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



تمهيد:
يث ػػار ال ػػدؿ اي ػػذ ل ػػداياا اةلحي ػػل الثالث ػػل ح ػػاؿ ال ػػدار السياس ػػي لل ػػل ل ال ي لا ي ػػل "الايػ ػ "

(**)

ف ػػي

ام الا لداػػل ـ اليااي ػل ،اي ػػاظـ ػػذا ال ػػدؿ حديػػداة فػػي الا ا ػػاا ال ػػي ي ػػد
الا ا ػػاا الاخ لحػػل س ػا ة
سياسيل ٍ
ٍ
ال حاؿ الديالراطي ا رض ل غيير ٍ
حادة اا ي الحاؿ في داؿ الرليع ال رلي اايها اصر.
اا
اي احػػار ال ػػدؿ ساس ػاة حػػاؿ حريػػل الػػرع ا ػ اؿ ال ليػػر الر اػػي علػػر "الاي ػ " ،افػػي ػػذا الصػػدد
يا ف رصد ا ا يف رئيسيف ،الهاا :ي لد ف حريل الرع اال لير على "الاي " ضر اليظاـ ال اـ اُاثِّػؿ

يضػػا لال خصػػياا ال ااػػل االراػػاز السياسػػيل ،ا ػ ي ة ا فػػي الا سسػػاا الرسػػايل
هديػ ةػدا لناػػف اللػػااي ،ا ر ة
ػى حػػؽ صػػيؿ اػػف حلػػاؽ ا يسػػاف؛ حيػػأ ػػرا اةديػػاف
للدالػػل .اآخر اػػا :ييطلػػؽ اػػف ػػاف حريػػل الػػرع ػ ن
السااايل لحريل الرع اال لير ،ا ذا ال هاد ا يساييل الا ال ل ااثللة في ا عالف ال الاي لحلاؽ ا يسػاف

عاـ 8491ـ ،اال هد الدالي للحلاؽ الادييل االسياسيل الذع دخؿ حيػز ال طليػؽ عػاـ 8491ـ ،فضػالة عػف
ال هػػاد الار لطػػل لايظاػػاا الا اػػع الاػػديي علػػى الاس ػ اياا الاحليػػل اا ليايػػل االداليػػل ،اافل ػاة لال ػػا

اةخير فإف حريل الرع اال لير إياا نى السياج الضااف للرضا ال ا ي ،اال اافؽ اال اػاعي ،ااالسػ لرار
الا ا ي.
يايػػاا الحػػرد ال ػػي ال يػػدر ها اأخػػراف إال عيػػداا يلػػاـ
ا ظػػؿ الػػر ك ااةف ػػار ااأرام حػػد لػػرز ا ال
لال لير عيها ،ا لادلها اع اأخريف؛ ا اظـ ايل عاليل ال ليػر عػف اأرام ا ػار ها اػع اأخػريف حػاؿ
ليػػام يلػػاش ا ػػدؿ نليػػام حػػاؿ اللضػػايا الاهاػػل االاصػػيريل ال ػػي اا ػػأ الا اػػع خػػالؿ ف ػ ٍرة ا ف ػر ٍ
زاييػ ٍػل
اا ن

ا ييل؛ ااف ث نػـ ُ ػد حريػل الػرع اال ليػر طػ الرحػى فػي الا ا ػاا الا اافلػل االاسػ لرة اال ػي ُ لنػي اػف
ام فػػي ال ػػئاف ال ااػػل لاصػػحأ اللليػػل اةساسػػيل فػػي صػػرح الديالراطيػػل ال ارسػػخل ال ػػي
ياػػل الحػػرد اُػ ِّ
ػثاف آر ال
ي د ا الا ا اا الاخ لحل.

