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 : اإلنترنتاتجاهات الشباب المصري نحو حرية التعبير عمى شبكة 
 في إطار نموذج التحميل الثقافي
  خالد صالح الديف حسف علي

 تمهيد:

فػػػي  )**(يثػػػار ال ػػػدؿ ايػػػذ لػػػداياا اةلحيػػػل الثالثػػػل حػػػاؿ الػػػدار السياسػػػي لل ػػػل ل ال ي لا يػػػل "الايػػػ "
اي  ػػػاظـ  ػػػذا ال ػػػدؿ  حديػػػداة فػػػي الا  ا ػػػاا ال ػػػي  ي ػػػد ، لالا  ا ػػػاا الاخ لحػػػل سػػػاامة الا لداػػػل  ـ الياايػػػ

 الحاؿ في داؿ الرليع ال رلي اايها اصر. يال حاؿ الديالراطي  ا    رض ل غييراٍا سياسيٍل حادٍة  اا  

افػػي  ػػذا الصػػدد  ،اي احػػار ال ػػدؿ  ساسػػاة حػػاؿ حريػػل الػػر ع ا  ػػ اؿ ال  ليػػر الر اػػي علػػر "الايػػ "
ي  لد  ف حريل الر ع اال  لير على "الاي "  ضر اليظاـ ال اـ اُ اثِّػؿ  :،  الهاايا ف رصد ا  ا يف رئيسيف

ػػا لال خصػػياا ال ااػػل االراػػاز السياسػػيل، ا  ػػ ي ةا فػػي الا سسػػاا الرسػػايل   هديػػدةا لناػػف اللػػااي، ا  ريضة
يػػاف حيػػأ   ػػرا اةد ؛ييطلػػؽ اػػف  ػػاف حريػػل الػػر ع  ػػىن حػػؽ   صػػيؿ اػػف حلػػاؽ ا يسػػاف : اػػاآخر للدالػػل. ا 
ا ذا ال هاد ا يساييل الا  ال ل ااثللة في ا عالف ال الاي لحلاؽ ا يسػاف  ،حريل الر ع اال  ليرلالسااايل 

عػف  ـ، فضػالة 8491ـ، اال هد الدالي للحلاؽ الادييل االسياسيل الذع دخؿ حيػز ال طليػؽ عػاـ 8491عاـ 
اافلػػاة لال  ػػا  ، يػػل اا  ليايػػل االداليػػلال هػػاد الار لطػػل لايظاػػاا الا  اػػع الاػػديي علػػى الاسػػ اياا الاحل

فإف حريل الر ع اال  لير إياا  ىن السياج الضااف للرضا ال ا ي، اال اافؽ اال  اػاعي، ااالسػ لرار  خيراة
 الا  ا ي.

ا ظػػػؿ الػػػر ك ااةف ػػػار ااأرام  حػػػد  لػػػرز ا يايالػػػاا الحػػػرد ال ػػػي ال يػػػدر ها اأخػػػراف إال عيػػػداا يلػػػـا 
ادلها اع اأخريف؛ ا   اظـ   ايل عاليل ال  ليػر عػف اأرام ا  ػار ها اػع اأخػريف حػاؿ لال  لير عيها، ا ل

ليػػام يلػػاش ا ػػدؿ لينػػام حػػاؿ اللضػػايا الاهاػػل االاصػػيريل ال ػػي  اا ػػأ الا  اػػع خػػالؿ ف ػػرٍة  ا ف ػػراٍا زايينػػٍل 
ـن ُ  ػد حريػل الػر ع اال  ليػر  طػ  الرحػى فػي الا  ا ػاا الا اافلػل االاسػ؛ ا ييل  لرة اال ػي ُ  لنػي اػف ااف ثػ

 ياػػل الحػػرد ا ُػػثاِّف آرامال  فػػي ال ػػئاف ال ااػػل لاصػػحأ اللليػػل اةساسػػيل فػػي صػػرح الديالراطيػػل الراسػػخل ال ػػي 
  ي د ا الا  ا اا الاخ لحل.

                                                 

  ،اا ل اللا رة،  ليل ا عالـ، الادير اةسلؽ لار ز لحاأ ادراساا الر ع ال اـ س اذ ا ذاعل اال ليحزياف . 
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ي  ػػد خلػػرام اال صػػاؿ السياسػػي  ف ارحلػػل اػػا ل ػػد الحداثػػل  ػػد  رسػػا سػػيا ةا ثلافيػػاة  ،افػػي  ػػذا الصػػدد
ال  ،هػػافياحػاد   ف حريػل ال  ليػر اػف الا  سػلاا ال ػي ال ييلغػي ال حػريط  ،الراسػخل ل ييػأ فػي الػديالراطياا اا 

 ايهار  ط  الرحى في ال اليل الديالراطيل.

 اػػػا ي  لػػػد ل ػػػض اللػػػاحثيف الاه اػػػيف ل ػػػئاف ديالراطيػػػل ا عػػػالـ  ف "الايػػػ " ا طليلا هػػػا الاخ لحػػػل 
ل الاسػػ خدايف داف  اييػػز؛ اذلػػؾ فػػي ضػػام حيػػأ  سػػار لطػػرح آرام  افػػ ؛ ضػػحا اللاالػػل الرئيسػػل للحريػػل

 اعدة احاد ا  يأ إذا ا  صػرا حريػل ال  ليػر علػى  ػدااؿ آرام اة لليػل فػإف ذلػؾ ي يػى  يػأ ال ا ػاد للحريػل 
 (1) ا  يها حريل زائحل!.

حيػػػػػأ   احػػػػػا ال ػػػػػل ل  ؛ا ػػػػػد  سػػػػػهاا "الايػػػػػ " فػػػػػي إحيػػػػػام دراسػػػػػاا الحػػػػػاأ اال صػػػػػاؿ السياسػػػػػي
اأرام االح ػ،، ا ليػيـ الاسػئاليف الرسػاييف ااحاسػل هـ، اال ااصػؿ ا الا لااػاا للاس خدايف إا اييػل  لػادؿ 
اُ  ػد حريػل ، في سياؽ الحاالا االي خاليل سػاامة ال ااػل  ـ الرئاسػيل اخاصلة  ،اع السالاسالل االرااز السياسيل

 (2)ال  لير االر ع  ط  الرحى في    يؿ سااا الدار السياسي "للاي " في اأايل الا اصرة.

ا د اصطلر  ثير  اػف اللػاحثيف الاه اػيف ل ليينػاا اال صػاؿ اا عػالـ علػى إطػالؽ اصػطلحاا اثػؿ 
ورُسػػار الليئػػل الر اينػػل" ُلغيػػل  اصػػيؼ عال ػػل ال يػػؿ الحػػالي اػػف الػػيشم  " يػػؿ ال ػػل ل"، ا" يػػؿ اةلحينػػل"، ا"اال

 ديػدة اػف  ااؼ آليػاٍا ا يااطػ لػؾ الا  للػل لػا عالـ ال ديػد الػذع  ضػ اخاصػلة  اال لا  لال لييناا الحديثػل؛
اال صاؿ اال  ليػر   سػلا  ػذا ال يػؿ ثلافػلة ر اينػل لالغػل الثػرام   ل ػأ   ثػر  ػدرة علػى ال ااصػؿ اال  اػاعي 

اييطلؽ ذلؾ لدر اٍا يسليٍل على  ٍؿ اػف السػيا اا  ،اال  لير عف  اي أ اا يايا أ الاريلة لاة ياؿ الساللل
 (3)الـ الا اصر.الثلافيل الاخ لحل على اس اك ال 

 ااةصػػػػػؿ  ف حريػػػػػل الػػػػػر ع اال  ليػػػػػػر  ا ػػػػػد ل  ػػػػػاؿ اخ لػػػػػػؼ الااضػػػػػاعاا االلضػػػػػايا اال  ااعيػػػػػػل،
خاصػػل ا ليػػدن  ف ال ػػدؿ يح ػػدـ فػػي اة لػػ  اةعػػـ حػػاؿ اأرام السياسػػيل  ،ااال  صػػاديل، االسياسػػيل، االثلافيػػل

 الل ااس لرار ا.في اليظـ ال ي    لد  ف  ذا الياط اف ال  لير السياسي يهدد  ياف الد

ثػػرام اليلػػاش ال ػػاـ، ا  ػػ يؿ  -اعلػػى ال ايػػ  اأخػػر، ُ  ػػد حريػػل ال  ليػػر  ااثلػػلة فػػي  لػػادؿ اأرام، اا 
 لرز سااا الليئل ا عالايل في  -ااساملل الاسئاليف  االار ال دؿ اللينام، ا حليؽ ا  ااع اال  ااعي،

ػػا لالغةػػا لػػوف    ػػاف اسػػائؿ ا عػػالـ اال  ليػػر حػػرة اا احػػل لل ايػػع الا  ا ػػاا الديالراطيػػل ال ػػي  هػػ ـ ا  اااة
ايسهؿ الاصاؿ إليها اف خالؿ اخ لؼ  طاعػاا الػر ع ال ػاـ، ا ف   ػاف اسػ للل ا   ػس اخ لػؼ ا هػاا 

 (4)يظر الطيؼ السياسي في الا  اع.

اػػػف  ياػػػاط ال  ػػػريـ ا لهػػػي  اعلػػػى ال ايػػػ  اأخػػػر، اعلػػػى الػػػر ـ اػػػف  ػػػاف ال  ليػػػر عػػػف الػػػر ع ياطػػػا 
ف ثاػل اع لػاداٍا سػائدةة لػدك الاح ِّػريف فػي  ثيػٍر فػإ اف حلا أ اةصيلل في الاااثيؽ الداليػل؛ ا، احللإليساف

ػا لػال  يػػاٍد  ا اسػاملل افػػي  ،اػف السػيا اا الثلافيػػل  ف حريػل ال  ليػر ال ييلغػػي  ف   ػاف اطللػلة  ا حلةػػا الزاة
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االاػػر حريػػل ال  ليػػر اػػف خػػالؿ طالػػ  ل ػػض اللػػايايييف فػػي السػػياؽ الغرلػػي لإعػػادة صػػيا ل  ، ػػذا الصػػدد
 يل:أ اف خالؿ ضلط ال ال ل ليف حريل ال  لير االا االا اةرل ل ا ،الاسائؿ الر اينل ل  ٍؿ   ثر اضاحاة 

 ضااف سريل الا لاااا ال خصيل لاس خداي "الاي " اعدـ إ اح ها لآلخريف. -

 الخاصل. عدـ ال  هير لاةفراد اال خصياا ال اال،  ا ال طحؿ على حيا هـ -

 حاايل حلاؽ الال يل الح ريل. -

 (5)حاايل اةاف اللااي، اضااف سالال الاصالر ال اال للا  اع. -

 هػػ ـ الدراسػػل الحاليػػل لرصػػد  ليػػيـ ال ػػلا  الاصػػرع لحريػػل الػػر ع اال  ليػػر اػػف  ،افػػي ضػػام اػػا سػػلؽ
اال ػػي  يطػػاع علػػى  ،"الايػػ " الاخ لحػػل فػػي ضػػام الخصاصػػيل الثلافيػػل للا  اػػع الاصػػرع خػػالؿ  طليلػػاا

ا غيراٍا ا  ا يٍل رافضٍل للر ع اال  لير الر اييف لاصحهاا  هديدةا لناػف اللػااي الاصػرع، ا  ايلػاة ل اليػل 
  ال حاؿ الديالراطي، ا   ي ةا في ا سساا الدالل ارااز ا السياسيل. 

 المشكمة البحثية:

ف اسػػ خدـ افلػػاة  حصػػائياا اليػػا  94.32للػػع عػػدد اسػػ خداي "الايػػ " فػػي الا  اػػع الاصػػرع يحػػا 
 اػا يللػع  ،اليػاف يسػال 44.9% اف عدد الس اف الُالدنر ليحػا 94.5ـ  ع لاا ُياثِّؿ يحا 3189ديسالر 

اُياثِّػػؿ ال ػػلا  اللطػػاع اة لػػر  (6)اليػػاف ا ػػ رؾ. 25عػػدد الا ػػ ر يف فػػي خػػدااا  ػػل ل الحػػيس لػػاؾ يحػػا 
اػػا  ف ال ػػلا  الاصػػرع الاسػػ خدـ "للايػػ " ي ا ػػع اػػف اسػػ خداي "الايػػ " ل طليلا ػػأ ااسػػائطأ الا  ػػددة،  

ي اج الاح اك ا عالاي الذع يحاؿ في طيا أ راػازاة ثلافيػل  لدار  لاهاراا ال  ااؿ اع الاسائط الا  ددة، اا 
ل ييهػػػا    ػػػس ا  ا ا ػػػأ السياسػػػيل يحػػػا اليظػػػاـ اللػػػائـ االح ااػػػل االا سسػػػاا الرسػػػايل االراػػػاز ااةحػػػزا  

 السياسيل.

  اػػع الاصػػرع فػػي اأايػػل اةخيػػرة اي لػػاداٍا حػػادة اػػف  لػػؿ ُصػػيناع اللػػرار االسياسػػييف ا ػػد  ػػهد الا
اااثلي ال    في ا لس الياا  ل وف   اازاا حريل الر ع اال  ليػر اػف  للػؿ ال ػلا  ل ػوف اليظػاـ اللػائـ 

ا لناف اللا  ،اا سساا الدالل الرسايل  اي الاصرع.لاا يضر اليظاـ اال  ااعي اُياثِّؿ  هديدةا صارخة

ا د زعـ ال يار الرافض لحريل الر ع اال  لير الر اييف  ف  ذا الياط اف الحرياا  ير الاسػئالل إياػا 
فػػي ضػػام اػػزاعاـل لػػوف  Fourth-Generation Warfareييػػدرج ضػػاف احهػػـا ال يػػؿ الرالػػع اػػف الحػػرا 

 ،ا االا لااػػاا ال اذلػػل"الايػػ "  يطػػاع علػػى خاليػػا خحيػػل   اػػد إلػػى زعزعػػل اليظػػاـ الاصػػرع علػػر الليايػػا
 ، يظياػػػاا إر اليػػػل  سػػػ هدؼ الييػػػؿ اػػػف اسػػػ لرار الا  اػػػع الاصػػػرع -  ع  ػػػذ  الخاليػػػا - اي لػػػع ل ضػػػها

 لػػػػػرز  كحػػػػػدإا ي ػػػػػد  ف   ػػػػػاف  ،اخاصػػػػػل  ف اصػػػػػر  اػػػػػر لارحلػػػػػل  حػػػػػاؿ سياسػػػػػي صػػػػػا  الديالراطيػػػػػل
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فريليةػػػا، اعلػػػى الػػػديالراطياا اليا ػػػئل فػػػي السػػػيا اا الثلافيػػػل اال غرافيػػػل ال ػػػي  ي اػػػي إليهػػػا ع سػػػالايةا اا  رليةػػػا اا 
 اس اك ال رؽ اةاسط  يضاة.

ا حديػػداة ازيػػر اال صػػاالا الاصػػرع  -  ػػد ُصػػيناع اللػػرار فػػي ا ػػاؿ اال صػػاالا  ،افػػي ا طػػار ذا ػػأ
 ف ال ػػػػػل اا  -ـ 3181ياسػػػػػر اللاضػػػػػي فػػػػػي  صػػػػػرير رسػػػػػاي خػػػػػالؿ اي صػػػػػؼ  ػػػػػهر اػػػػػارس  الاهيػػػػػدس

الاا اف اة ايل لا اف  ف  ا لؾ اصػر  ػل ل فػيس لػاؾ  ، اعاال  ااعيل  ضحا ُ اثِّؿ خطرةا على الا 
اسانغال الاسئاؿ ذلؾ لوف  ذا ا  رام ير لط لالححاظ على اس لرار الدالل الاصريل. ،احليل

(7) 

علػػى ال ايػػ  اأخػػر، ي  لػػد اسػػ خداا "الايػػ " اػػف ال ػػلا   ف راافػػد ا عػػالـ اللػػديؿ  ػػىن الا ػػيحس 
لػػدام اأرام ل  ػػوف ال ػػئاف الا  ا يػػل ال ػػي   ػػهد  حػػاالا  ذريػػل فػػي الح ػػرة الرا يػػل علػػى الاحيػػد لل  ليػػر اا 

ـن ييلغػي  ف ي ػاف لل ػلا  حضػار الاػاس  الاس اياا السياسيل ااال  ااعيػل ااال  صػاديل االثلافيػل؛ ااػف ثػ
ح ػػى لػػا  ػػاف  ػػذا الحضػػار اف راضػػياة اػػف  ،فػػي الر الػػل علػػى اةدام ال ػػاـ للح ااػػل االا سسػػاا السياسػػيل

 راافد ال ل ل ال ي لا يل "الاي ".خالؿ 

ا لدا ا   اليل  لينلة لاالس ياد إلى اسار ال حليؿ الثلافي الػذع    ػد الاال ػأ ال لايػل  ف حػؽ اةفػراد 
في ال  لير لحريٍل  ااٍل عف آرائهـ اا هاا يظر ـ في ال ئاف ال ااػل ا ير ػا  ػا اسػولل  لادليػل لػيف  ػ الم 

إذ ي ػ  علػى الح ااػاا اال ػر اا  ال ي  ضطلع ل افير الخدااا الر اينػل؛ اةفراد االح اااا االا سساا
ػد  ػذا الحػؽ  اػف خػالؿ ال  ػري اا ،ال االل في حلؿ  لييناا اال صاؿ االا لااػاا  ف  ح ػـر ا حاػي اُ  ضِّ

ا لرز ػا حريػل الػر ع  ،اال يظيـ الر يد االسياسػاا ال ػي   اػا ى ا يسػ ـ اػع  ػااييف اا ػايير حلػاؽ ا يسػاف
اعلى ال اي  اأخر ييلغي على اس خداي ال لييناا الر اينل عدـ إسػامة  ػذا ، اال  لير احاايل الخصاصيل

 (8)في ا ضرار لاصالر الا  اع،  ا الييؿ اف الدرا أ الااديل االا يايل. –  ع حريل ال  لير – الحؽ

زام اا سلؽ صػرع يحػا حريػل الػر ع   حدد الا  لل اللحثيل في رصد ا يػاس ا  ا ػاا ال ػلا  الا ،اا 
اال  ليػػر علػػر راافػػد "الايػػ " الا  ػػددة اػػف خػػالؿ ر يػػٍل علايػػٍل ااضػػاعيٍل االييػػٍل  ُحضػػي إلػػى فهػػـٍ ا  ااػػٍؿ 

؛ ااػػثالة فػػي End Userلػدار "الايػػ " فػػي   ػريس حريػػل الػػر ع اال  ليػػر اػف ا هػػل يظػػر الاسػػ حيد اليهػائي 
 ،ف خػػالؿ  طليلػػاا "الايػػ " ااسػػائطها الاخ لحػػلال ػػلا  الاصػػرع الػػذع ي اػػد لل  ليػػر عػػف آرائػػأ لحريػػٍل اػػ

ياا، اااا ع الارئياا، ،اللريد ا ل  رايي ا لرز ا  ا ير ا.  ،اااا ع ال ااصؿ اال  ااعي االادان

ايظػػػراة ةف الدراسػػػل الحاليػػػل  هػػػ ـ ل ػػػوثيراا السػػػااا الثلافيػػػل الاايِّػػػزة للا  اػػػع الاصػػػرع فػػػي  حديػػػد 
 ال حليػؿ الثلػػافي إلػػى ياػاذج سػ يد الدراسػل الحاليػل فػػإف  ؿ ال  ليػر لهػا؛ ليياػاا الاسػ خدايف "للايػ " ا  ػػ ا

"Cultural Analysis Model ،" ا علػى ال  ػس  -الذع يوخذ في االع لار السػااا ال ااػل ال ػي  ػدعـ 
ا  اثػؿ  لػرز  لػؾ  ،حريل الر ع اال  ليػر الػر اييف اػف  للػؿ ال ػلا  علػى الليئػل االف راضػيل "للايػ " -  اؽ 
 ي:و ااا فياا يالس
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اسػػػػ اياا الا ػػػػار ل الر اينػػػػل اػػػػف  لػػػػؿ ال ػػػػلا  لػػػػالر ع فػػػػي اخ لػػػػؼ ال ػػػػئاف اال  ااعيػػػػل ااال  صػػػػاديل  -
 االسياسيل االثلافيل في اصر.

