطلــب "معركــة وعــيمعــین  ُ ب

مقابـــل المجتمعـــات بـــین المجتمعـــات الحــرة  التمییــز التــي تُعـــد قطــب الرحـــى فـــي مجتمــع المعلومـــات، ومنـــاط
  )٥٣(االستبدادیة.

  مستقبلیة: تُثیرة الدراسة الحالیة من بحوث ما

غیـة اإلضـافة العلمیـة  ؛تتكامـل معـه على قدرتـه علـى إثـارة بحـوث تالیـة تتوقف أصالة البحث العلمي ُ ب
لدراســـة الحالیـــة تُثیـــر إن اوفـــي ضـــوء الطـــرح الحـــالي فـــ ،تـــراكم العلمـــي فـــي مجـــال بحثـــي معـــینالرصـــینة لل

  ي:تلبحوث المستقبلیة على النحو اآلمن ا مجموعة
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إعادة تطبیق النموذج الثقـافي المقتـرح مـن الباحـث علـى قطاعـاٍت نوعیـٍة أخـرى مـن مسـتخدمي "الویـب" ١(  (
كمـــا ینبغـــي أن یمتــد الرصـــد العلمـــي الرصـــین لواقـــع ، خاصـــة األطفـــال والمــراهقین والمـــرأةو ر، فــي مصـــ

اســیة، ومنظمــات المجتمــع یــر الرقمــي فــي مصــر لیشــمل النُخــب السیاســیة، واألحــزاب السیحریــات التعب
  خاصٍة الحقوقیة منها، وتلك التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان.المدني، و 

قـة للمسـوح اإلعالمیـة) األهمیة البالغة إلجراء دراسات علمیة بشأن السمات الثقا٢( عوِّ فیمـا  وخاصـة، فیـة المُ
  لمبحوثین عن المشاركة في المسوح ذات الصبغتین السیاسیة والدینیة.یتعلق بعزوف ا

ا ٣( سـوِّغات الخاصـة بغیـاب دور "الویـب" بوصـفها واضـعً ) توظیف نمـوذج التحلیـل الثقـافي فـي اسـتجالء المُ
اإلجمـاع حیث أثبتت نتائج الدراسة الحالیة عدم قـدرة "الویـب" علـى خلـق  ؛Agenda-Setterلألجندة 

تالف بـــاخ، ب أولویـــات القضـــایا المهمـــة فـــي مصـــرعینـــة الدراســـة علـــى ترتیـــین الشـــباب االجتمـــاعي بـــ
  في النوع، والفئات العمریة، والتعلیم، ومستوى الدخل. خصائصهم الدیموجرافیة ممثلة

  
  ع:ـالمراج

ــدار مـــن خـــالل اإلنترنـــت(**) تُعــد الشـــبكة العنكبوتیـــة "الویـــب" أبـــرز الخـــد ائف النشـــر وتضـــطلع "الویـــب" بوظـــ ،مات التـــي تُ
تــیح لمســتخدمي "الویــب" كمــًا متعاظمــاً  ُ وممتــدًا  اإللكترونــي مــن خــالل توظیــف صــیغة الــنص فــائق االحتــواء الــذي ی

 ووفقــاً ، علومــاتي علــى "الویــب" لبروتوكــوالت بعینهــا للتبــادلكمــا تخضــع عملیــة التبــادل الم ،ومتشــابكًا مــن المعلومــات
"الویــب" الخدمــة األبــرز  أي شــبكة الشــبكات، و ،"اإلنترنــت" لحىبــین مصــط للطــرح الحــالي فــإن ثمــة اختالفــات جلیــة

  على اإلنترنت.
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