 س اذ ا ذاعل اال ليحزياف ،الادير اةسلؽ لار ز لحاأ ادراساا الرع ال اـ ،ليل ا عالـ ،اا ل اللا رة.
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افػػي ػػذا الصػػدد ،ي ػػد خلػرام اال صػػاؿ السياسػػي ف ارحلػػل اػػا ل ػػد الحداثػػل ػػد رسػػا سػػيا ةا ثلافيػاة
ل ييػأ فػي الػديالراطياا ال ارسػخل ،احػاد ف حريػل ال ليػر اػف الا سػلاا ال ػي ال ييلغػي ال حػريط فيهػػا ،ااال
ايهار ط

الرحى في ال اليل الديالراطيل.

ا ػػا ي ل ػػد ل ػػض الل ػػاحثيف الاه ا ػػيف ل ػػئاف ديالراطي ػػل ا ع ػػالـ ف "الايػ ػ " ا طليلا ه ػػا الاخ لح ػػل
ضػػحا اللاالػػل الرئيسػػل للحريػػل؛ حيػػأ سػػار لطػػرح آرام اف ػل الاس ػ خدايف داف اييػػز؛ اذلػػؾ فػػي ضػػام
اعدة احاد ا يأ إذا ا صػرا حريػل ال ليػر علػى ػدااؿ آرام اة لليػل فػإف ذلػؾ ي يػى يػأ ال ا ػاد للحريػل

ا يها حريل زائحل!.

()1

ا ػ ػػد سػ ػػهاا "الاي ػ ػ " فػ ػػي إحيػ ػػام د ارسػ ػػاا الحػ ػػاأ اال صػ ػػاؿ السياسػ ػػي؛ حيػ ػػأ احػ ػػا ال ػ ػػل ل
للاس خدايف إا اييػل لػادؿ الا لااػاا ااأرام االح ػ ،،ا ليػيـ الاسػئاليف الرسػاييف ااحاسػل هـ ،اال ااصػؿ
ام ال ااػل ـ الرئاسػيل ،اُ ػد حريػل
اسل االرااز السياسيل ،اخاصلة في سياؽ الحاالا االي خاليل سػا ة
الس ال
اع ال
()2
ال لير االرع ط الرحى في يؿ سااا الدار السياسي "للاي " في اأايل الا اصرة.
لييػاا اال صػاؿ اا عػالـ علػى إطػالؽ اصػطلحاا اثػؿ
ا د اصطلر ثير اػف اللػاحثيف الاه اػيف ل ن
ايػػل" ُلغيػػل اصػػيؼ عال ػػل ال يػػؿ الحػػالي اػػف الػػيشم
" يػػؿ ال ػػل ل" ،ا" يػػؿ
رسػػار الليئػػل الر ن
ن
ا"او ُ
اةلحيػػل" ،ال
ليياا الحديثػل؛ اخاصػلة لػؾ الا للػل لػا عالـ ال ديػد الػذع ضػاؼ آلي ٍ
ػاا ا يااطػا ديػدة اػف
اال لا لال ن
ايػل لالغػل الثػرام ل ػأ ثػر ػدرة علػى ال ااصػؿ اال اػاعي
اال صاؿ اال ليػر سػلا ػذا ال يػؿ ثلافػلة ر ن
ٍ
اال لير عف اي أ اا يايا أ الاريلة لاة ياؿ الساللل ،اييطلؽ ذلؾ لدر ٍ
يسليل على ٍؿ اػف السػيا اا
اا

الثلافيل الاخ لحل على اس اك ال الـ الا اصر.

()3

ااةص ػ ػػؿ ف حري ػ ػػل ال ػ ػػرع اال لي ػ ػػر ا ػ ػػد ل ػ ػػاؿ اخ ل ػ ػػؼ الااض ػ ػػاعاا االلض ػ ػػايا اال ااعي ػ ػػل،

اةعػػـ حػػاؿ اأرام السياسػػيل اخاصػػل

ااال صػػاديل ،االسياسػػيل ،االثلافيػػل ،ليػ نػد ف ال ػػدؿ يح ػػدـ فػػي اة لػ
في اليظـ ال ي لد ف ذا الياط اف ال لير السياسي يهدد ياف الدالل ااس لرار ا.