 ليػػيـ ال ػػلا  للػػازف اليسػػلي لحريػػل الػػر ع اال  ليػػر السياسػػييف فػػي الالػػؿ  ياػػاط ال  ليػػر اةخػػرك ال ػػي ال  -
  صطلع لالصلغل السياسيل.

 افلةا لاا يدعا إليأ ُصيناع اللرار.،  اليل الر الل على "الاي "إ  -

 اس اياا ال حريض الا  ا ي على احاصرة الا اؿ ال اـ ا ل  رايي. -

؛ ال ػػي  ػػدعـ حريػػل ال  ليػػر ل افػػل   ػػ الها؛ Glocalizationال اػػؿ علػػى " ػػد يف الاسػػ حدثاا ال الايػػل"  -
 اخاصل ال  لير الر اي علر "الاي ".

 ار الاسائؿ ال لليديل في   ايأ الا اؿ ال اـ االف راضي في اصر.د -

 الحيلالل داف اس خداـ راافد "الاي " في عاليل الح د ال اا يرع. -

 اف خالؿ الل اف ا ل  راييل ال ال ل للح اال.ػػػ اخاصل ال لا  ػػػ  ا يأ الر ع ال اـ  -

 ى ال حيزاا اةيديالا يل.ا   الياا الار لطل لحريل ال  لير الاس يدة إل -

 ع ر الػػػػل الاػػػػااطييف علػػػػى ا سسػػػػاا الدالػػػػل ااةدم ، ال اػػػػؿ الحثيػػػػأ   ػػػػرار الػػػػد  "السػػػػلطل الخااسػػػػل" -
 الح ااي.

 أهمية الدراسة:

لاصػحأ رافػدةا لحثيةػا  -(    س  الدراسل الحاليل   اي ها اػف  ايهػا  هػ ـ ل طليػؽ ياػاذج ال حليػؿ الثلػافي 8)
ػا ُلغيػػل  ؛ ال ا ػا الا  اػػع الاصػػرع ،ديػدٍة اسػػياٍؽ ثلػػافي اغػاير للا  ا ػػاا الغرليػػلعلػػى ليئػػٍل   - اهاة

لاػػا ُياثِّػػؿ إضػػافلة  ،فهػػـ ا حسػػير اا ػػع حريػػل الػػر ع اال  ليػػر الػػر اييف اػػف ا هػػل يظػػر ال ػػلا  الاصػػرع
 لل ػػرا ـ ال لاػػي فػػي ا ػػاؿ ا عػػالـ ال ديػػد، ادار ال ليينػػاا الحديثػػل فػػي  ا ػػيف الػػر ع ال ػػاـ للطاعا ػػأ

 اف الا ار ل لالر ع في ال ئاف ال اال االا  ا يل. - اخاصل ال لا  - الاخ لحل

ا خضػػػع فػػػي  ،(  يطلػػػؽ الدراسػػػل الحاليػػػل اػػػف  ػػػاف ال ليينػػػاا اال صػػػاليل رافػػػداة اهاػػػاة لل حػػػديأ اال طػػػاير3)
ـن فػػػإف  لػػػؾ ال ليينػػػاا ليسػػػا ح ايػػػل  اريخيػػػل  حػػػرض  اسػػػ خدااا ها الح يا ػػػاا  فػػػراد الا  اػػػع؛ ااػػػف ثػػػ

لػػدرا ها ا ا ها هػػا علػػى الا  اػػع؛ ا يػػا   اػػف   ايػػل الدراسػػل الحاليػػل ال ػػي  ر  ػػز علػػى رصػػد ا يػػاس ا
لاصػػػحها يافػػػذةة للػػػر ع االا ػػػار ل  ، ليياػػػاا ال ػػػلا  الاصػػػرع "للايػػػ " ا طليلا هػػػا الحديثػػػل االا طػػػارة

 الر اينل في  ضايا الا  اع الاصرع ا حديا أ الاخ لحل.
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ا ػػا اػػا ييطلػػؽ علػػى الدراسػػل الحاليػػل  ، لػػرز   ػػداؼ ال طليلػػاا اللحثيػػل كحػػدإ ( ُ  ػػد ا ضػػافل الايه ينػػل2)
اػػػف خػػػالؿ  ،ال ػػػي  سػػػ يد إلػػػى  يػػػاس ا  ا ػػػاا ال ػػػلا  الاصػػػرع يحػػػا حريػػػل ال  ليػػػر االػػػر ع الػػػر اييف

 ال ا اا  ياس اال  ػا  ال ػاـ يحػا حريػل الػر ع  ،ياطيف اف اللياس الار لطيف ار لاطاة عضاياة اايه يناة 
ـن اال  لي  يػاس در ػل اة ايػل ال ػي ُياليهػا ال ػلا  لنل ػاد الحرعيػل لحريػل الػر ع  ر اف خالؿ "الايػ "، ثػ

الخػػػػاص لالسػػػػااا الا  ػػػػددة لال  ػػػػا   Fishbeinاال  ليػػػػر الػػػػر اييف اسػػػػ ياداة إلػػػػى ياػػػػاذج "ف ػػػػلايف" 
Multi-Attribute Attitude Model. 

ف  ايػػأ يسػػ هدؼ سػػلر   ػػاار رداد  ف ػػاؿ ال ػػلا  (   اػػف   ايػػل ال ا ػػأ اللحثػػي فػػي الدراسػػل الحاليػػل اػػ9)
االػذع ُياثِّػؿ ال ػلا   ،الاصرع يحا الرفض اال  ااعي الا زايد للاياخ ال اـ ا ل  رايػي علػى "الايػ "

 لػػػرز اللػػػاك الحاعلػػػل فػػػي   ػػػ يلأ، اخاصػػػل علػػػى اسػػػ اك اأرام ااُةطراحػػػاا السياسػػػيل ل ػػػوف ارحلػػػل 
 ا الاخ لحل. ال حاؿ الديالراطي في اصر اا اِّ ا ه

اُي ػػد  يػػاس ال غذيػػل الار ػػدة لل ػػلا  ل ػػوف  ػػٍؿ اػػف الػػرفض اال  اػػاعي الا يػػااي لاػػا ي داالايػػأ علػػى 
ػػف   ػػري اا ل ليػػيف ال  ليػػر الر اػػي علػػى ال ػػل اا اال  ااعيػػل؛ لاثالػػل ليايػػاٍا  "الايػػ "، ا ػػذلؾ الػػدعااك لسال

 اصر. اا لاااٍا ذاا داللٍل ااع لار لُصيناع اللرار االسياساا في

 Personal Agenda(  سػػ اد الدراسػػػل   اي هػػػا اػػػف  ايهػػػا  هػػػ ـ لالرصػػػد الػػػد يؽ لن يػػػدة ال خصػػيل 5)
ػػدال  الئػػؾ ال ػػلا  لل  ليػػر الحػػر عػػف آرائهػػـ ل ػػويها اػػف  لل ػػلا  الاصػػرع،  ع اللضػػايا الاهاػػل ال ػػي عاال

ها  صػطلع لالصػلغل خالؿ  طليلاا الليئل الر اينل على "الاي "؛ اع سلر   اار  لؾ اأرام اادك  اي
السياسيل ا ل صر عليها؛  ـ  يها  ا د ف  ػاؿ إلػدام اأرام لحريػٍل فػي ال ػئاف اال  ااعيػل ااال  صػاديل 

 االثلافيل  يضاة.

 نموذج التحميل الثقافي:

اال ػػي  هػػ ـ لرصػػد ا يػػاس  ، يػػدرج الدراسػػل الحاليػػل ضػػاف الحئػػل الرال ػػل اػػف لحػػاأ ا عػػالـ ال ديػػد
لخػػدااا ا طليلػػاا "الايػػ " فػػي ا ػػاؿ ا ػػيف سػػاامة   ػػاف سياسػػيةا،  ـ ا  ااعيةػػا،  ـ   ليياػػاا الاسػػ خدايف

 ا  صاديةا،  ـ  سايليةا،  ـ  رفيهيةا.

زام ذلػؾ لاصػحأ  Cultural Analysis Modelفلػد اسػ يد اللاحػأ إلػى ياػاذج ال حليػؿ الثلػافي  ،اا 
لرصػػػػػد  ليياػػػػػاا ال ػػػػػلا  الاصػػػػػرع  يظػػػػػرةا ال  اػػػػػاـ اللاحػػػػػأ ؛ا طػػػػػار ال حسػػػػػيرع اةاثػػػػػؿ للدراسػػػػػل الحاليػػػػػل

لل  ليػػر عػػف الػػر ع فػػي ضػػام الخصاصػػيل الثلافيػػل للا  اػػع الاصػػرع  ارافػػدلاصػػحأ السػػ خداااا "الايػػ " 
اعلػػى ر سػػها حريػػل الػػر ع  -الػػذع ياػػر لارحلػػٍل اي لاليػػٍل اػػف الدي  ا اريػػل إلػػى الديالراطيػػل، ا  ظػػيـ الحريػػاا 

 في ال ئاف الا  ا يل الاخ لحل. -اال  لير
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ييطلػػػؽ ال حليػػػؿ الثلػػػافي اػػػف ايظػػػاٍر ااضػػػاعي اايػػػ ظـ ي  ػػػد  ف ال ليينػػػاا اال صػػػاليل اػػػا  ػػػىن إال ا 
اال ػي  سػ اد ا ػارلها اػف السػياؽ  ، دااا  ثلافيل   حدد اس خدااا ها في ضام السااا الثلافيل للاسػ خدايف

ضػاالط اا غيػراا  خ لػؼ  الثلافي ال اـ للا  اع؛ فاثالة اس خداااا "الاي " في ال  لير عػف الػر ع  ح اهػا
ايل  ػػػد االثيػػػاف  ثيػػػرةا عػػػف  لػػػؾ السػػػائدة فػػػي  ،فػػػي الػػػديالراطياا الراسػػػخل عيهػػػا فػػػي الػػػديالراطياا اليا ػػػئل

 اةيظال السلطاينل ااالس لدادينل.

فحي إطار السياؽ الثلافي اةاري ي   را الاح ال ال ليا فػي الااليػاا الا حػدة اةاري يػل حػؽ اةفػراد 
حاايػلة لهػـ اػف طغيػاف ا هػر اة لليػل لاػا يػدعـ  Anonymityآرائهػـ داف ذ ػر  سػاائهـ  في ال  لير عػف

لػػدام الػػر ع فػػي اخ لػػؼ ال ػػئاف الا  ا يػػل داف خػػاٍؼ اػػف  لػػدار  حاايػػل حريػػل الا ارضػػيف فػػي ال  ليػػر اا 
 (9)دي  ا اريل اة لليل.

يػػل ال  ليػػر الر اػػي اػػف حر  دفػػإف ثاػػل سػػيا اٍا ثلافيػػل  خػػرك   ػػ ،اعلػػى ال  ػػس اػػف الياػػاذج اةاري ػػي
ـ ليايػػػاا 3115 ػػػداا  ػػػر ل يػػػا ا عػػػاـ  ،فحػػػي السػػػياؽ الثلػػػافي الصػػػييي، ال ػػػرائـ الا ا ػػػ  عليهػػػا  ايايةػػػا
ليامة على طلػ  الح ااػل الصػيييل ل  ال ػأ لريػداة ُيح ػي فيػأ  ا يهػاا  Shi Taoالصححي الصييي  ي  اا 

اا الاػػػااطييف فػػػي الايػػػداف السػػػاااع "سػػػاحل الح ااػػػل ل ػػػوف ال غطيػػػل ا عالايػػػل للػػػذ رك السػػػيايل الح  ا ػػػ
 (11)ا فضى ذلؾ إلى الح ـ عليأ لالس ف ع ر سيااا. ،ـ8414عاـ  Tiananmen ياياياف" 

ا د د   اللاحثاف على الرلط ليف "الاي " اارحلل اا ل د الحداثل لاصحها حلللة ثلافيل  حػاع ال ديػد 
يػػل إلػػى راػػاٍز ر اينػػل  فضػػا لػػدار ا إلػػى   ػػريس ليئػػل ااػػف  لرز ػػا  حػػاؿ الراػػاز الثلاف ،اػػف السػػااا الاهاػػل

ال ااعػاا  ـالحػرد  اسػ اك سػاامة علػى  ،ثلافيل ر اينػل  حاػؿ لػدار ا ا طيػاٍا ا ػوثيراا اغػايرةة عػف ذع  لػؿ
 (11)اال  ااعيل  ـ الا  اع في ا الأ.

اا ر اللحثيػل فػي  حػد  لػرز اةدااا ال لايػل اللػادرة علػى  حليػؿ الظػا د لرزال ال حليؿ الثلافي لاصػحأ 
اصػػاالة إلػػى فهػػـٍ د يػػٍؽ يحػػيط ل افػػل الا غيػػراا ال ػػي  ػػ ثر فػػي  ،Broad Contextسػػيا ها ال ػػاـ الاا ػػد 
االا ػاؼ علػى  ػداعيا ها سػاامة  ،لاػا يسػاعد علػى فهاهػا فهاػاة ا  الػاة اسػلر   اار ػا ،الظا رة احؿ الدراسػل

 السلليل  ـ ا ي اليل في الاس للليف اللصير االل يد.

الاح ػػاك ا عالاػػي لاصػػحأ  ي اػػد ال حليػػؿ الثلػػافي لاصػػحأ اسػػاراة لحثيػػاة ا  ػػااالة إلػػى ال  ااػػؿ اػػعا 
اراػػاز  ،الاعػػام الػػذع يحػػاع الثلافػػل لاػػا  يطػػاع عليػػأ اػػف علائػػد افيػػاف اآدا  ا عػػراؼ اعال ػػاا ا  ااعيػػل

 (83)ثلافيل ُا  لرة، اُطرؽ حياة ا يااط ا ي ل ا ير ا.

ل ال ل ال لا  "لالاي " لاصحها  ليينل حديثل ي ـ  اظيحها في ال  لير عػف افي ضام ال حليؿ الثلافي 
الػػر ع يظػػرةا ةف السػػال اةلػػرز لهػػا  يهػػا   ػػير للاسػػ خدـ علػػر  طليلا هػػا الاخ لحػػل حريػػل ال  ليػػر ل يػػدةا عػػف 

 لالاسػػيلل، الهاػػا عال ػػل الاسػػ خدـ  ؛يلػػدا اػػف الاهػػـ ثلافػػػيةا رصػػد  اػػريف اهاػػيففإيػػأ السػػلطل ا يػػاد الر الػػل؛ 
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فافلةػػػا للخصاصػػػيل الثلافيػػػل  ،اسػػػ اك الرن ػػػاد فػػػي اأرام الا داالػػػل علػػػى "الايػػػ " اػػػف  لػػػؿ ال ػػػلا   اػػػاآخر ا 
ف يللا  اع الاصرع لرزالا فئػل  اػف الاسػ خدايف ال ػلا  ُيطلػؽ علػيهـ اصػطلر "يا ػط إل  رايػي  ا يا ػط

 ، زييػؼ الاا ػع اا سػامة إلػى اأخػريف إل  رايييف" ا د يس خدـ ل ض   الم اليا طيف الاسائط الا  ددة في
على اع لار عدـ ا اد ر الل على الاضاايف ال ي  حالها الاسائط الا  ددة على "الاي "  ا  لػؾ ال ػي يػ ـ 

 (13) داالها علر الهاا ؼ ال االل.

على ال اي  اأخر، يلدا اف اة ايػل لا ػاف فػي ضػام ال حليػؿ الثلػافي الا ػاؼ علػى سػااا  ػادة 
 Liberalالفرديةة ااػػا إذا  ايػػا  لػػؾ اأرام  يػػدرج ضػػاف اسػػار الحريػػل  ،الا لادلػػل علػػى "الايػػ "اأرام 

Individualist، ،اذلػػػؾ الالػػػؿ الياػػػاذج  افيهػػػا يلػػػـا الاسػػػ خدـ لػػػال  لير ال للػػػائي عػػػف آرائػػػأ لػػػال ضػػػاالط
اػػف اللػػائـ علػػى  لايػػل الا ػػائ، لػػيف الا ااعػػاا اال  ااعيػػل ، Communitarian Modelاال صػػالي 

 ـ  ف اأرام ، ال ػػلا  ا يػػر ـ علػػر  لػػادؿ الػػر ك االا لااػػاا االا ػػاعر اػػع اأخػػريف فػػي الا ااعػػل ذا هػػا
الػػذع ، Deliberative Modelال ػػي ي ػػداالها ال ػػلا  الاصػػرع علػػى "الايػػ "  يػػدرج ضػػاف ال ػػدؿ اللينػػام 

لػػآلرام ي سػػـ لالرن ػػاد  يسػػ هدؼ الا ػػار ل الرصػػييل فػػي اللضػػايا الاصػػريل الاهاػػل اػػف خػػالؿ يلػػاٍش ا لػػادؿٍ 
فػي  (14)اصاالة إلى فهـٍ ا  اؽ لللضايا الاهال ُلغيل طرح الحلاؿ اةاثؿ لها ،اال را اينل، ااالع داؿ، ااةياة

 ضام الخصاصيل الثلافيل للا  اع الاصرع.

ػػػا علايةػػػا ا  ػػػااالة  ،افػػػي إطػػػار اُةطراحػػػاا ال لايػػػل الرصػػػييل لل حليػػػؿ الثلػػػافي يل ػػػرح اللاحػػػأ يااذ ة
اييطػاع الياػاذج علػى  رل ػل  ،يس ى إلى اخ لار صح أ فػي ضػام الخصاصػيل الثلافيػل للا  اػع الاصػرع

يػػاٍا رئيسػػل    لػػؽ لخصػػائص اسػػ خداي "الايػػ " اػػف ال ػػلا ، االراافػػد اال طليلػػاا ال ػػي  ُ يحهػػا الليئػػل  ا ان
لا رفيػل االا داييػل االسػلا يل الر اينل لهـ لل  لير عف آرائهـ، االا غيراا الاسيطل الاػ ثرة فػي االسػ  الاا ا

لل  ليػر عػف آرائهػـ اا ػار  هـ لآلخػريف فػي  ؛هـ للليئل االف راضػيل "للايػ "ئل وف ل ا  -  ع ال لا  - لهـ
ا خيػػرةا الاخر ػػاا الار لطػػل ل ليػػيـ  ػػ الم ال ػػلا  لاا ػػع حريػػل الػػر ع ، ال ػػدؿ االيلػػاش حػػاؿ اللضػػايا ال ااػػل

 اال  لير الر اييف في اصر.

فػػإف ثاػػل حػػدثةا  ا ريةػػا  دك إلػػى  طػػار ال ال ػػل لػػيف ال ػػلا  ا"الايػػ " فػػي  ،لياػػاذج الال ػػرحاافلةػػا ل
ـ اال ػػي ار لطػػا لػػداٍر 3188 ال ا ػػا ثػػارة الخػػااس اال  ػػريف اػػف ييػػاير  ،إطػػار السػػياؽ الثلػػافي الاصػػرع

 ،يس الػارؾا  اظـٍ "للايػ " فػي عاليػل ال اعيػل االح ػد اليػام ا  اػاع اال  اػاعي للػ خلص اػف يظػاـ الػرئ
اال ػي ايصػلا فػي اطلػ  حضػارع  ،اال طلع إلى يظاـٍ   ثر ديالراطيػل ا ػدرةة علػى  لليػل اطالػ  ال اػا ير

  ال ا ا "الحريل". ،ار ٍف  صيؿ ايها

ا   ػػدد الراافػػد اال طليلػػاا ال ػػي  ُ يحهػػا ليئػػل "الايػػ " لل ػػلا  لل  ليػػر عػػف آرائهػػـ اػػف خػػالؿ  اظيػػؼ 
ااػا ُيضػحي علػى  ػذا الػر ع  ؛لػالرااز اليصػينل االصػا يل االلصػريل اا ييػ اد ر يالاسائط الا  ددة ال ي ُ  ضِّ 

 صلغل الالااسيل االصد يل االلالليل لل دااؿ ااالي  ار.
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فػػإف ثاػل ا ان ػػاا  حػاؿ داف ال ال ػػل الاظيحيػل لػػيف ال ػلا  اال  ليػػر الر اػػي  ،اافلةػا للياػػاذج الحػالي
اثاػل اػا ُيػدلنؿ عليػأ ايلػر ف  ،الاحػداد فػي الا  اػع الاصػرع ااػف  لرز ػا ايػاخ الحريػل ،اف خالؿ "الاي "

يف الاسػػااع االارئػػي يػػعلػػى  يػػأ سػػال  لػػارزة للليئػػل ا عالايػػل الاصػػريل  ػػا  لييػػد الصػػحافل ا ػػد يف ا عالا
ـن ف اػف الا ا ػع فػي إطػار يظريػل  حليػؿ إيػأ ليطرحا ا ةا خطالةا ُاحاديةا ال ييطاع علػى  يػل ا ارضػل؛ ااػف ثػ

 ف يا ػد ال لييػد إلػى  (15) -لاصحها  لرز اساراا ال حليؿ الثلػافي - General Systems Theoryاليظـ 
حيػػأ  ايػػؿ الح ااػػل الاصػػريل االا سسػػاا الرسػػايل للدالػػل الاصػػريل إلػػى  ؛ال  ليػػر الر اػػي علػػى "الايػػ "

م الح ػااي ال ػي يا ػف  ف ُياارسػها ال ػلا  علػى اةدا (16)؛Fifth Estate"السلطل الخااسل"  رفض احهـا
 ف الاضػػاايف الر ايػػل سػػري ل االي  ػػار ا اللػػل لل  ػػديؿ  اخاصػػلة  ،اا سسػػاا الدالػػل اػػف خػػالؿ ليئػػل "الايػػ "

 ف السػياؽ  ا ػدير لالػذ ر، فضالة عف إا اييل ا ار  ها اع  عػداٍد  ليػرٍة اػف اسػ خداي "الايػ " اال طاير،
ؿ ال ػػلا  للصػػحافل ااسػػائؿ ا عػػالـ علػػى الثلػػافي الاصػػرع  ػػد  فػػرز ياطةػػا اػػف الر الػػل االاحاسػػلل اػػف  للػػ

اةاػػر الػػذع  سػػهـ علػػر الػػزاف فػػي  غذيػػل اال  ا ػػاا  الػػر ـ اػػف  ايهػػا ُ اثِّػػؿ السػػلطل الرال ػػل فػػي الا  اػػع؛
 السلليل يحا حريل الر ع اال  لير الر اييف على "الاي ".

ا على ا اد ثلافٍل ا اارثٍل لدك  لار السف في اصػر  يطػاع لػدار ا علػى   اا  يطاع الا ان اا  يضة
زام ذلػػؾ فلػػد  ؛ لػػديٍر ا ػػدٍف أرام ال ػػلا  اعػػدـ اال  ػػراأ لُوطراحػػا هـ يظػػرةا لخلػػرا هـ الحيا يػػل الاحػػدادة، اا 

ا د  اا  غذيل  ػذا اال  ػا  السػللي اػف خػالؿ اسػائؿ  ، يااى الرفض ال  لي لل  لير الر اي على "الاي "
 ساامة ال اال  ـ الخاصل.  ،ييلالليااا ال ليحزيا  ا عالـ ال لليديل، اخاصلة 

اُ اثِّػؿ  ، لرز ا   الياا الار لطل لليئل الر ع على "الايػ " كحدإاُ  د  خال ياا ال  لير عف الر ع 
ذري لة لدك رافضي ال  لير الر اي لإلطاحل لأ اف خالؿ ال  ري اا االلااييف  ا اف خالؿ الر الػل،  ا اػف 

لػػػػػل ال ػػػػػلا  الػػػػػذع يخػػػػػاض فػػػػػي  ضػػػػػايا  هػػػػػدد السػػػػػلـ ااةاػػػػػف الصػػػػػرير االضػػػػػايي لا ا  ا عػػػػػالفخػػػػػالؿ 
 اال  ااعييف،  ا  يها  حاؿ في طيا ها  خطارةا  حدؽ لاةاف اللااي لللالد.

اُ اثِّػػػؿ االي اػػػاماا اةيديالا يػػػل الا غيػػػر اةلػػػرز فػػػي اس   ػػػاؼ يلػػػرة اا  ػػػا  اأرام الا داالػػػل علػػػى 
ااػػل اػػع ال يػػار ا سػػالاي اعلػػى ر سػػأ  ااعػػل فػػي ظػػؿ صػػداـ الح  "الايػػ " اػػف خػػالؿ ال ػػلا ، اخاصػػلة 

فضالة عف لراز ا ارضل  اػل اػف  لػؿ ال يػار اليسػارع لإلصػالحاا  ـ،3182ا خااف الاسلايف ايذ عاـ 
 . ا  لا  اليسار  ارثلة ا  ااعيل على فلرام الاصرييفداال ي ي  ،اال  صاديل اةخيرة في اصر

ظػػػاـ علػػػى الاخر ػػػاا الا داييػػػل الخاصػػػل لا  ا ػػػاا لػػػدا اػػػف اة ايػػػل لا ػػػاف إضػػػحام الد ػػػل ااالي يا 
فلػػد  ليػػى اللاحػػأ الحسػػا  الرياضػػي  ،افػػي  ػػذا الصػػدد، ال ػػلا  الاصػػرع يحػػا ليئػػل الػػر ع علػػى "الايػػ "

"ف ػػػلايف" الخػػػاص لالسػػػااا الا  ػػػددة  اػػػف خػػػالؿ  اظيػػػؼ ياػػػاذج ،اا حصػػػائي الرصػػػيف ل لػػػؾ اال  ا ػػػاا
ا الثلافيل لويها  ايؿ إلى ال حليؿ ال يحي لدر ل   لر اف ال حليػؿ  ف ثال اي لاداٍا للدراسا اخاصلة  ،لال  ا 
 ال اي.
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ػا ا  ا ػاا ال ػلا  الاصػرع يحػا إا اييػل  طليػؽ  ا  در ا  ارة إلى  ف اليااذج الحػالي يلػيس  يضة
اػػػف خػػػالؿ  طليلػػػاا ال صػػػايا الر اػػػي فػػػي الح اليػػػاا االي خاليػػػل  ،اسػػػار الديالراطيػػػل الر اينػػػل فػػػي اصػػػر

   (17).ساامة ال ي    لؽ لالاحلياا،  ـ ا لس الياا ،  ـ االس ح اماا،  ـ االي خالاا الرئاسيل ،الاخ لحل

ياا اليااذج الثلافي8) اياضر ال  ؿ  ل لييـ حريل ال  لير على "الاي ".ػػػ  الال رحػػػ  ( ا ان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحميل النقدي لمدراسات السابقة:

 ي: اأ ال لاي على ثالأ اراحؿ على اليحا اأييطاع ال حليؿ الثلافي اليلدع لل ر 

 ؛  ا الحللل الزايينل ال ي ُ  ريا فيها الدراساا الساللل.Time Lag حديد ا طار الزايي  أواًل:

اػػف خػػالؿ سػػلر   ػػاار ال طػػار فػػي عاليػػل  ،رصػػد ا ػػاالا اال  اػػاـ اللحثيػػل فػػي الدراسػػاا السػػاللل ثانيااًا:
 ثيل على الاس اييف ال اـ االاحدد. ياس ال ال اا ليف الا غيراا اللح

فػػي ضػػام السػػااا الثلافيػػل الااينػػزة للسػػياؽ الثلػػافي فػػي  ، حسػػير اخر ػػاا الدراسػػاا السػػاللل اي ائ هػػا ثالثااًا:
 ا  اع  ا ا  ا اا ا ييل.

 ،ا د  اـ اللاحأ لارا  ل الدراساا ال رليل ااة يليل الا احل ال ي ُ  ريا في سيا اٍا ثلافيػٍل اخ لحػل
ـ؛  ع خالؿ علد  ااؿ ي اع لدار  السااا الثلافيػل 3189ـ ح ى ديسالر 3119الح رة اف ديسالر  خالؿ

 لل لديف اةاؿ االثايي اف اةلحيل الثالثل.

 اػػػػا  ػػػػاـ لدراسػػػػل اال  اػػػػاـ ال ػػػػاـ للدراسػػػػاا السػػػػاللل لرصػػػػد ا يػػػػاس ال ال ػػػػل لػػػػيف ال ػػػػلا  اال ػػػػل ل 
 ال ا ػا ا  ا ػاا ال ػلا   ،دد الػذع  هػ ـ لػأ الدراسػل الحاليػلاصاالة إلػى الاسػ اك الاحػ ،ال ي لا يل "الاي "
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يحا حريل الػر ع اال  ليػر فػي الليئػل الر اينػل ال ػي ُ  رنسػها "الايػ "، فضػالة عػف  حسػير ي ػائ، ال ػراأ ال لاػي 
 في ضام السيا اا الثلافيل الاخ لحل ليف الليئ يف ال رليل االغرليل.

اساا ال رليل  د ا  اا ا  اااةا لالغةػا لرصػد ا يػاس اسػ خداااا اافلاة للارحلل اةالى ي ضر  ف الدر 
   . ايا  لؾ االس خداااا ا رفيل،  ـ ا  ااعيل،  ـ  رفيهيل،  ـ  سايليل ساامة  ،ال لا  لااا ع "الاي "

ـ 3119 اعلى الر ـ اف   دد الا غيػراا ال ػي خضػ ا للدراسػل فػي ال ػراأ ال لاػي خػالؿ الح ػرة اػف
 ػػرام  هػػا ايصػػلا علػػى ا غيػػراا االسػػ خداـ، االػػداافع اا  ػػلاعاا ال ػػي   حلػػؽ لل ػػلا إيفـ ، 3189إلػػى 

الػػـ ي ػػف ثاػػل اخػػ الؼ فػػي  ػػذا ال ا ػػأ اللحثػػي لػػيف الدراسػػاا ال ػػي ُ  ريػػا فػػي اصػػر  ،اسػػ خدااهـ "للايػػ "
 اال ايا.  الاال ل ال رليل الس اديل، ،ا لؾ ال ي ُ  ريا في الداؿ ال رليل اةخرك

راسػػػػاا ال ػػػػي ا  اػػػػا لليػػػػاس ال ال ػػػػل لػػػػيف ال ػػػػلا  ا"الايػػػػ " فػػػػي ضػػػػام ا غيػػػػراا ااػػػػف  لػػػػرز الد
ادراسػػل ر ػػد فيصػػؿ علػػد  ،(18)ـ3114دراسػػل سػػااح علػػد الػػرازؽ ال ػػهااع عػػاـ  ؛االسػػ خداااا اا  ػػلاعاا

ػااف (21)ـ3183، ايازلي على  ااؿ الػديف سػليااف عػاـ (19)ـ3188ال زيز اللر س عاـ  ، ار ػا فػاناز الضن
، اريهػػاـ (23)ـ3189، ااينػػل اك  اػاؿ ااسػػى ديػا  عػػاـ (22)ـ3182، اخالػػد  اػاؿ علػػد  (21)ـ3183عػاـ 

، ايار اف ر    حاد حسف (25)ـ3181، ا لل اك ساير الحرثايي عاـ (24)ـ3181احاد علد اللارع عاـ 
 (26)ـ.3189عاـ 

الاهاػػػل فػػػي الا  اػػػع،  ا ػػػد ا ػػػ ـ ل ػػػض الدراسػػػاا الاػػػذ ارة لا غيػػػراا ال حاعلينػػػل، االا رفػػػل لاللضػػػايا
الدراسػاا  ػاف االسػ خداااا   إال  ف  ط  الرحى فػي  ػذ ،ا ير ا اف الا غيراا اللحثيل ،ا ارئيل الصحؼ

اا  لاعاا ااا يدار في فل هاا اف ا غيػراٍا لحثيػٍل لػـ  خضػع للليػاس الا  اػؽ االرصػد الػد يؽ لل ال ػاا 
 ال رليل. اللائال لييها في ضام الخصاصيل الثلافيل للا  ا اا

سػاامة فػي الااليػاا  -على ال اي  اأخر،  هدا الدراساا ال ي ُ  ريا فػي السػياؽ الثلػافي الغرلػي 
 خطيػػاة لاحهػػـا االسػػ خداااا  -  يػػدا ال ػػض داؿ اال حػػاد اُةارالػػي، ا ػػذلؾ  ر يػػا االا حػػدة اةاري يػػل،  

ار ال ػوثيراا السػلليل "للايػ " علػى حيػأ ا  اػا  لػؾ الدراسػاا لسػلر   ػا  ؛إلى دراسل ال ػوثيراا االاخر ػاا
اال حػػرش  اااليخػػراط فػػي الااا ػػع ا لاحيػػل، -  ع "الايػػ " - فياػػا ي  لػػؽ لإداػػاف ال ػػل ل ال ػػلا ؛ اخاصػػلة 

ال يسػػػي، ااال  ئػػػا ، اااليطػػػاام اال  اػػػاعي، االللػػػؽ الارضػػػي، ااالي حػػػار، اال غريػػػر لال ػػػلا  اػػػف خػػػالؿ 
  ػػرض للاضػػاايف السياسػػيل االديييػػل ال ػػي  يطػػاع علػػى   اذيػػ  ا  ػػراماا الااليػػل الا ايػػل، فضػػالة عػػف ال

 ا ائ اا.

 & Andrew Schrock دراسػل  ػؿ اػف  يػدرا سي ػراؾ ادايػا لايػد؛ ااػف  لػرز  ػذ  الدراسػاا

Danah Boyd  ا ػؿ اػف  حاػد آ ػيف ااػراد اسػ يدر (27)ـ 3111عػاـ ،Ahmet Akin & Murat 
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Iskender  ريػؾ  اييػز اآخػرا ، ا (28)ـ3188عػاـ ، (29)ـ 3183عػاـ ، .Eric W. Owens, et al فا 
  (31)ـ.3185عاـ  Dilek G. Kurt ادراسل دايلؾ  ارا

 ف اللػاحثيف فػي السػياؽ الغرلػي  ػاياا   ثػر اسػ  اللة  ،ايلدا  ليةػا اػف ال حليػؿ اليلػدع لل ػراأ ال لاػي
فضػػالة عػػف  لػػديـ ر ك فػػا  ااا لدراسػػل اخػػاطر "الايػػ " علػػى ال ػػلا ،  ،للا  ػػراا الثلافيػػل فػػي ا  ا ػػا هـ

لاػػا ُيسػػهـ عاليػػاة فػػي الحػػد اػػف ال ػػوثيراا السػػلليل للايػػ  علػػى  ،ااضػػاعيل اخطػػط  طليليػػل لُصػػيناع اللػػرار
 ـ3114 عةم Gustavo S. Mesch دراسػل  اسػ افا اسػش ااػف  لػرز  ػذ  الدراسػاا، الػيشم اال ػلا 

، (32)ـ3183عػاـ  Lisa M. Jones & David Finkelhor ػؿ اػف ليػزا  ػايز ادافيػد فيي لهػار ا  ،(31)
 (33)ـ.3185عاـ  Jonathan Rallingsادراسل  اياثاف راليي ز 

 ،اُي ير ال حليؿ اليلدع الحالي لل راأ ال لاي إلى  ف ثال  اةة ليف  ٍؿ اػف ال ػراثيف ال رلػي ااة يلػي
راٍا لحثيػػػٍل؛ فػػػإف لايػػػ " ااػػػا يػػػر لط لهػػػا اػػػف ا غيػػػا"لػػػػػ فليياػػػا  هػػػ ـ الدراسػػػاا ال رليػػػل لاسػػػ خداااا ال ػػػلا  

الدراساا اة يليل  د اصلا إلى ارحلل اليض، اف خالؿ رصد اخاطر "الاي " على ال لا ، ا لييـ  لؾ 
ا ػػد  فػػرز ذلػػؾ لػػدار  خططػػاة إصػػالحيل صػػا ها  ،الاخػػاطر فػػي ضػػام السػػااا الثلافيػػل للا  ا ػػاا الغرليػػل
لطػػرح الحػػػالي  طػػ  الرحػػػى فػػي ا ي ػػػاج اُي ػػػد ا ،اللػػاحثاف االخلػػػرام لضػػلط ال ال ػػػل لػػيف ال ػػػلا  ا"الايػػ "

 ال لاي الذع يخدـ ل  ٍؿ الا ٍر الا  اع اُي ال،  ضايا  الاهال ا حديا أ علر الزاف.

لدراسػػػل  ليياػػػاا ال ػػػلا  لحريػػػل الػػػر ع  - علػػػى الاسػػػ اك الاحػػدد -ا ػػد ا  اػػػا الدراسػػػاا اة يليػػػل 
"الا ار ل السياسيل لل ػلا "،  اثؿ ،اايلاال  لير على  ل ل "الاي " اف خالؿ ا غيراٍا عريضٍل ا  ثر عا

ا"اال  اػػػاـ لال ػػػئاف ال ااػػػل  ا"االيخػػػراط فػػػي اةي ػػػطل الحزليػػػل"، ا"الػػػدعاة للح ػػػد اال ظػػػا ر ااالح  ػػػاج"،
 االا  ا يل". 

ػػػا إي اليةػػػا اػػػف  لػػػؿ ال ػػػلا   لايػػػ " لاصػػػحها ليئػػػلة االئاػػػلة ا"لػػػػػ ا ػػػد  لػػػرزا ي ػػػائ،  لػػػؾ الدراسػػػاا  ليياة
الاريػػلة لػػالاا ع الا ػػيش  ا الليئػػل اال صػػاليل السػػائدة فػػي  ،لاسػػ اياٍا ا زايػػدٍة اػػف الحريػػللل  ليػػر عػػف الػػر ع 
  الصحؼ االراديا اال ليحزياف.  ،الاسائؿ ال لليديل

 & Davide Calendaدراسػػل  ػػؿ اػػف دافيػػدع  اليػػدا ا للػػرا اي يػػر ؛ااػػف  لػػرز  لػػؾ الدراسػػاا

Albert Meijer  ا يرع ايليػر ،(34)ـ3119عاـ  Henry Milner ا ػاثريف فػاف ايػف (35)ـ3111 عةم ،
 نيوآخةةةةر، اسلاسػػػػ ياف فػػػػايزايال (36)ـ3183 عةةةةم  Katharine E. Van Wyngarden  ػػػػاردف

Sebastian Valenzuela, et al.,  ا ػػؿ اػػف  ازيػؼ  ػػيف اآلػػيف ايػداغ(37)ـ3183عػػاـ ،Joseph 
Kahne., & Ellen Middaugh  فياآخػػػػػر ، ادراسػػػػػل  يسػػػػػ ياف فا ػػػػػارع (38)ـ3189عػػػػػاـ 

Cristian Vaccari., et al. ، (39)ـ.3185عاـ 
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لـ  سلر الدراساا ال رليل   اار الاس حيد اليهائي اف خػدااا "الايػ "  ال ا ػا  ،على ال اي  اأخر
اذلػػؾ ل ػػوف رصػػد ا يػػاس ا  ا ػػا هـ يحػػا حريػػل الػػر ع اال  ليػػر الػػر اييف فػػي  ،ال ػػلا  فػػي الدراسػػل الحاليػػل
ليػد  ف ل ػض الدراسػاا ال رليػل  ػد  طػرؽ لدراسػل ا غيػراا  ،لا  ا ػاا ال رليػلضام الخصاصيل الثلافيػل ل

ثلافػػل الحػػاار، ادعػػـ احهػػـا حريػػل الػػر ع اال  ليػػر السياسػػي، ا  ػػ يؿ الا ػػارؼ ااال  ا ػػاا السياسػػيل يحػػا 
ار ػحي االي خالػػاا الرئاسػػيل، ااصػػدا يل إعػػالـ الاػػااطف لاصػػحأ  حػد  لػػرز راافػػد ال  ليػػر عػػف الػػر ع علػػى 

ل يػػاسػػ حيديف اػػف ا طيػػاا الاا ػػل الر ا ،لايػػ "، ا خيػػراة ا غيػػر ليػػام ال ػػلا  ل ػػل اا ال ااصػػؿ الا  ػػددة"ا
، ااي صار احاد السػيد سػالـ (41)ـ3181ااف  لرز  ذ  الدراساا؛ دراسل سهير صالر إلرا يـ عاـ  ،الثالثل
ف س يد علد الغيي عػاـ  ياا ، (43)ـ3183ااحاد  حاد  ا ـ  ،(42)ـ3183اا دة اراد عاـ ا ، (41)ـ3183
 (45)ـ.3189، ادراسل احاد علد ال زيز سيد طأ عاـ (44)ـ3183

 ي:و يلغي ا  ارة إلى اا ي  ،الصحٍل عاال افي ضام اسار ال حليؿ الثلافي اليلدع لل راأ ال لاي ال رلي

يػدة اللحػاأ فػي    Key Events( يه ـ ال حليػؿ الثلػافي لدراسػل  ػوثيراا اةحػداأ الضػخال االاحارينػل 8)
افػػػي  ػػػذا الصػػػدد ي ضػػػر عػػػدـ ا  اػػػاـ اللػػػاحثيف لدراسػػػل الا غيػػػراا الار لطػػػل لثػػػارة الخػػػااس  ،ال لايػػػل

اللػػػػاحثاف لػػػػال اثيؽ لهػػػػا يظريةػػػػا داف دراسػػػػل الا غيػػػػراا  ىحيػػػػأ ا  حػػػػ ـ؛3188اال  ػػػػريف اػػػػف ييػػػػاير 
ػػدالا  ػػ ،اال صػػاليل ال ػػي ار لطػػا لهػػا االليئػػل الر اينػػل الا ػػاافرة آيػػذاؾ دراا ال ػػلا  الاصػػرع اال ػػي عضال

 على ال  لير السياسي االح د في الاياديف.

( د لػػػػا الدراسػػػػاا ال رليػػػػل علػػػػى  اظيػػػػؼ ُ طػػػػر يظريػػػػل  لليديػػػػل لاصػػػػحها ُ طػػػػرةا  حسػػػػيريل لل ال ػػػػاا لػػػػيف 3)
 الا غيػػػػراا اللحثيػػػػل، ااػػػػف  لرز ػػػػا "االسػػػػ خداااا اا  ػػػػلاعاا"، ا"االع اػػػػاد علػػػػى اسػػػػائؿ ا عػػػػالـ"،

ى حػيف  ف  لػػؾ اُةطػر ال  لػػدـ  حسػػيرةا يظريةػا اايه يةػػا ي سػػـ فػػ ا"ال هيئػل الا رفيػػل"،ا"الح ػاة الا رفيػػل"، 
 ،ا ػاف اػف اة ػدر  اظيػؼ ُ طػر   ثػر د ػل االا ػرينل ،لالد ل االرصايل لل ال ػل لػيف ال ػلا  ا"الايػ "

اا، "ف ػػلايف" الاطػػانر، االللػػاؿ اال  اػػاعي لل ليينػػ  ػػالثرام ا عالاػػي، االحضػػار اال  اػػاعي، اياػػاذج
 ا ير ا. ،ايااذج ال حاعلينل

( د   اللػػػاحثاف علػػػى  اظيػػػؼ يظريػػػل "الا ػػػاؿ ال ػػػاـ" فػػػي اخ لػػػؼ اللحػػػاأ ال ػػػي    لػػػؽ "لالايػػػ " داف 2)
ػػػر ايػػػاخ الػػػر ع فػػػي الا  ا ػػػاا  حا ػػػل لهػػػذا ا طػػػار ال حسػػػيرع،  اػػػا  ف ا طػػػار اليظػػػرع الاػػػذ ار ُيحسن

ااالسػ هالؾ، ا يػ ه، الليلراليػل الاحرطػل  حيايةػا،  الصياعيل ال ي  ساد لها عال اا  صػارال  لػيف ا ي ػاج
ا ييل للاااطيل احلػاؽ ا يسػاف احريػل ال  ليػر  خ لػؼ لػدار ا عػف  لػؾ  ك اا  ف ل لؾ الا  ا اا ر  

 السائدة في الا  ا اا ال رليل.
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 ا ايلػػلاصػػحأ فػػإف اللػػاحثيف ال ػػر   ػػد د لػػاا علػػى اسػػ خداـ يظريػػل "الا ػػاؿ ال ػػاـ"  ،افػي السػػياؽ ذا ػػأ
 ع يظريػػػل الا ػػػاؿ  - لدراسػػػا هـ الحػػػاثهـ ل ػػػوف "الايػػػ " داف إخضػػػاع ا غيرا هػػػا االاال هػػػا ال لايػػػل ايظريػػػ
 لالخ لار في ضام الخصاصيل الثلافيل للا  ا اا ال رليل. -ال اـ

ى حيف  ف  لؾ الدراساا  ػد اسػ يدا إلػى ف ،( اس خدـ ل ض الدراساا ال رليل اصطلحى " ثر" ا" وثير"9)
لى  ٍؿ اف ال صايااا ال  ريليل ا ػلأ إالـ  س يد في  ياس  وثيراا "الاي " في ال لا   ايه، الاسر
 ال  ريليل.

ا د ير ع ذلػؾ إلػى  ،( لدا ال يياا اللحثيل الااثِّلل لل لا  في الدراساا ال رليل ا  ايسلة إلى حٍد  ليرٍ 5)
 اػػع الاصػػرع  ػػد  ػػهد  زايػػدةا ليػػد  ف الا  ،اضػػطرار اللػػاحثيف ل طليػػؽ دراسػػا هـ علػػى عييػػاٍا عاديػػلٍ 

زام  ،(91)الحاظةا في اس خداااا "الاي " ل صؿ يسل ها إلػى يحػا يصػؼ إ اػالي عػدد السػ اف  لريلةػا اا 
ذلػػػؾ ييلغػػػي  طػػػاير  سػػػالي  ايه ينػػػل الييػػػل لسػػػح  عييػػػاٍا ع ػػػاائيٍل اػػػف ال ػػػلا  الاصػػػرع لرصػػػد 

  ها الاخ لحل.اس اياا ال لايف فياا لييهـ ل وف  حاعال هـ اع "الاي " ا طليلا

إال فػي عػدٍد احػداٍد اػف  ا،رئيس اا غير لاصحأ ( لـ   طرؽ الدراساا ال رليل لا غير حريل الر ع اال  لير 1)
 ،الدراساا،  اا  يها لـ  رلط يظريةا اايه يةا ليف ال لا  احريل ال  لير الر اػي ل ػ ٍؿ ا  اػٍؽ اايػ ظـ

ة ثر اس خداااة "للاي " في ال ػالـ ال رلػي الػذع اذلؾ على الر ـ اف  ف ال لا   ـ اللطاع الس ايي ا
اي ايي رلع   الم الس اف اف اةايػل اةل ديػل،  اػا ي ػايي يحػا  ،الياياة  211يصؿ عدد س ايأ ليحا 

ا فػػيصػػحهـ اػػف اةايػػل الر اينػػل،  ػػا ااة ثػػر اسػػ خدااة ى حػػيف يظػػؿ ال ػػلا  اللطػػاع السػػ ايي اة ثػػر   لياة
 ااساة اع  لييناا الاسائط الا  ددة. "للاي "، ااة ثر درايلة اايغ

هػػػ ـ ل ػػػض الدراسػػػاا ال رليػػػل لالُل ػػػد الثلػػػافي حػػػاؿ دراسػػػل الا غيػػػراا اللحثيػػػل الا  للػػػل "لالايػػػ " ي( لػػػـ 9)
ػػيد ال ااصػػؿ اال  اػػاعي حيػػأ   ػػايي الػػداؿ ال رليػػل اػػف ؛ ا اظيػػؼ ال ػػلا  ل طليلا هػػا الخاصػػل ل  ضِّ

الااليػػػاا الا حػػػدة اةاري يػػػل؛ ف لػػػى الػػػر ـ اػػػف  زايػػػد اسػػػ خداااا ف ػػػاٍة ر اينػػػٍل الاريػػػلة لالػػػداؿ الغرليػػػل ا 
  خط حػا ز الػػػيػـ لػـ 3189-3111إف ا ػدؿ الياػا فػي االسػ خداـ خػالؿ  عػااـ فػ"الاي " فػي اصػر 

 يي يريػػػا ا يػػػا  إفريليػػػا،  ،ا ػػػا ا ػػػدؿ اػػػيخحض الاريػػػل لػػػداٍؿ إفريليػػػٍل اعرليػػػٍل  خػػػرك ،19%، 81
ـن  ظػػػؿ  طليلػػػاا الاا ػػػل (99)ال ػػػل ال رليػػػل السػػػ اديل، ا طػػػراا اػػػاراا ال رليػػػل الا حػػػدة، االا ؛ ااػػػف ثػػػ

اةاػر الػذع  ؛الر اينل الثالثل ضلالينل ا ير ااضحل الا الـ في السػياؽ الثلػافي الاصػرع ا ػذلؾ ال رلػي
يح ػػاج إلػػى ياػػٍط اػػف ال حليػػؿ الثلػػافي الا  اػػؽ لي ػػائ، الدراسػػاا ال رليػػل ال ػػي  هػػ ـ ل طليلػػاا الاا ػػل 

 لثالثل في الليئ يف الاصريل اال رليل.الر اينل ا
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 لفروض العممية لمدراسة:ا

 :عييل الدراسل ال  لير عف آرائأ لحريٍل اػف خػالؿ ااا ػع ؿ ال لا  الاصرع ُيحضِّ  الفرض العممي األول
 ال ااصؿ اال  ااعي الاريلة لراافد "الاي " ا طليلا ها اةخرك.

 :عييػل الدراسػل إلػى الا ػار ل الر اينػل اػف خػالؿ ال  ليػر  ي اػد ال ػلا  الاصػرع الفرض العممي الثاني
فػػي  الر اػػي   ليػػراال يل صػػر ذلػػؾ علػػى ال ،ة فػػي اصػػرفػػي اخ لػػؼ اللضػػايا ال ااػػل اللػػارز  عػػف آرائهػػـ

 فلط. ال ئاف االلضايا السياسيل

 ل الدراسػػل يحػػا الا غيػػراا عييػػ ال ػػلا  الاصػػرع سػػلليل لػػدك ا  ا ػػاا  ا ػػد العممااي الثالااث: الفاارض
فػػػي ايخػػػراطهـ الر اػػػي "لالايػػػ " لل  ليػػػر عػػػف آرائهػػػـ لحريػػػٍل فػػػي اللضػػػايا  - إي الةػػػا  ـ سػػػللةا - ثرةالاػػػ  

 اال ئاف ال اال الاصريل.

 : يحػا  ل ػاد حريػل الػر ع  عييػل الدراسػل الاحصػلل اليهائيػل ال  ػا  ال ػلا   ا ػؼ  الفرض العمماي الرابا
 ػػ الم ال ػػلا  ة ايػػل السػػااا الحرعيػػل الار لطػػل ل ال ػػي ُي طيهػػا ليػػر الػػر اييف علػػى اةازاف اليسػػلياال  

 ل لؾ اةل اد احداد ُلرازل ا لديهـ.

 :عييػػل الدراسػػل يحػػا لػػٍل إحصػػائيل فػػي ا  ا ػػاا ال ػػلا   ا ػػد فػػراؽ  ذاا دال الفاارض العممااي ال:ااامس
 ،خػالؿ االسػ حلا اا االي خاليػل الاخ لحػل الر اينل في اصػر فػي الاسػ للؿ اح ااالا  طليؽ الديالراطيل

 الرئاسيل. االيياليل   اساامة الاحلياا  

 اإلجراءات المنهجية:

ال ي   سـ لالد ػل  ،Descriptive Researchاا اللحاأ الاصحيل الحاليل ضاف طين  الدراسل يدرج 
الظػػا رة فػػي اا  هػػا اةصػػيؿ  اػػا ا  رائيػػل ال ػػي  سػػ هدؼ رصػػد  هػػااالااضػػاعيل ااالي ظػػاـ فػػي  ايػػع اراحل

اػف اةاايػل االيزا ػل فػي رصػد ا يػاس سػاا ها الاخ لحػل االا غيػراا الاػ ثرة فيهػا، فضػالة  لدر اٍا عاليلٍ   ى
ػػلرر   ػػ الحهػػـ الا  ااػػؿ ل لػػؾ الظػػا رة  ُلغيػػل ؛-  ع  لػػؾ الا غيػػراا - اار ال ال ػػاا اللائاػػل فياػػا لييهػػاعػػف سال

   االل يد. ااح ااالا  طار ا في الاس للليف اللري ااساِّ ا ها، ياا لراز ا في الا  اع،اآل

 ال ا ػػا ال  ػػرؼ علػػى اا ػػع حريػػل الػػر ع اال  ليػػر علػػى  ،ي ػػد  اللاحػػأ فػػي الدراسػػل الحاليػػلا ػػا اػػا ي
اػع  ،لاصػحأ الاسػ حيد اةلػرز اػف خػدااا "الايػ " فػي الا  اػع الاصػرع ،"الاي " اف ا هل يظر ال ػلا 

اا الػػر ع علػػى "الايػػ " فػػي ئػػؾ الاسػػ حيديف ل ػػوف اسػػ للؿ حريػػاللػػال  رؼ علػػى  صػػاراا   اللحثػػي اال  اػػاـ
 اصر على الادييف اللصير االطايؿ يسليةا.

لاػػا يسػػار لالرصػػد  ،ايسػػ  يف اللاحػػأ فػػي الدراسػػل الحاليػػل لاػػيه، الاسػػر ل ػػليأ الاصػػحي اال حليلػػي
اال ال ػاا اللائاػل فياػا لييهػا فػي ضػام الياػاذج ال لاػي لل حليػؿ الثلػافي  ،الد يؽ لا غيػراا الا ػ لل اللحثيػل



Arab Media & Society (Issue 26, Summer/Fall 2018) 

 16 : في إطار نموذج التحميل الثقافيشبكة اإلنترنتالتعبير عمى اتجاهات الشباب المصري نحو حرية الرأي و 

 ال ػػي  هػػ ـ لرصػػد دار Cultural Studiesع الدراسػػل الحاليػػل ضػػاف  صػػييؼ الدراسػػاا الثلافيػػلالػػذع يضػػ
فػػػي  حديػػػد اةداار الاظيحيػػػل  - الا  اػػػع الاصػػػرع فػػػي الدراسػػػل الحاليػػػل - ا ػػػيفالسػػػااا الثلافيػػػل لا  اػػػع 
   (48)ايها.فضالة عف  حديد طلي ل ال ال ل ليف  لؾ الاس حدثاا ااس خد لل لييناا اال صاليل الحديثل،

 :رئيسيف ايس يد اللياس في الدراسل الحاليل إلى اس اييف

ي  لػؽ لليػاس ا  ا ػاا ال ػلا  يحػا حريػل الػر ع اال  ليػر اػف خػالؿ "الايػ " علػى  :المستوى األول
 .Aggregate Levelالاس اك ال  اي ي 

اذج الثلػافي لحريػل ي  لػؽ لليػاس اال  ا ػاا يحػا   ايػل اةل ػاد ال ػي يطرحهػا الياػ :المستوى الثاني
 Fishbein Attitudeال  ليػر افلػاة ةازايػأ اليسػلينل لػدك ال ػلا  فػي ضػام ياػاذج "ف ػلايف" لال  ا ػاا 

Model. 
 Available سػلا  ال ييػل الا احػل  إلػىا ػد اسػ يد اللاحػأ فػي سػح  ال ييػل اػف ا  اػع ال ػلا  

Sampleيسػليةا ُ  رك على ا  ا ػاٍا ا  ايسػلٍ  ؛ لاصحها   ثر ال يياا اس خدااةا في ا اؿ الاساح ال ي، 
يظػػرةا ل لػػار  الحئػػاا  ؛الحػػاؿ فػػي ا  اػػع ال ػػلا  الػػذع ييطػػاع علػػى ال ديػػد اػػف السػػااا الا ػػ ر ل ي اػػا  ػػ

 ال اريل ا يااط ال ي ئل اال  ااعيل االثلافيل.

اللحثػي حػداد الحليليػل لسػااا الا  اػع للايا ف ال اظيػؼ اةاثػؿ لل ييػل الا احػل حػاؿ  اثيػؿ ال ييػل 
ل اػػف سػػااا لػػال  رؼ علػػى حػػداد  ػػر  سػػااا ال ييػػ لاػػا يسػػار ،Population Parameterاا  ػػرا أ 

 (49)اف خالؿ  ياس ال لايف اااليحراؼ الا يارع ااف  للهاا الا اسط. ،الا  اع اةصلي

ر ا ا اا  اـ لأ اللاحأ في ضام اس ياد  لا  راا الا  اع اللحثي اف خالؿ الليايػاا الا ػاافرة علػ
ُياثِّػؿ لػدار  ا ، اا حصػام ال ااػلل  الار زع لل  لئلل  الذع   را  ال هاز ؛ـ3189الس اف في اصر عاـ    داد

 21ة ػؿ اػف  85فػي الحئػل ال اريػل اػف  صػرفلد للع عدد ال ػلا  فػي ااافلةا لليايا أ  ؛إطارةا رصييةا لل ييل
ػػا يحػػا % 58الػػذ ار يحػػا ايللػػع عػػدد  ،% اػػف إ اػػالي عػػدد السػػ اف32.1 اليػػاف  ػػا  ليسػػلل 38.9 عااة
ا ػػػد  ػػػـ  (51)،اليػػػاف طالػػػ  3.1ا ػػػد للػػػع عػػػدد ال ػػػلا  الاليػػػديف لال اا ػػػاا يحػػػا ، % لإليػػػاأ94الالػػػؿ 

االس ياد إلى الا  راا ال اينل الاذ ارة فػي سػح  عييػٍل لحثيػٍل اػف ال ػلا   ل ػر  اػف الاا ػع علػى اسػ اك 
 .ا غيرك الياع اال  ليـ  حديدةا

 لػػػيـ اللػػػا رة ال لػػػرع الػػػذع يضػػػـ اػػػدف فػػػي إ الحػػػاأ 911سػػػل علػػػى عييػػػٍل  اااهػػػا اُ  ريػػػا الدر ا ػػػد 
يػأ ييطػاع  اػا   ،سػ اييلة لػيف   ػاليـ اصػر السػل ل يظرةا ةيأ ا  لػيـ اة ثػر  ثافػلة  ؛الللياليل االلا رة اال يزة
سػػ ااراا االس لصػػام  يػػأ لارا  ػػل ا ليػػدا، يف ا  ااعيةػػا اا  صػػاديةا اثلافيةػػزة للاصػػريعلػػى  افػػل السػػااا الاايِّػػ

 خاػػس اثاػػاييف ػػـ اسػػ ل اد  ػػاا لػػدك ال ػػلا  يحا"الايػػ "؛ ا يػػاس اسػػ اياا اال سػػاؽ فػػي الػػاييس اال  ا
الػػذلؾ فػػإف  ، ا ةف ا  الػػاا  يػػدرج فػػي ا ظاهػػا ضػػاف فئػػل "الحيػػاد  ا الالا  ػػا " ،اسػػ اارة ل ػػدـ اال سػػاؽ
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اافلةػا لياػاذج ال حليػؿ الثلػافي ،  الةا 285دار  حصائيل  د للع ليل الذع ُ  ريا عليأ الا ال ل ا ح ـ ال ي
حيأ  ساد الاخااؼ لدك الاااطييف اف  ؛الخصاصيل الثلافيل للا  اع الاصرع ي  سفإف الطرح الحالي 

 .ذاا الصلغل السياسيل االاساح ااالس طالعاا الا ار ل ال ادة في اللحاأ

ال اريػػل، لدراسػػل افلةػػا لليػػاع االحئػػل ( لاالحػػؽ الدراسػػل الحاليػػل خصػػائص عييػػل ا1) اياضػػر ال ػػداؿ
 9الاصػػرع خػػالؿ الح ػػرة اػػف الدراسػػل الاسػػحينل علػػى ال ػػلا     ػػرك اللاحػػأا ػػد ، اال  لػػيـ، ااسػػ اك الػػدخؿ

 ـ.3181لريؿ   82إلى 

االسػػ خداـ،  ا  سػػئللال اػػف خػػالؿ اسػػ اارة االس لصػػام ال ػػي  ضػػاين   اػػع الليايػػاا اػػف ال ػػلا   ػػـ ا ػػد
يػػل الػػر ع اال  ليػػر لاصػػحها رافػػدةا لحر  ،االػػاييس اال  ا ػػاا يحا"الايػػ " ،اال حاعلينػػل ، االاصػػدا يل،ااالع اػػاد
 صلل في  ذا الصدد.حيأ  ـ  اظيؼ ثالثل الاييس ايح ؛الر اييف

ا  ل اػػع الليايػػاا اػػف ال ػػل ؛In Person Surveyسػػلا  الالاللػػل الالا ػػرة ااسػػ يد اللاحػػأ إلػػى  
فػػي عاليػػل  اػػع االسػػ  الاا اػػف الالحػػاثيف فػػي  ار ح ػػلة  اصػػدا يلة ؽ حللػػيُ  يظػػرةا ةف  ػػذا اةسػػلا  ؛الا ػػرة

 (51)الاساح ال لايل في اصر.

 المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة المسحّية:

ااة ثػػػر  ل ال ػػػا زةالحػػػـز اللراا ينػػػ كحػػػدإاليػػػل فػػػي ا ال  هػػػا ا حصػػػائيل إلػػػى اسػػػ يدا الدراسػػػل الح
  .SPSS  ال ا ا لرياا، الػػ ، عالايلاس خدااةا في ال لـا اال  ااعيل االاساح ا

افػػي إطػػار الا ال ػػل ا حصػػائيل اػػف خػػالؿ الحزاػػل ا حصػػائيل الاػػذ ارة  ػػـ اسػػ خداـ ا ااعػػل اػػف 
سػػايل اال ر يليػػل االحاصػػليل فػػي  ػػذ  الدراسػػل   ياسػػ  اػػع اسػػ اياا الليايػػاا االالا ػػااالا ا حصػػائيل ال ػػي 
 ي:و االا فياا ياا  اثؿ  لؾ الا ، الايه ينل اا  رائيلا اليظريل ا لاا ي اافؽ اع اراايها ا  دافه

 ل ػاد حريػل  اللا ػاؼ علػى ا اسػط اال  ػا  يحػ ؛الحسػالي الا اسػط اخاصػلة  ،الػاييس اليزعػل الار زينػل (8)
اػع  يػاس حػداد ايحرافهػا عػف الا  اػع اةصػلي  ،عييػل الدراسػلاػف  لػؿ ال ػلا   "الاي "ال  لير على 

  يارع.لاس خداـ االيحراؼ الا

ليػاس ال اافػؽ فػي ا  ا ػاا ؛ لCronbach's Alphaلحػا  رايلػاخ" ا ااػؿ اال سػاؽ فػي االسػ  الاا "  (3)
ا ػػد  ػػـ اسػػ ل اد االسػػ ااراا ال ػػي  ،اا ان ا هػػاعييػػل الدراسػػل يحػػا  ل ػػاد حريػػل ال  ليػػر الر اػػي ال ػػلا  

 .1.95حصلا على يسلل ا ساؽ  لؿ عف 

للياس ال اافؽ في  الاياا اللضايا ال ي ُي طيها  ؛"Spearman "rho( ا ااؿ ار لاط الر   "سليرااف" 2)
 ال لا  ا  اااةا اا ار لة ر اينل اف خالؿ إدالئهـ لالر ع فيها، اا ار ل اأخريف في ال دؿ ل ويها.
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عييػػل الدراسػػل يحػػا  ا ػػاا ال ػػلا  ؛ لليػػاس الحػػراؽ فػػي ا ANOVA( اخ لػػار ال لػػايف ُ حػػادع اال  ػػا  2)
ي الةا اف ا هل يظر ـ.فياالا غيراا الا ثرة  ،ال  ليرل اد حريل    ها سللةا اا 

للياػػػػل  ا ال ػػػػائع عياي ػػػػأ لياػػػػاذج ا (  اظيػػػػؼ الا ادلػػػػل الرياضػػػػيل لياػػػػاذج السػػػػااا الا  ػػػػددة لال  ػػػػا 9)
سػػاليل ال ػػي اييطػػاع علػػى ال ديػػد اػػف ال لػػديراا الح ،رال لػػأ ااضػػع ُ سسػػأ "ف ػػلايف"ظنػػاالػػذع يال  ،الا ا  ػػل

 يل:  ادلل اأ طرحها الا
n 

Ao = ∑ bi ei 
 

 

 يل: ياضيل لليااذج إلى الاحا يـ اأاُ  ير الرااز الر 

AO ا يف )احؿ الدراسل(.=   يي إ االي اال  ا  يحا ااضاع 

bi ة الار لطل عضاياة لالااضاع.ا  لداا الحرد ل وف السال اللارز =   يي 

ei.يي  لييـ الحرد ة ايل  لؾ السال   = 

nا يف. لؿ الحرد االار لطل لااضاع  ة احؿ ال لييـ افاا اللارز = عدد السا 

i=1---n ( إلى الاسػ اك 8=   يي عدد ال لييااا ال ي  لد  على الاس اك الحردع )اف الحرد/ الليال

 (52)ال  اي ي )ح ـ عييل الدراسل(.

 نتائج ا:تبار الفروض العممية لمدراسة:

ػػؿ ال ػلا  ال الفاارض العممااي األول: لحريػػٍل اػػف خػػالؿ  ـعييػػل الدراسػػل ال  ليػػر عػف آرائهػػاصػػرع ُيحضِّ
 ااا ع ال ااصؿ اال  ااعي الاريلة لراافد "الاي " ا طليلا ها اةخرك.

 لاصػػحها راافػػدال  ،"الايػػ "ا ييػػل لػػػػ  عييػػل الدراسػػل ل طليلػػااي  حضػػيالا ال ػػلا   ػػاأياضػػر ال ػػ ؿ ا 
اا الالزال عف اللضايا الاصريل الاهاػل لليػام اليلػاش  اع اللياياا االا لاار اينل لحريل الر ع اال  لير، ا 
 اال دؿ حالها اع اأخريف.

i=1---n  
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 (2) شكل

 تفضيالت الشباب لتطبيقات "الويب" كروافد لحرية الرأي والتعبير الرقميين

ل "للاي " ي ضر اف ال  ؿ السالؽ  ف  ل ل الحيس لاؾ  و ي على ر س  ائال ال طليلاا اال  ااعي
اع الاصرع عف آرائهـ لحريٍل حاؿ اللضايا الاهال في الا    يد إليها ال لا  الاصرع لل  ليرال ي يس

ا د حظيا الحيس لاؾ  ا  صاديلة  ـ ا  ااعيلة  ـ ذاا طال يف ثلافي ا رفيهي. ساامة   ايا سياسيلة  ـ
ي إطار  ايها لدائؿ  ص  في % اف إ االي ال حضيالا ال ي  ـ   اي ها ف39.9ازٍف يسلي  در  ل

 . Aggregate Variableا غيٍر ااحدٍ 

حيأ ي  لد  ؛ا اما الااا ع الارئيل ااثللة في اليا يا  اايس  راـ في الار ل يف الثاييل االثالثل
الاا ع الاصرع ااا يار لأ اف  حاالٍا حادة خالؿ   للام الضام على  اينل اهالال لا   يها راافد ر 

 ااا ي طللأ  ذا اةار اف  غييرااٍ  ،اؿ الحاليل اف اليظاـ الدي  ا ارع إلى اليظاـ الديالراطيارحلل االي ل
 .، االثلافيلااال  ااعيل ،ااال  صاديل ، ا ريٍل في لييل الا  اع على الاس اياا السياسيل

 ياؾ    اف ةف افعييل الدراسل يايل ف ال لا   الاهال ال ي يطرحها ال  ؿ السالؽااف الي ائ، 
ارحلل  اع الا لاااا عف اللضايا الاهال الاثارة في  ا ى  ال ،ل  ارؾ اأرام اع اأخريف ارحلل ساللل

ـن فلد اح لا ال طليلاا اللحثيل ، ا لؾ الار لطل ل صحر الااا ع ااا ع اللحأ"" الا  اع الاصرع؛ ااف ث
ي سؽ ذلؾ اع احهـا الديالراطيل االر اد ا  ،الدراسلعييل  زيف الرالع االخااس لدك ال لا  ا خلاريل الار 

  في اأرام ال ي ييلغي  ف  يليي على الا لاااا الد يلل االرصييل.

لاصحها  ،عييل الدراسل يحا ااا ع ال ااصؿ اال  ااعيي ا  ا اا ال لا   اياضر ال داؿ اأ
 .اف ا هل يظر ـ ضايا الاهال في اصرالراافد اةلرز على "الاي " لل  لير عف الر ع لحريٍل في الل
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 لحرية الرأي والتعبير الرقميين كروافد جديدة اتجاهات الشباب المصري نحو مواق  التواصل االجتماعي (1)جدول 
 االرجبٓبد

 رٕافذ اهزعجٜر اهرقٌٚ

 االُحراف ًعبرض غٜر ًحذد ًٖافق

 اهٌعٜبرٙ
 االهزٖاء اهزجبَٛ

 % ك % ك % ك

ثددٖك ُ ددن يراحددٚ ثحرٛددٍخ  ٜصرددذ ي كددجلخ اه دد

 هٞخرَٛ
254 81 ,6 42 13 ,4 19 6 ,1 1 ,557 1 ,311 2 ,11 

أ ز ددددذ أٍ ًو ددددبد اهيددددٖر ٕاه ٜددددذٖٛ  ودددد٘ 

ق اهٌعوًٖدبد اهٜٖرٜٖة أكجدر دهٜدن  ود٘  دذ

 اهخب خ ث ضٍٜخ ًعِٜخ

152 48 ,3 98 31 ,1 65 21 ,6 1 ,781 1 ,615 1 ,529 

 ردٖٛزرأُكبرك اٝخرَٛ فدٚ اهدرأٙ ًدَ خد م 

 ث  خٍٖف ًَ ًعرفخ ثٜبُبرٚ
172 54 ,6 73 23 ,2 71 22 ,2 1 ,851 1 ,666 1 ,659 

أضددددٌٔذ ًاددددبركبد اهاددددجبة ثبه ٜددددذٖٛٓبد 

فددٚ كاددي ك ٜددٍر  ودد٘ اُطددزجراى ٕاهٜٖرٜددٖة 

 ًَ اهٌال د فٚ ًير

224 71 ,1 61 19 ,4 31 9 ,5 1 ,654 1 ,428 1 ,46 

دار هـ لي اليل ل وف  ليياإ الدراسل لديهـ ا  ا اا   عييلفإف ال لا ،ا للياياا ال داؿ السالؽافل
االا ارؼ اف اةصد ام االزاالم  آرائهـ إل  راييةا إلى  طاعاٍا عريضلٍ احاؿ ي ر الحيس لاؾ في 

ااا ي  س  ؛3.88في اال  ا  يحا الحيس لاؾ ؛ Skewness Value "االل اام"ا د  ايا  يال ، ا ير ـ
ا ا د اال  ا اا ا ي اليل يحا ااا ع ال ااصؿ ، ل ازيع الا  اد في ال ييل  لع ا اال ،حادة  يها ا  ا اا

سهاا في فضر ال ديد اف ال  اازاا في الارئيل ال ي ي  لد ال لا   يها  الااا ع  اال  ااعي ل  اؿ
 ع  لؾ ػػػ ف اصدا ي ها ل ااةاييل ايها، ا اال  صادي اخاصلة  ،الا  اع الاصرع على اخ لؼ الاس اياا

 ،ك اس خداي "الاي "دخاط  حاسل اللصر لل ايها    اد على الصارة ال ي  ُ  ػػػ عاليل؛ لااا ع الارئيلا
 .Seeing is Believing "الر يل   يي الصدؽ"االلاعدة في  ذا الصدد  ف 

عييل الدراسل  ف اا ع  اي ر ُياثِّؿ ياطةا سري ةا االا رةا اال ضلةا ل لا   اا ي  لد الالحاثاف اف ا
الذلؾ فهـ  ؛ ا ال  لع اةايي ل داف اخااؼ  ا خ يلة اف الر الللل  لير عف آرائهـ في اللضايا الطارئ

ايلدا  ف ال دايف الاصغنر  ، رياا اةاار في اصريايلاف الس خدااأ لل  لير لحريل عف آرائهـ في اُ 
ا الاهال االطارئل  د للضايالذع   احأ اا ع  اي ر لل لا  لل  لير الالا ر االال ض  عف آرائهـ في ا

ياا ال ي حظيال دك لدار  إ ياا ال  ؿ ا% فلط اف  حضيالا ال لا  افلةا للي2.1 لػػ ى  را ع الادان
 .(3) ال اضيحي

حل الحرض ال لاي اةاؿ للدراسل اللائؿ ل حضؿ فلد  حلؽ اللاحأ اف ص ،افي ضام الي ائ، الساللل
آرائهـ لحريٍل اف خالؿ ااا ع ال ااصؿ اال  ااعي الاريلة  عييل الدراسل ال  لير عف ال لا  الاصرع

 لراافد "الاي " ا طليلا ها اةخرك.

عييل الدراسل إلى الا ار ل الر اينل اف خالؿ ال  لير  ي اد ال لا  الاصرع الفرض العممي الثاني:
عف ا هاا الر اي اال يل صر ذلؾ على ال  لير  ،في اخ لؼ اللضايا ال اال اللارزة في اصر عف آرائهـ
 .داف  ير ا في ال ئاف االلضايا السياسيل فلطيظر ـ 
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 ( الا ار ل الر اينل لالر ع اف  لؿ ال لا  في ال ئاف االلضػايا ال ااػل الاصػريل3)ياضر ال داؿ ا 
 .خالؿ ف رة الدراسل ااا  للها للليٍؿ زاييةا

 ،ع الحر في اللضايا اال  صػاديلار اا لالر عييل الدراسل  د  ا  ف ال لفإ ،لي ائ، ال داؿ الاذ اراافلةا 
اػػف الاه اػػيف ل ػػئاف   اػػا يػػزعـ ال ثيػػرػػػػػػ ل صػػر ا ػػار  هـ الػـػ   ،االرياضػػيل ،ااةاييػػل ،اال  ليايػػل ،االسياسػػيل

 على اللضايا السياسيل داف  ير ا اف اللضايا الاهال في اصر. ػػػ ا عالـ الر اي ا"الاي " 

لر ـ اػػف ذلػػؾ فإيهػػا  فضػػؿ الػػا ، يػػدرج ضػػاف فئػػل الا ػػار ل الا اسػػطلف الا ػػار ل لػػالر ع  اُيالحػػظ 
، لسياسػيل، اايظاػاا الا  اػع الاػديياال حاداا الطالليػل، ااةحػزا  افي ال لليديل  لا ار  هـ حاالة الاريلة 

 ا  ،الراديػا  ا ال ليحزيػاف الصػحؼ  ا  ،اف خالؿ الا ار ل لػالر ع الحػر علػر اسػائؿ ا عػالـ ال لليديػل  ا
 الايػاديف االالػا ي ااسػائؿ  ،ة فػي ال  ا ػاا ال ااػلالػر ع فػي اللضػايا الاصػريل اللػارز لػال  لير الحػر عػف 
 الاااصالا ال اال.

 ة في المجتم  المصريالشباب بالرأي في القضايا البارز مشاركة  (2)جدول 
 اهٌابركخ اهرقٌّٜخ ثبهرأٙ

 أجِذح اه ضبٛب اهٌيرٛخ

 ركهي ُٛاب غٜر ًحذد كبرك ثبهرأٙ

 % ك % ك % ك
 5, 36 115 1, 11 35 4, 52 165 ارر بع أضعبر اهطوع ٕاهخذًبد

 5, 42 134 8, 16 53 5, 41 128 إجراء االًزحبُبد فٚ كٔر رًضبٍ
 9, 42 135 1, 13 41 1, 44 139 ى2118حبضٜخ االُزخبثبد اهر

 3, 47 149 5, 17 55 2, 35 111 ى2118 ٌوٜخ ضِٜبء اهابًوخ 
 7, 46 147 7, 12 41 6, 41 128 ير فٚ كأش اهعبهي هلرح اه ذىكخ ًًابر

ر س  الاياا ا  ااااا على  ضيل ار حاع اةس ار االخدااا   اما ،افلةا لي ائ، ال داؿ السالؽ
ي الحياة الا ي يل يظرةا ل ايها اف اللضايا الالااسل ال ي   ثر ف ؛ال لا  على "الاي " خالؿ ف رة الدراسل

في االي خالاا  اللضيل السياسيل اةلرز ال ي  ارؾ فيها ال لا  لالر ع ااثللة ا يا ا  ،ا الياايل لل 
  دال ال لا   يهـ  اياا ياداف  ف   اف ليف عدٍد  ليٍر اف الار حيف لاا يسار  حيأ ؛ـ3181 الرئاسيل

 للدائؿ ا  ددة لالخ يار افلةا لللرياا، السياسي اا  رائي ل ؿ ار ر.
 ا ىػػػ ـ في  هر راضاف 3189/3181اسي إ رام اا حاياا يهايل ال اـ الدر   ضي ا  اا  اما
في الار ز الثالأ ا ساايلة في الار ز ذا أ اع ا ار ل ال لا  لالر ع في حظاظ ػػػ  ضيل   ليايل 

 ـ.3181الاي خ  اللااي الاصرع في  وس ال الـ ل رة اللدـ في راسيا لدايل صيؼ 
في ذيؿ  ائال ا  ااااا  ـ3181ل ااثللة في عاليل سييام ال االل ى حيف  اما اللضيل اةاييف
يظرةا ُةحاديل اصادر  ؛حيأ اح لا الار لل الخااسل ااةخيرة ضاف  ائال  الايا هـ ؛عييل الدراسلال لا  

 في سييام في ظؿ  ضار  ال صريحاا ال حلؽ اف الاا ع اةايي علىاعدـ  درة ال لا   ،الا لاااا
عييل افؽ في  الاياا ا  ااااا ال لا  اف اة ايل لا اف الا اؼ على اس اك ال ا ا ، ااعدـ  حاي ه

 (.9( ا)2) يطرحأ ال داالف ا ا اا ،الدراسل افلةا لخصائصهـ الدياا رافيل
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عينة الدراسة وفًقا ل:صائصهم ها القضايا في مشاركات الشباب باألهمية النسبّية التي حظيت  (3) جدول
 ()والد:ل( والتعميم والفئة العمرية لنوع)ا الديموجرافية

  اهخيبحص

 اهذٌٖٛجرافٜخ

 

 أجِذح اه ضبٛب

 اهذخن اهزعوٜي اه ئخ اهعٌرٛخ اهِٖع

 ًزٖضظ -25 -21 -15 أُ ٘ ركر
 فٖق

 اهٌزٖضظ
 جبًعٚ

 دراضبد

  وٜب

 أقن ًَ

 ج1111
 -3111 -ج2111 -ج1111

ج  4111

 فأك ر

ارر دددبع أضدددعبر اهطدددوع 
 ٕاهخذًبد

81 85 35 56 74 78 27 43 17 31 66 51 11 8 

إجددراء االًزحبُددبد فددٚ 
 ٍكٔر رًضب

66 62 25 59 44 51 21 42 15 21 61 34 4 11 

االُزخبثددددبد اهرحبضددددٜخ 
 ى2118

75 64 31 59 49 57 23 44 15 17 71 38 5 8 

 ٌوٜددخ ضددِٜبء اهاددبًوخ 
 ى2118

66 45 24 38 49 58 16 26 11 22 53 25 6 5 

كخ ًيدددددر فدددددٚ ًادددددبر
 هعبهي هلرح اه ذىكأش ا

83 45 29 55 44 47 21 48 12 24 49 35 12 8 

 هم في هذا الشأننة لدى الشباب، ومستويات التوافق فيما بيترتيب أولويات القضايا البارز  (4)جدول 
اهخيبحص 

 اهذٌٖٛجرافٜخ

 

 أجِذح اه ضبٛب

 اهذخن اهزعوٜي اه ئخ اهعٌرٛخ اهِٖع

 ًزٖضظ -25 -21 -15 أُ ٘ ركر
 فٖق

 ٌزٖضظاه
 جبًعٚ

 دراضبد

  وٜب

 أقن ًَ

 ج1111
 -3111 -ج2111 -ج1111

4111 

 ج فأك ر

ارر ددبع أضددعبر اهطددوع 

 ٕاهخذًبد
2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 

إجراء االًزحبُبد فٚ 

 كٔر رًضبٍ
4 3 5 1 4 4 5 4 2 4 3 4 5 1 

االُزخبثددبد اهرحبضددٜخ 

 ى2118
 ى2 4 2 1 5 ى2 2 2 3 2 ى1 2 2 3

  ٌوٜدددددددددددخ ضدددددددددددِٜبء

 ى2118اهابًوخ 
 ى2 3 5 4 3 5 5 4 2 ى2 5 4 4 ى4

كخ ًيدددر فدددٚ ًادددبر

كدددددأش اهعدددددبهي هلدددددرح 

 اه ذى

 5 1 3 5 2 4 1 3 5 ى4 4 3 ى4 1

, 1-: (2ٕع1)ع 4, 1 اررجبطبد ضجٜرًبٍ

15 

, 1(:3ٕع1)ع

6** 

, 1 -: (3ٕع2)ع

15 

  

 **6, 1(:2ٕع1)ع

 *55, 1-(:3ٕع1)ع

 2, 1(:4ٕع1)ع

 5, 1(:3ٕع2)ع

 45, 1(:4ٕع2)ع

 15, 1(:4ٕع3)ع

 4, 1 -(:2ٕع1)ع

  3, 1(: 3ٕع1)ع

  8, 1(: 4ٕع1)ع

 45, 1-(: 5ٕع1)ع

 **6, 1(: 3ٕع2)ع

 2, 1-(: 4ٕع2)ع

 55, 1(: 5ٕع2)ع

 3, 1(: 4ٕع3)ع

 15, 1-(: 5ٕع3)ع

  5, 1-(: 5ٕع4)ع

(،ا اخ صار عااد  )االر ـ  اااأ  ا  يال ا ااؿ ار لاط الر   "سليرااف". ( الراز)ع 
 . P0.05%45ادر ل ثلل  115إحصائيةا عيد اس اك ا يايل  )*( داؿ

 .P0.01 %44ادر ل ثلل  18، 1)**( داؿ إحصائيةا عيد اس اك ا يايل 

                                                 
  يلهػػا فػػي للغػػا ال  ػػراراا الخاصػػل لا ػػار ل ال ػػلا  فػػي اليلػػاش اال ػػدؿ الػػر اييف حػػاؿ   يػػدة اللضػػايا الخاػػس  اػػا  ػػا  ر

 (.3  رارةا(، ُايظر ال داؿ ) 831ا888، ا824، ا831، ا815ال داؿ على اليحا اأ ي: )
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اػػف ال اافػػؽ لػػيف ال ػػلا  فػػي   يػػدة ا  اااػػا هـ  ف ا ػػاد  ػػدر احػػدادياي ضػػر اػػف ال ػػداليف السػػالل
؛ اطػػاا الاحسػػالل لا ااػػؿ الُر ػػ  "سػػليرااف"ا الخاػػس الاهاػػل خػػالؿ ف ػػرة الدراسػػل افلةػػا لالر لل ػػوف اللضػػاي

حيأ لـ ي ػف ؛ االاس اياا ال  ليايل داف  ير ا فلط على اس اك ل ض الحئاا ال اريل، حيأ  اف ال اافؽ
الحئػل  ؛ اخاصػلة اس اك الذ ار اا ياأ، ال ض الحئاا ال اريػل على -  ع ال لا  -  اافؽ  فياا لييهـ ثال

 ذلؾ على اس اك ال لا  في فئاا الدخؿ الاخ لحل. ا، ا عااة 21 ؿ اف ة 35الا وخرة اف 

 ػػير إلػػى  ف  ُ  ل ايهػػا ؛ل يف اليظريػػل االايه ينػػياػػرةا لػػالع اة ايػػل اػػف اليػػاحا   ػػس الي ػػائ، الحاليػػل  
فليػل يلػـا اسػ خداا  طليلا هػا الاخ لحػل   هػا اسػيللييظػرةا ة ؛ ااع اال  ااعي"الاي " ال  سهـ في خلؽ ا 

ااضػ ها  را ايةػا  ،هـ عليها، اذلؾ علػى ع ػس الاسػائؿ ال لليديػل ال ػي  ضػطلع لليػام اة يػدةلحرض  الايا 
عييػػػل لػػى  ف ال ػػلا   ف الي ػػائ، فػػي ا الهػػا ُ  ػػير إ ليػػػد، ا الػػر ع ال ػػاـ للطاعا ػػأ الاخ لحػػلضػػاف  الايػػا

 ،ايا الاصػريلالدراسل لاخ الؼ خصائصهـ الدياا رافيل  د  ػار اا لػالر ع الحػر فػي اخ لػؼ ال ػئاف االلضػ
 الـ يل صراا فلط على ال  لير عف آرائهـ في ال ئاف االلضايا السياسيل داف  ير ا.

 هـ الاح احػػل عػػف احهػػـا حريػػل افػػي إ الػػعييػػل الدراسػػل لػػى  ف ال ػػلا  لا ػػاف ا  ػػارة إ اة ايػػلااػػف 
حػػا  افػػل اللضػػايا حس ي يػػي ال يحػػيس االلػػاح لاػػا فػػي داخػػؿ الػػيا   يهػػإلػػى الػػر ع اال  ليػػر الػػر اييف  ػػد   ػػاراا 

اال زلػػل  آرام ال يسػػ طيع الحػػرد اللػػاح لهػػا فػػي الاا ػػع الا ػػيش خافةػػا اػػف الاحاسػػلل اال لػػا  ا ػػى ،ااةحػػداأ
 ػػػف للاسػػػ خدـ اللػػػديؿ  ا"الايػػػ " ال ػػػي ال  خضػػػع للر الػػػل  ا الاحاسػػػلل،  اػػػا ياإف ؛ الال ػػػالي فػػػاال  ااعيػػػل

 ااسائؿ اال صاؿ لأ. ، اا أاهي أ، اا اف إا  ،عف اساأ اييةا للياياٍا  ير حليليلٍ  ضليؿ الا  لليف لأ  

اللائػػػؿ لػػػوف حل الحػػػرض ال لاػػػي الثػػػايي للدراسػػػل  حلػػػؽ اللاحػػػأ اػػػف صػػػ ،افػػػي ضػػػام الي ػػػائ، الحاليػػػل
اللضػايا ال ااػل اللػارزة فػي  ال لا  ي اداف إلى الا ار ل الر اينل اف خالؿ ال  لير عػف آرائهػـ فػي اخ لػؼ

 في ال ئاف االلضايا السياسيل فلط. عف ا هاا يظر ـ   لير الر اياال يل صر ذلؾ على ال ،اصر

عييػػل الدراسػػل يحػػا الا غيػػراا   ا ػػاا سػػلليل لػػدك ال ػػلا  الاصػػرع ا ػػد ا ُ  الفاارض العممااي الثالااث:
الا ثرة سللةا في ايخراطهـ الر اي "لالاي " لل  لير عف آرائهـ لحريٍل في اللضايا اال ئاف ال ااػل الاصػريل.
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 عينة الدراسة نحو المتغيرات المؤثرة في حرية الرأي والتعبير عمى "الويب"باب اتجاهات الش (5)جدول 
 االرجبٓبد 

 اهٌزغٜراد اهٌؤثرح 

 فٚ اهزعجٜر اهرقٌٚ

 ًعبرض غٜر ًحذد ًٖافق

 اهٌزٖضظ
االُحراف 

 اهٌعٜبرٙ
 االهزٖاء اهزجبَٛ

 % ك % ك % ك

رأٙ  ًدَ قجٜدن يراء اهاجبة  و٘ اهٖٛدت ٓدٚ

 ٟقوٜخ اهٌعسٕهخ اجزٌب ًٜبا
154 

48 ,

9 
91 

28 ,

9 
71 

22 ,

2 
2 ,27 1 ,811 

1 ,

642 

1 ,

519 

اهطدددر خ اهجةٜئدددخ ه ُزرُدددذ ردددؤدٙ هعدددسٕف 

بركخ اه ب ودخ ثدبهرأٙ  ود٘ اهاجبة  دَ اهٌاد

 "اهٖٛت"

173 
54 ,

9 
73 

23 ,

2 
69 

21 ,

9 
2 ,33 1 ,813 

1 ,

661 

1 ,

674 

ضرٕرح فدرض رقبثدخ  ود٘ اٝراء اهٌزذإهدخ 

 ٘ "اهٖٛت" ًَ قِجن اهاجبة اهٌيرٙ و
131 

41 ,

6 
41 

12 ,

7 
144 

45 ,

7 
1 ,95 1 ,931 

1 ,

874 

1 ,

182 

هزددٚ ٛزددذإهٔب ٖٛجددذ رفددب كددعجٚ هددٞراء ا

 اهاجبة  و٘ "اهٖٛت"
121 

38 ,

4 
111 

32 ,

1 
93 

29 ,

5 
2 ,1 1 ,821 

1 ,

674 

1 ,

166 

غودددت  وددد٘ بهدددخ هوزحجدددت اهٌٖاقدددع ٕضدددٜوخ فع

 ٛت"فٖض٘ اٝراء  و٘ "اهٖ
95 

31 ,

2 
63 21 157 

49 ,

8 
1 ,8 1 ,871 

1 ,

764 

1 ,

394 

ٛعٜدددت يراء اهادددجبة  وددد٘ "اهٖٛدددت"  دددذى 

 ا برٔب ٟخ قٜبد اهٌجزٌع اهٌيرًٙر
198 

62 ,

9 
61 19 57 

18 ,

1 
2 ,45 1 ,781 

1 ,

611 

1 ,

972 

ياسػػيل إلػػى  ف ال ػػلا  الاصػػرع عييػػل الدراسػػل يا لػػؾ ا ػػارؼ اثلافػػل س السػػالؽُ  ػػير ي ػػائ، ال ػػداؿ 
ا اياييل لااارسػ هـ حريػل     لهـ  ادريف على  لييـ الا غيراا ال ي ُ اثِّؿ ُا ان اٍا ا  ااعيل اثلافيل لرصيي

 ضػػػافرةا ا  ا يةػػػا علػػػى  ػػػهدا فػػػي اأايػػػل اةخيػػػرة ال ػػػي  اخاصػػػلة  ،يػػػر الػػػر اييف علػػػر "الايػػػ "الػػػر ع اال  ل
لايػ " اػف  للػؿ ال ػلا  الاصػرع لاصػحها ُ اثِّػؿ الاس اييف الرساي اال  لي لػرفض اأرام الا داالػل علػى "ا

، الخالفػػاا لػػيف الاصػػرييف لاػػا يضػػر لالسػػ  هديػػدةا لناػػف اللػػااي الاصػػرع، ـ ااةاػػف اال  اػػاعييف لا ُػػ  ِّ
 لاصر.

طلي ػػل ف طػػرحهـ  ف ثاػػل   ػػاازاا  خال يػػل ل ػػوالدراسػػل ُيلػػراف عييػػل اعلػػى الػػر ـ اػػف  ف ال ػػلا  
لػػديهـ يحػػا ا اِّ ػػاا  سػػلليلٍ  ف ذلػػؾ  ػػد ا  ػػرف لا  ا ػػااٍ ، فػػإالؿ "الايػػ "خػػ حػػاؿ ال ػػئاف ال ااػػل اػػف آرائهػػـ

طػار  ايهػا  خػص  طاعػاا الا  اػع ل لػؾ اأرام فػي إ ا لرز ػا  ليػيـ ل ػض ، لػؾ عف آرائهـ عاليل   لير ـ
ا الحضػائيا اخاصػلة  -ـ ال لليديػل عييل الدراسل  ف اسػائؿ ا عػال اا ي  لد ال لا   ،  ليل ا زالل ا  ااعيةا

ى اػػا  طللػػا عليػػأ " ػػ   السا ػػياؿ"  ػػد د لػػا علػػر لػػراا، ال ػػاؾ  ػػا علػػى اله ػػـا الحػػاد علػػ -الاصػػريل 
 آلرام ال ي ي داالها ال لا  على "الاي " ل وف اللضايا الاهال الاثارة في الا  اع الاصرع. لزدرامة ا

 علػػػىى  ػػػدر هـ فػػػ رعل ا ي ريػػػا ال ػػػي  ػػػ ثر سػػػللةا اػػا يحاػػػؿ ال ػػػلا  ا  ا ػػػاٍا سػػػلليلة يحػػػا ردامة سػػػ
 حايؿ اليصػاص االصػار االحيػديا اا ال ػي    لػؽ ل  ػؼ حلػائؽ الاضػع فػي اصػر سػاامة علػى الاسػ اك 

 ايي.اة االدييي،   االسياسي،   ا،  اال  صادع

ا ا ػػد اال  ا ػػاا السػػلليل لػػدك ال ػػلا  ل  ػػاؿ رفضػػهـ اللػػاا للر الػػل علػػى  طليلػػاا "الايػػ " لح ػػل 
حيػأ ي  لػد ال ػلا   ف الر الػل  علػى "الايػ " -  ع ال ػلا  - ل ػي ي ػداالايهاعلى فاضػى اأرام االسيطرة 

الخػػػااس  ا يهػػػا لػػػـ   ػػػد   ياسػػػ  اػػػع الخصاصػػػيل الثلافيػػػل لاصػػػر ل ػػػد ثػػػارة ،ياػػػط  اػػػف   اػػػيـ اةفػػػاا   ػػػى
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الػػر اييف اػػف خػػالؿ اال ػػى ار  ػػزا فػػي ايطال هػػا علػػى حريػػل الػػر ع اال  ليػػر  ،ـ3188اال  ػػريف اػػف ييػػاير 
  طليلا ها اال  ااعيل ااثللة في الحيس لاؾ ا اي ر. اخاصلة "الاي " 

ف اال  ا ػػاا السػػلليل ا يػػدرج ضػػاف ال ازيػػع الا  ػػاد لاػػا ي  ػػس   ،ا ػػد  ايػػا  ػػيـ "االل ػػاام" اع ياديػػل
 ياػػا  يطلػػؽ اػػف اسػػ  الاٍا ا داييػػلٍ الػػر ع علػػى "الايػػ " إ عييػػل الدراسػػل يحػػا ا اِّ ػػاا حريػػللػػدك ال ػػلا  

  ذا ال وف.  لديهـ في حليليلٍ 

حصائيةا  1.189للع اال ساؽ في ا  ا اا ال لا  يحا ا اِّ ػاا حريػل ال  ليػر علػى "الايػ " يحػا، اا 
ار حع في ا  ا ا هـ السلليل يحا  لؾ الا اِّ اا ال ػي  ػر لط لالخصاصػيل الثلافيػل  ا ا اا ُي ير إلى ا ساؽ

 للا  اع الاصرع خالؿ الارحلل الرا يل.

اللائػؿ لا ػاد حل الحرض ال لاي الثالأ للدراسل فلد  حلؽ اللاحأ اف ص ،الللضام الي ائ، الس ىاف
لػػػػػ  ثرة سػػللةا فػػي ايخػػراطهـ الر اػػي عييػػل الدراسػػل يحػػا الا غيػػراا الاػػا ػػاٍا سػػلليٍل لػػدك ال ػػلا  الاصػػرع ا  
 الاي " لل  لير عف آرائهـ لحريٍل في اللضايا اال ئاف ال اال الاصريل."

يحػا  ل ػاد حريػل الػر ع  الاحصلل اليهائيل ال  ا  ال لا  عييل الدراسل   ا ؼ :الفرض العممي الراب 
اال  لير الر اييف علػى اةازاف اليسػلينل ال ػي ُي طيهػا  ػ الم ال ػلا  ة ايػل السػااا الحرعيػل الار لطػل ل لػؾ 

 اةل اد احداد ُلرازل ا لديهـ.

االػػر ع  ل ػػاد حريػػل ال  ليػػرلا  يحػػا  ل اليهائيػػل ال  ا ػػاا ال ػػحصػػلاسػػ خدـ اللاحػػأ فػػي حسػػا  الاُ 
، ف" ل ػوف السػااا الا  ػددة لال  ػا  لاي"فل  ا ادلل - ي يااذج ال حليؿ الثلافي الال رحة فاالاارد - الر اييف

عييػػل اصػػرع ( ي ضػػر  ف ال ػػلا  ال1) ا خػػالؿ ال ػػداؿهػػال ػػي  ػػـ طرحفلةػػا لي ػػائ،  طليػػؽ  لػػؾ الا ادلػػل اا 
ل الار لطػل لالليئػل الاصػريل ال ػي يياينػاػف الا  ػراا الثلافيػل ااةل ػاد اللل  علٍ للي لا اا الدراسل لديهـ  لييـ س

الل ػػػاف ل ػػض  اثنػػػؿ  خطػػر  لػػػؾ الا اِّ ػػاا فػػػي دار يا  ،ـ لحريػػػل الػػر ع اال  ليػػػر الػػر اييف ػػد ااؿُ اثِّػػؿ ا ػػػ
ايا اعر لػػػل دار ال ػػػلا  فػػػي ي ػػػر الػػػاعى لاللضػػػ ،فػػػي  ا يػػػأ الا ػػػاؿ ال ػػػاـ الر اػػػي فػػػي اصػػػرل  راييػػػل ا 

   .هااالا  الا الاهال في

إي اليل فػي  حصللٍ اُ لع اال  لير الر اييف  د حظيا ل ادةا لحريل الر فإف ثال   ،الر ـ ااا سلؽاعلى 
لير لليػام ا  اػع الا رفػل فػي ر ا في اع لاد ـ لو ايل حريل ال  اثؿ لدا  عييل الدراسل، ا ا  ا اا ال لا  

ا ليػيـ  ،السػليؿ اةر ػد لاحاسػلل الح ااػل اثػؿ  ال  ليػر االػر ع ػاف حريػل لذلؾ عضػايةا  اا ير لط  اصر،
سػهـ فػي   ػريس  ػيـ الاااطيػل ال ػي  ُ ػير  ،  اػا  دائها ا  ا يةا فػي ضػام الصػالر ال ػاـ للا  اػع الاصػرع

اػػػف الر الػػػػل علػػػػى  دام  ا ػػػػ لي اياطػػػلاصػػػػحها   ااعيػػػل ااارسػػػػل السػػػلطل الخااسػػػػل لنفػػػراد اال ااعػػػػاا اال
 .اا الرسايل في اصرالح اال االا سس
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 ف الاحصػػػلل اليهائيػػػل اةاػػػر الػػػذع ُي  ػػػد  ،الا ياريػػػلا ػػػد  ايػػػا  ػػػيـ ا ااػػػؿ "االل ػػػاام" عيػػػد الحػػػداد 
، ييف فػي اصػر   لػع ال ازيػع الا  ػادل ػاد حريػل الػر ع اال  ليػر الػر اعييػل الدراسػل يحػا   ا اا ال لا  ال 

 سياسيل اال اعايل ااال  ااعيل "للاي " في اصر.ا   س الاا ع الحليلي ال  ا اا ال لا  يحا اةداار ال

 ا   د الي ائ، الحاليػل االماػل ياػاذج ال حليػؿ الثلػافي فػي  حسػير اا ػع حريػل ال  ليػر االػر ع الػر اييف
   الدراسل الحاليل.في الذع  اثنؿ في ال لا  ، ي ضام  لييااا الاس حيد اليهائيف في اصر

 أبعاد حرية الرأي والتعبير الرقميين عمى"الويب"  ُمحصمة اتجاهات الشباب نحو (6)جدول 
 في إطار :صوصية المجتم  المصري

 اهٌزٖضظ ثِبحٜخ اهطٌبد اه ر ٜخ أثعبد حرٛخ اهزعجٜر اهرقٌٚ
  ذد

 اهٌٖاف َٜ

اهٖزٍ اهِطجٚ 

 هوطٌخ

 ًحيوخ

 االرجبّ

ثِبحٜخ 

 االرجبّ

حٌبٛخ حرٛخ اهزعجٜر 

 اهرقٌٚ

 2, 2 199 3, 2 ضرٕرح هٌجزٌع اهٌعوًٖبد
 إٛجبثٚ 5979)+( 

 4, 1 96 7, 1 ررٌف فٚ اهٌرحوخ اهرآِّخ

 ًِبخ اهحرٛخ
, 692(-) 45, 1 78 6, 1 ٛذ ي اهزعجٜر اهرقٌٚ

2 
 ضوجٚ

ي اٟفٖاّ ٌِّ  1, 2 211 6, 2 ٛل

 اهذٕافع
, 337)+( 9, 1 169 1, 2 اهحضٖر االجزٌب ٚ

1 
 إٛجبثٚ

 7, 1 92 8, 1 فرض اٝراء قطًرا

 ءاد اٟٛذٖٛهٖجٜخاالُزٌب
, 542)+( 1, 2 185 4, 2 حرٛخ رجِٚ اٟفلبر

1 
 إٛجبثٚ

 8, 1 83 7, 1 رحٜساُد ًطج خ

 اهطوةخ اهخبًطخ
, 842)+( 4, 2 215 6, 2 ضرٕرح ًحبضجخ اهحلًٖخ

4 
 إٛجبثٚ

 7, 1 63 2, 1 رالٌٜك فٚ اهحلًٖخ

 رذجَٜ اهز ِّٜبد االريبهٜخ
, 619(-) 2 ,2 188 3, 2 خاهرغجخ فٚ اهٌِٜٔ

2 
 ضوجٚ

 8, 1 74 4, 1 اهح بظ  و٘ اهٌجزٌع

 دٕر اهوجبٍ اإلهلزرُٕٜخ
, 817(-) 3, 2 213 7, 2 إفطبد اهٌجبم اهعبى

8 
 ضوجٚ

 7, 1 74 1, 1 اهطٜةرح  و٘ فٖض٘ اٝراء

اف لالديالراطيػػػل يػػػ   عػػػف ا  اػػػعل ػػػ ؿ  ػػػاؼ  ع اال  ليػػػر ال ُي لِّػػػر ف اا ػػػع حريػػػل الػػػر     ػػػد الي ػػػائ، 
ل ال ػػػاا لػػػيف لايػػػ طِّر  يح ػػػـ ال ال ػػػاا لػػػيف الحػػػا ـ االػػػر ع ال ػػػاـ، الػػػارز  اياطػػػلاصػػػحها ايسػػػ ى ل  ريسػػػها 

ع السػػػػياؽ الثلػػػػافي فػػػػراد اال ااعػػػػاا اال  ااعيػػػػل، ايصػػػػلايسػػػػاد ال ال ػػػػاا لػػػػيف اة الح ااػػػػل االاػػػػااطييف،
 .ل، اال ضافراال حاعلي لال لادلينل،

الاحصلل اليهائيػل  اللائؿ لوف، ل لاي الرالع للدراسل الحاليلا اُ  ير الي ائ، الحاليل إلى صحل الحرض
ل ال ػي ف إياا ي ا ؼ علػى اةازاف اليسػلييحا  ل اد حريل الر ع اال  لير الر ايي اسلعييل الدر  ال  ا  ال لا 

 ُي طيها   الم ال لا  ة ايل السااا الحرعيل الار لطل ل لؾ اةل اد احداد ُلرازل ا لديهـ.

 فػي ا  ا ػاا ال ػلا  عييػل الدراسػل يحػا  ا د فراؽ  ذاا داللٍل إحصػائيلٍ  ممي ال:امس:الفرض الع
خاليػل الاخ لحػل خػالؿ االسػ حلا اا االي ػػػػػ  فػي الاسػ للؿػػػػػ  يػؽ الديالراطيػل الر اينػل فػي اصػر طل اح ااالا

 الرئاسيل. االيياليل   اساامة الاحلياا  
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 لاسػػيللاصػػحها اسػػ للؿ  اظيػػؼ "الايػػ "  يحػػا الدراسػػل ي ا  ا ػػاا ال ػػلا  عييػػل ػػ ػػ ؿ اأياضػػر ال
اال صػػلياا  االي خالػػاا إل  راييةػػا لا ػػزٍؿ عػػف الضػػغاط الح اايػػل، االاػػاؿ السياسػػي، اثاليػػل لل صػػايا فػػي

 ال ي ُ اارس  وثيراا سلليل في اللراراا ال صاي يل لل لا  الاصرع.
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 (3شكل )

 تطبيق الديمقراطية الرقمّية في مصر مستقباًل  اتجاهات الشباب نحو

عييػل الدراسػل ي  لػداف  ف ال صػايا ا ل  رايػي لاصػحأ  ػلا  ُ  ير ي ػائ، ال ػ ؿ السػالؽ إلػى  ف ال
ف ي ػػاف سػػليالة ل  ضػػيد حريػػل الػػر ع اال  ليػػر اال غلػػ  علػػى  ى فػػي الديالراطيػػل الر اينػػل يا ػػف  طػػ  الرحػػ

 ا ان ا ها في الليئل الاصريل.

 اليػػل  ايػػل يحػػا  طليػػؽ ال صػػايا إي الدراسػػل ا  ا ػػاا   عييػػل ايػػا لػػدك ال ػػلا   ي  ػػذا الصػػدد،افػػ
لػػايحراٍؼ ا يػارع ا لػػايٍف احػػداديف  ػػدر اا  3.9حيػأ للػػع ا اسػػط  لػؾ اال  ا ػػاا  ؛ل  رايػي فػػي اصػػرا 

ا   لػػع اال  ا ػػا  ف  لػػؾإلػػى  1.131،  اػػا ُ  ػػير  ياػػل االل ػػاام اللالغػػل 1.181 ا 1.919علػػى ال ػػاالي 
ياا حريػػػل ال  ليػػػر االػػػر ع فػػػي لإ ػػػ ال اي يػػػي ذلػػػؾ  ف ال ػػػلا  عييػػػل الدراسػػػل لػػػديهـ اعػػػي، ال ازيػػػع الا  ػػػاد

 .ااهال ال صايا في االي خالاا ذراة سيال ي ُ اثِّؿ عالي، اصر

اعلػػػى الػػػر ـ اػػػف ل ػػػض الاقخػػػذ علػػػى  طليلػػػاا ال صػػػايا ا ل  رايػػػي فػػػي السػػػياؽ الثلػػػافي الغرلػػػي 
يهػا الاػالذ اأاػف عييل الدراسل ي  لداف  إف ال لا  ف ،االاال ل الا حدة لا حدة اةاري يلالاالياا ا خاصلا 

ػػػ  لػػػيهـ فػػػي الاحليػػػاايد ا ػػػار  هـ فػػػي اخ يػػػار ااثلضػػػااف  ػػػوثير ـ فػػػي الاا ػػػع السياسػػػي الاصػػػرع، ا  ضل
 . ع ايص  الرئاسل، دنة الح ـسُ ا  اا لس الياا 

ل  راييػػػل فػػػي اصػػػر  ػػػاف لهػػػا دار  لػػػارز فػػػي  لػػػديـ ا ػػػد   ػػػار ال ػػػلا  إلػػػى  ف   رلػػػل الح ااػػػل ا 
يظػػرةا لغيػػا  االح  ػػاؾ  ؛ا حسػػيف عال ػػا هـ لالاصػػالر، االا سسػػاا الح اايػػل الخػػدااا الحاريػػل للاػػااطييف،

زام ذلؾ فإف ال  ، لؾ الا سساافي ر لالرا يف السائد الالا  ذا هػا  صايا ا ل  رايي سيضطلع لالاظيحلاا 
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سػها فػي ل عػف الا سسػاا الح اايػل،  ا الرضػاخ للضػغاط ال ػي يا ػف  ف  اار اف حيأ ضااف االسػ لاللي
 .سياؽ الح الياا االي خاليل في اصر في الاس للؿ

حصػػػائيةا  ف ثاػػػل فػػػإف الي ػػػائ، الحاليػػػل ال ػػػي    لػػػؽ لالػػػاييس اليزعػػػل الار زينػػػل ااالل ػػػاام إياػػػا    ػػػد  ،اا 
عػف  ليل اثاليل لل  ليرآلاصحها  صايا ا ل  رايي  اافلهـ على العييل الدراسل ل وف  ا لدك ال لا   ايسة 
 االيلالػػاا فػػي ذلػػؾ  لػػؾ ال ػػي  ػػر لط لالا سسػػاا ااال حػػاداالاػػا  ،اليػػاا االي خاليػػل الاخ لحػػلفػػي الح الػػر ع 

 طػػػاير الااارسػػػاا  - اػػػف ا هػػػل يظػػػر ال ػػػلا  - حيػػػأ يا ػػػف لهػػػذ  األيػػػل ؛ةحػػػزا  السياسػػػيل ا ير ػػػااا 
 افيل في اصر إلى اةصا .يل االثلالسياسيل ااال  ااع

زام ذلؾ ال  ايس لـ   ف ثال اخ ليػؽ الديالراطيػل عييل الدراسل يحا اسػ للؿ  ط الفاا ليف ال لا  اا 
 االدخؿ. االحئاا ال اريل، اال  ليـ،  الؼ خصائصهـ الدياا رافيل ااثلل في الياع،لاخ، الر اينل في اصر

اللائػػؿ  ،حل الحػػرض ال لاػػي الخػػااس للدراسػػلصػػلػػـ ي حلػػؽ اللاحػػأ اػػف  ،افػػي ضػػام الي ػػائ، الحاليػػل
يػػل عييػػل الدراسػػل يحػػا اح اػػاالا  طليػػؽ الديالراطا  ا ػػاا ال ػػلا   ىذاا داللػػل إحصػػائيل فػػ لا ػػاد فػػراؽ

 االيياليػػػل   اسػػػاامة الاحليػػػاا   ،االي خاليػػػل الاخ لحػػػل فػػػي الاسػػػ للؿ خػػػالؿ االسػػػ حلا اا الر اينػػػل فػػػي اصػػػر
 الرئاسيل.

 اتجاهات الشباب المصري نحو مستقبل تطبيق الديمقراطية الرقمّية في مصرالفروق في  (7) جدول
 اخزجبرا "د" ٕ"ف"

 اهخيبحص اهذٌٖٛجرافٜخ
 قٌٜخ "د" االُحراف اهٌعٜبرٙ اهٌزٖضةبد اهعذد

 اهذالهخ

 اإلحيبحٜخ

 اهِٖع
 (ركٖر)

 إُبس

165 

151 

2 ,36 

2 ,44 

1 ,813 

1 ,764 
1 ,931 

1 ,25 

 غٜر دام

 
 قٌٜخ "ف" االُحراف اهٌعٜبرٙ بداهٌزٖضة اهعذد

 اهذالهخ

 اإلحيبحٜخ

 اه ئبد اهعٌرٛخ

ب 15 ًً  68 2 ,47 1 ,781 ()- ب
 

1 ,573 

1 ,564 

 غٜر دام
ب 21 ًً  811, 1 34, 2 127 - ب

ب 25-29 ًً  772, 1 41, 2 121  ب

 اهزعوٜي

 799, 1 34, 2 122 ًزٖضظ

 

1 ,549 

 

1 ,212 

 غٜر دام

 738, 1 58 ,2 48 فٖق اهٌزٖضظ

 824, 1 35, 2 112 جبًعٚ

 619, 1 52, 2 33 دراضبد  وٜب

 اهذخن

 816, 1 27, 2 59 ج1111أقن ًَ 

 

2 ,118 

 

1 ,111 

 غٜر دام

 784, 1 34, 2 125 -ج1111

 758, 1 56, 2 87 -ج2111

 784, 1 39, 2 44 فأك ر ج3111

(=در ػػاا الحريػػػل ) 282(=8-)ف. 
(در ػػػاا الحػػػػػػريل )= (.8-)عدد الا ااعاا 
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 ال:الصة:

احاد ا  ف السياؽ الثلافي ال اـ للا  اع  ػا  ،ييطلؽ يااذج ال حليؿ الثلافي اف  اعدٍة علايٍل رصييلٍ 
 ،سل الحاليػل صػحل  ػذا الطػرح ال لاػيا د  ثل ا الدرا، ا يفا  اع  اا ا طار ا فيالذع ُيحدد اا ع الحري

  اػػػاـ لذرا ػػػأ فػػػي ايصػػػؿ  ػػػذا اال، اا اال صػػػاليل فػػػي السػػػياؽ الغرلػػػي  ػػػاظـ اال  اػػػاـ لال لييػػػى حػػػيف يحػػػف
ل لل  ليػػر عػػف آرائهػػـ اال ااعػػاا اال  ااعيػػل االار  يػػ للحػػرد السػػيااا اللليلػػل الااضػػيل ل  ػػريس حػػؽ  صػػيؿ

فػإف ال ػدؿ  ؛الح يا ػا هـ الا رفيػل االا داييػل؛ ا لليػلة  Smart Webاػف خػالؿ  ػل ل "ايػ "   ثػر  طػارةا
ياػا حػاؿ  ػػداعيا هاا  حػاؿيثػار فػي السػياؽ الثلػافي الاصػرع لػيس    ايػػل حريػل الػر ع اال  ليػر الػر اييف؛ اا 

اػف  ف  ػػ دع فاضػى اأرام ال ػي ي ػداالها ال ػػلا   اةاػف اللػااي الاصػرع فػػي ظػؿ اخػااؼ ح اايػلعلػى 
 على "الاي " لإلضرار لاةاف االسلـ الا  ا ييف.

الايػػػ " فػػػي ال ػػػئاف ؾ ال غذيػػػل ال را اينػػػل للػػػرفض الا  ا ػػػي أرام ال ػػػلا  على"اػػػع ذلػػػ اا ػػػد  زاايػػػ
 لل ػائ اا، اليُِّاها ل ض  طاعاا الا  اع في ضام  ايها   اازاا  خال يل، الث اال ي ي ،ال اال الاصريل

 الايػػ "" اةاػػر الػػذع ي  ػػؿ ليئػػل الػػر ع علػػى؛ ل فػػي الراػػاز االا سسػػاا الا  ا يػػلاخلػػؽ ايػػاخ اػػف الريلػػ
ا عػالف عػف  يظػيـ  ػايايي ال ػلا  الاصػرع فػي ظػؿ  طػاع اػف لالاخػاطر اػف ا هػل يظػر يسلياة اححافلة 

 سار لالاحاسلل االر الل. ي

الدراسػل الحاليػل االماػل ياػاذج )الثالػأ االرالػع االخػااس( فػي ا   د ي ػائ، اخ لػار الحػراض ال لايػل 
لاا ع حريل ال  لير االر ع الر اييف فػي ضػام  ا حسيري اإطار لاصحأ الثلافي الال رح اف  لؿ اللاحأ  ال حليؿ

ؿ ال ػي   اثػ، لا اِّ اا حريل ال  ليػر فػي اصػر فياا ي  لؽ اخاصل، لخصاصيل الثلافيل للا  اع الاصرعا
اػػف  هديػػد  لػػؾ اأرام لناػػف  االللػػؽى الليئػػل االف راضػػيل "للايػػ "، فػػالػػرفض ال ػػ لي لػػآلرام الا داالػػل فػػي 

 ـ.3188ثارة الخااس اال  ريف اف يياير  ل د اخاصلاللااي، 

اال  ليػػر الػػر اييف فػػي ا  اػػع   ف   ػػريس حريػػل الػػر ع ي  ػػدافال حليػػؿ الثلػػافي  فػػإف ايظِّػػرع ا خيػػرةا،
ُلغيػػل ي ػػر ثلافػػل الديالراطيػػل  ؛ طػػاؿ  افػػل  طاعػػاا الػػر ع ال ػػاـ "ا  ا ػػي إياػػا ي طلػػ  "ا ر ػػل اعػػيا ػػيف 

الالػػؿ الا  ا ػػاا ال اييػػز لػػيف الا  ا ػػاا الحػػرة  ااػػاا، اايػػاطال ػػي ُ  ػػد  طػػ  الرحػػى فػػي ا  اػػع الا ل
 (53)االس لداديل.

 مستقبمية: تُثيرة الدراسة الحالية من بحوث ما

ُلغيػل ا ضػافل ال لايػل  ؛   ااػؿ ا ػأ على  در أ على إثارة لحػاأ  اليػل   ا ؼ  صالل اللحأ ال لاي
إف الدراسػػػل الحاليػػػل  ُثيػػػر الطػػػرح الحػػػالي فػػػ افػػػي ضػػػام ، ػػػرا ـ ال لاػػػي فػػػي ا ػػػاؿ لحثػػػي ا ػػػيفالرصػػػييل لل
 ي: للحاأ الاس للليل على اليحا اأاف ا ا ااعل
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( إعادة  طليؽ اليااذج الثلافي الال رح اف اللاحأ علػى  طاعػاٍا ياعيػٍل  خػرك اػف اسػ خداي "الايػ " 8)
ف لاا ػػع  اػػا ييلغػػي  ف يا ػػد الرصػػد ال لاػػي الرصػػي، خاصػػل اةطحػػاؿ االاػػرا ليف االاػػر ةا ر، فػػي اصػػ

اسػػيل، اايظاػػاا الا  اػػع حريػػاا ال  ليػػر الر اػػي فػػي اصػػر لي ػػاؿ الُيخػػ  السياسػػيل، ااةحػػزا  السي
 خاصٍل الحلا يل ايها، ا لؾ ال ي   اؿ في ا اؿ حلاؽ ا يساف.الاديي، ا 

فياػا  اخاصػل، فيل الُا اِّ ل للاسػاح ا عالايػل( اة ايل اللالغل   رام دراساا علايل ل وف السااا الثلا3)
 ي  لؽ ل زاؼ الالحاثيف عف الا ار ل في الاساح ذاا الصلغ يف السياسيل االديييل.

(  اظيؼ يااذج ال حليؿ الثلافي في اسػ  الم الُاسػاِّ اا الخاصػل لغيػا  دار "الايػ " لاصػحها ااضػ ةا 2)
ا  اػاع حيأ  ثل ا ي ائ، الدراسل الحاليل عػدـ  ػدرة "الايػ " علػى خلػؽ  ؛Agenda-Setterلن يدة 

 الؼ لػػػاخ،    الايػػػاا اللضػػػايا الاهاػػػل فػػػي اصػػػرعييػػػل الدراسػػػل علػػػى  ر يػػػاال  اػػػاعي لػػػيف ال ػػػلا  
 في الياع، االحئاا ال اريل، اال  ليـ، ااس اك الدخؿ. خصائصهـ الدياا رافيل ااثلل

  :االمراج
ا ضػػػطلع "الايػػػ " لاظػػػائؼ الي ػػػر  ،ااا ال ػػػي  ُػػػدار اػػػف خػػػالؿ ا ي ريػػػا)**( ُ  ػػػد ال ػػػل ل ال ي لا يػػػل "الايػػػ "  لػػػرز الخػػػد

ااا ػػػداة  ا ل  رايػػػي اػػػف خػػػالؿ  اظيػػػؼ صػػػيغل الػػػيص فػػػائؽ االح ػػػاام الػػػذع ُي ػػػير لاسػػػ خداي "الايػػػ "  اػػػاة ا  اظاػػػاة 
 اافلػػاة ،  لااػػا ي علػػى "الايػػ " للرا ا ػػاالا ل ييهػػا لل لػػادؿ اػػا  خضػػع عاليػػل ال لػػادؿ الا ،اا  ػػال اة اػػف الا لااػػاا

"الايػػ " الخداػػل اةلػػرز   ع  ػػل ل ال ػػل اا، ا ،"ا ي ريػػا" لػػيف اصػػطلحى  الفػػاا  ليػػلللطػػرح الحػػالي فػػإف ثاػػل اخ
 على ا ي ريا.
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آفػاؽ اسػ لللها فػي الػاطف ال رلػي فػي إطػار الديالراطيػل الر اينػل:  طليلا هػا ال الايػل ا " ( خالد صالح الديف حسػف علػي،89)
 ا حػػػاد إذاعػػػاا الػػػداؿ ال رليػػػل، ) اا ػػػل الػػػداؿ ال رليػػػل: ، ا لػػػل ا ذاعػػػاا ال رليػػػل، ال ػػػدد الثالػػػأ،" حليػػػؿ الػػػيظـ ال ااػػػل

 .11ص (،3188

ريػػا: دراسػػل عال ػػل ال حاعلينػػل لاسػػ خداـ ال ػػلا  للااا ػػع الاا هػػل لهػػـ علػػى  ػػل ل ا ي " ( سػػااح علػػد الػػرازؽ ال ػػهااع،81)
 ) اا ػل اللػا رة:  ليػل ا عػالـ،  سػـ الصػحافل، رسالل اا س ير  ير اي ػارة، ،"ايداييل على ال اهار االلائـ لاال صاؿ

 ـ(.3114

، "داافع اس خداـ ال لا  ال ػاي ي للااا ػع ا ل  راييػل علػى ا ي ريػا: دراسػل ايداييػل" ( ر د فيصؿ علد ال زيز اللر س،84)
ص ص  ـ(،3188ياييػػأ  ييػػاير/  ليػػل ا عػػالـ،: ) اا ػػل اللػػا رة ،2ع ،81اػػ، لحػػاأ الػػر ع ال ػػاـ،الا لػػل الاصػػريل ل

955-942. 

ػػااف،31) دراسػػل  اسػػ خداـ ال ػػلا  ال ػػاي ي ل ػػل ل ا ي ريػػا اعال  ػػأ للارئيػػل الصػػحؼ ال اي يػػل الاطلاعػػل:" ( ر ػػا فػػاناز الضن
 ـ(.3183 يل ا عالـ،  سـ الصحافل،) اا ل اللا رة:  ل ، رسالل اا س ير  ير اي ارة،"ايداييل

، "داافػػع   ػػرض ال ػػلا  الاصػػرع  عاليػػاا ا ي ريػػا اا  ػػلاعاا الا حللػػل ايهػػا" ( يػػازلي علػػى  اػػاؿ الػػديف سػػليااف،38)
 ـ(.3183 ، عالـ،  سـ ا ذاعل اال ليحزياف) اا ل اللا رة:  ليل ا رسالل اا س ير  ير اي ارة،

 ، رسػػالل اا سػػ ير  يػػر اي ػػارة،"ل ػػلا  ال ػػاا ي لااا ػػع ا عػػالـ اللػػديؿ علػػى ا ي ريػػاعال ػػل ا" ( خالػػد  اػػاؿ علػػد ،33)
 ـ(.3182 ) اا ل اللا رة:  ليل ا عالـ،  سـ ا ذاعل،

عال ػػل ال ػػلا  الاصػػرع لػػالااا ع ا ل  راييػػل ا سػػرائيليل الياطلػػل لاللغػػل ال رليػػل علػػى " ( اينػػل اك  اػػاؿ ااسػػى ديػػا ،32)
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 ـ(.3181 ) اا ل اللا رة:  ليل ا عالـ،  سـ ا ذاعل اال ليحزياف، ، رسالل اا س ير  ير اي ارة،"لاللضايا الداخليل
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Review of the Research, " Sexual Addiction & Compulsivity, (Online), available at: 

http://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/%20ISTTF_Final_Report-APPENDIX_C_Lit_Review_121808.pdf
http://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/%20ISTTF_Final_Report-APPENDIX_C_Lit_Review_121808.pdf
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، الا لػػل الاصػػريل "اسػػ خداـ ااا ػػع ا ي ريػػا اعال  ػػأ لػػدعـ ثلافػػل الحػػاار لػػدك ال ػػلا  الاصػػرع"( سػػهير صػػالر إلػػرا يـ،91)
 .259-314ص  ص ـ(،3181ديسالر  /أيالي ) اا ل اللا رة:  ليل ا عالـ، ،3ع ،81ا، للحاأ ا عالـ،

http://psych.utoronto.ca/users/
http://www.iasc-culture.org/THR/archives/YouthCulture/Mesch.pdf.%20p.50-51
http://www.unh.edu/ccrc/pdf/fosi_whitepaper_
http://www.barnardos.org.uk/youth_and_the_%20internet_report.pdf
https://www.researchgate.net/
http://civicyouth.org/
https://dspace.library.colostate.edu/bitstream/handle/10217/67321/VanWyngarden_colostate_0053N_10909.pdf?sequence=1.pdf.%20pp.1-158
https://dspace.library.colostate.edu/bitstream/handle/10217/67321/VanWyngarden_colostate_0053N_10909.pdf?sequence=1.pdf.%20pp.1-158
http://cip.udp.cl/medios/wp-content/uploads/2015/01/JOC_Paper-libre.pdf.%20p.1-16
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ياا السياسػػػيل فػػػى دعػػػـ احهػػػـا حريػػػل الػػػر ك اال  ليػػػر السياسػػػي لػػػدك ال ػػػلا  " ( اي صػػػار احاػػػد السػػػيد سػػػالـ،98) دار الاػػػدان
 ،88اػ، الا لل الاصريل للحػاأ الػر ك ال ػاـ، ،"عالـضام يظريل االع ااد على اسائؿ ا الاصرع: دراسل ايداييل فى 

 .811-94 ـ(، ص ص3183ديسالر     الر/  ليل ا عالـ، رة:) اا ل اللا  ،9ع

 دااؿ الا لاااا علر ااا ػع ال ااصػؿ اال  اػاعى اعال  ػأ لػدعـ الػاعى السياسػي لػدك ال ػلا  الاصػرع "( اا دة اراد،93)
ـ(، 3183) اا ػػل اللػػا رة:  ليػػل ا عػػالـ، ياليأ/ديسػػالر  ،3، ع83، الا لػػل الاصػػريل للحػػاأ ا عػػالـ، اػػ،"ال ػػاا ى
 .891-92 ص ص

اي خالػاا الرئاسػل  دار ا ي ريػا فػي   ػ يؿ ا  ا ػاا اسػلا ياا ال ػلا  ال ػاا ي يحػا ار ػحي" ( احاد  حاػد  ا ػـ،92)
 ، ار ػػػل لحثيػػػل الداػػػل للاػػػ  ار ال لاػػػي السػػػياع الثػػػااف ع ػػػر ل ليػػػل ا عػػػالـ ل يػػػااف:"دراسػػػل ايداييػػػل ـ3183الاصػػػريل 

 .219-228ص ص  ـ(،3183ياليا  ،ا ل اللا رة:  ليل ا عالـ) ا "،"ا عالـ اليام الدالل الحديثل

، "اسػػ خداـ اسػػائؿ الاا ػػل الر اينػػل الثالثػػل ا  ػػايف ال ػػلا  الاصػػرع لل ػػل اا ا  ػػددة اةل ػػاد" (  ياػػف سػػ يد علػػد الغيػػي،99)
) اا ػل  ل الحديثػل"،ا عالـ اليػام الدالػثػااف ع ػر ل ليػل ا عػالـ ل يػااف:"ار ل لحثيػل الداػل للاػ  ار ال لاػي السػياع ال

 .228-392ص ص  ـ(،3183ياليا  اللا رة:  ليل ا عالـ،

اصػػدا يل إعػػالـ الاػػااطف علػػر ااا ػػع ال ااصػػؿ اال  اػػاعي االلػػراا، الحااريػػل لػػالليااا " ( احاػػد علػػد ال زيػػز سػػيد طػػأ،95)
ا رة:  ليػػل ا عػػالـ،  سػػـ ) اا ػػل اللػػ ، رسػػالل د  ػػارا   يػػر اي ػػارة،"الحضػػائيل الاصػػريل  اػػا يػػدر ها ال ػػلا  الاصػػرع

 ـ(.3189 ا ذاعل اال ليحزياف،
(46) Miniwatts Marketing Group (2018), "Internet Users Statistics for Africa: Africa Internet 

Usage, 2018 Population Stats and Facebook Subscribers, " Op.cit. 

(47) Miniwatts Marketing Group (2018), "Internet Usage in The Middle East: Middle East 

Internet Usage & Population Statistics, "(Online), available at: 

https:www.internetworldststs.com/stats5.htm. Date of Search: 3/4/2018. 

  ، ار ػػػػػػع سػػػػػػالؽ،"احا ياػػػػػػأ ايااذ ػػػػػػأ ا  ارلػػػػػػأ الا اصػػػػػػرة ا عػػػػػػالـ الػػػػػػدالي:" خالػػػػػػد صػػػػػػالح الػػػػػػديف حسػػػػػػف علػػػػػػي، (91)
 .12-13ص ص

(49) Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick (2006), "Mass Media Research: Processes, 

Approaches, and Applications, " (India: New Delhi, Wadsworth "Cengage Learning"), p. 

224. Avalible at: https://www.csus.edu/indiv/s/stonerm/wimmer-dimmic--

massmediaresearch.pdf.  

لا الل  يلام ال رؽ اةاسػط، ا ػـ  ،لئل ال اال اا حصامرئيس ال هاز الار زع لل   ،ال يدعل ر (  صريحاا اللاام  لا 51)
 :ـ على الرالط ا ل  رايي83/1/3189ي ر ا علر الاا ع ا ل  رايي ةاااؿ الغد ل اريخ 

http://amwalalghad.com/2017/08/12http://www.amwalalghad.com/2017/08/12/%D8%D8%A

C%D9%85 Date of Search: 29/3/2018. 

دار ا عػالـ ال لليػدع اال ديػد فػي   ػ يؿ ا ػارؼ الػر ع ال ػاـ اا  ا ا ػأ يحػا  ضػايا " ( خالد صالح الديف حسف علػي،58)
اػػ  ار ال لاػػي ، لحػػأ الػػدـ لل"االع اػػادالديالراطيػػل ا حػػديا ها فػػي اصػػر: فػػي إطػػار  حليػػؿ الخطػػا  ا عالاػػي ايظريػػل 

، "ا عػػالـ ا ضػػايا ا صػػالح فػػي الا  ا ػػاا ال رليػػل: الاا ػػع اال حػػدياا" الػػدالي الخػػااس ع ػػر ل ليػػل ا عػػالـ ل يػػااف:
 .3114ياليا   ليل ا عالـ، : اا ل اللا رة

http://www.internetworldststs.com/stats5.htm
https://www.csus.edu/indiv/s/stonerm/wimmer-dimmic--massmediaresearch.pdf
https://www.csus.edu/indiv/s/stonerm/wimmer-dimmic--massmediaresearch.pdf
http://amwalalghad.com/2017/08/12http:/www.amwalalghad.com/2017/08/12/%D8
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(52) Miles Hewstone & Louis Young (1988), "Expectancy Value Models of Attitudes 

Measurement and Combination of Evaluation and Beliefs, " Journal of Applied 

Psychology, Vol. 18, No. 11, p.958-959. 

ا:ا  يظر  يضة

، اػػػذ راا  علايػػػل، ) اا ػػػل "ا  يػػػاع: الاحػػػدداا اال صػػػاليل االػػػر ك اليظريػػػل اال طليليػػػل" خالػػػد صػػػالح الػػػديف حسػػػف علػػػي، -
 .21-25ص ص  ـ(،3181 عالـ، الدراساا ال ليا،اللا رة:  ليل ا 

(53) Jack M. Balkin (2004), "Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom 

of Expression for the Information Society, " New York University Law Review, Vol. 79, 

No. 1, p. 5-6. 

 
 :اةمالحااق الدراساا

 (8) جدول
 :صائص العينة البحثّية من الشباب المصري محل الدراسة

 اهزلرار ٕاهِطجخ

 

 اهخيبحص اهذٌٖٛجرافٜخ

 (%) ك

 اهِٖع
 4, 52 165 ركر

 6, 47 151 أُ ٘

 اه ئخ اهعٌرٛخ

ب 21ٟقن ًَ  15 ًً  6, 21 68  ب

ب 25ٟقن ًَ  21 ًً  3, 41 127  ب

ب 31ٟقن ًَ  25 ًً  1, 38 121  ب

 اهٌطزٖٗ

 اهزعوٌٜٚ

 7, 38 122 ًزٖضظ

 2, 15 48 فٖق اهٌزٖضظ

 6, 35 112 جبًعٚ

 5, 11 33 دراضبد  وٜب

 اهذخن

 7, 18 59 جِْٜ 1111أقن ًَ 

 7, 39 125 ج2111ٟقن ًَ  1111

 6, 27 87 ج3111ج ٟقن ًَ 2111

 9, 7 25 ج4111ٟقن ًَ  3111

 1, 6 19 فأك ر ج4111

(لالا اليس  ال  الحاثةا. 285ائايل على إ االي ال ييل اللالع ( ُحسل
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 (4شكل )
 خالل التعبير الرقمي عمى المدّوناتاتهامهم بتقميد الغرب  باب نحواتجاهات الش

 (5) كلش
 كون آرائهم عمى "الويب" تعكس انتماءاتهم األيديولوجيةاتجاهات الشباب نحو 
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 (6) كلش
 األهمية البالغة لمرقابة عمى أداء الحكومةاتجاهات الشباب نحو 

 ة من خالل التعبير الرقمي والمؤسسات المجتمعي 
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 (7شكل )
 ل آرائهم لآلخرين دون رقابةاتباعهم آليات وتدابير معينة إليصااتجاهات الشباب نحو 
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