اعلػػى ال اي ػ اأخػػر ُ ،ػػد حريػػل ال ليػػر  -ااثل ػلة فػػي لػػادؿ اأرام ،ااث ػرام اليلػػاش ال ػػاـ ،ا ػ يؿ
الليام ،ا حليؽ ا ااع اال ااعي ،ااساملل الاسئاليف  -لرز سااا الليئل ا عالايل في
االار ال دؿ ن
لالغػػا لػػوف ػػاف اسػػائؿ ا عػػالـ اال ليػػر ح ػرة اا احػػل لل ايػػع
اااػػا ة
الا ا ػػاا الديالراطيػػل ال ػػي ه ػ ـ ا ة
ايسهؿ الاصاؿ إليها اف خالؿ اخ لؼ طاعػاا الػرع ال ػاـ ،ا ف ػاف اسػ للل ا ػس اخ لػؼ ا هػاا

يظر الطيؼ السياسي في الا اع.

()4

اعلػػى ال اي ػ اأخػػر ،اعلػػى الػػر ـ اػػف ػػاف ال ليػػر عػػف الػػرع ياط ػا اػػف ياػػاط ال ػريـ ا لهػػي
لإليساف ،احلا اف حلا أ اةصيلل في الاااثيؽ الداليػل؛ فػإف ثاػل اع ل ٍ
ػاداا سػائدةة لػدك الاح ِّ ػريف فػي ثي ٍػر
اػف السػيا اا الثلافيػػل ف حريػل ال ليػر ال ييلغػػي ف ػاف اطللػلة ا حلةػػا الزاػا لػال يػ ٍ
ػاد ا اسػاملل ،افػػي
ة
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ػػذا الصػػدد ،طال ػ ل ػػض اللػػايايييف فػػي السػػياؽ الغرلػػي لإعػػادة صػػيا ل االاػػر حريػػل ال ليػػر اػػف خػػالؿ
ايل ل ٍؿ ثر اضاحاة ،اف خالؿ ضلط ال ال ل ليف حريل ال لير االا االا اةرل ل اأ يل:
الاسائؿ الر ن
 ضااف سريل الا لاااا ال خصيل لاس خداي "الاي " اعدـ إ اح ها لآلخريف. عدـ ال هير لاةفراد اال خصياا ال اال ،ا ال طحؿ على حيا هـ الخاصل. حاايل حلاؽ الال يل الح ريل. -حاايل اةاف اللااي ،اضااف سالال الاصالر ال اال للا اع.

()5

افػػي ضػػام اػػا سػػلؽ ،هػ ـ الد ارسػػل الحاليػػل لرصػػد ليػػيـ ال ػػلا

الاصػػرع لحريػػل الػػرع اال ليػػر اػػف

خػػالؿ طليلػػاا "الاي ػ " الاخ لحػػل فػػي ضػػام الخصاصػػيل الثلافيػػل للا اػػع الاصػػرع ،اال ػػي يطػػاع علػػى
يل ر ٍ
اا ا ا ٍ
ا غير ٍ
هديدا لناػف اللػااي الاصػرع ،ا ايلػاة ل اليػل
افضل للرع اال لير الر اييف لاصحهاا
ة
ال حاؿ الديالراطي ،ا

ي ة ا في ا سساا الدالل ارااز ا السياسيل.

المشكمة البحثية:
للػػع عػػدد اسػ خداي "الايػ " فػػي الا اػػع الاصػػرع يحػػا  94.32اليػػاف اسػ خدـ افلػاة حصػػائياا
ِّ
لدر ليحػا  44.9اليػاف يسػال ،اػا يللػع
الا ن
ديسالر 3189ـ ع لاا ُياثؿ يحا  %94.5اف عدد الس اف ُ
()6
اياثِّػػؿ ال ػػلا اللطػػاع اة لػػر
عػػدد الا ػ ر يف فػػي خػػدااا ػػل ل الحػػيس لػػاؾ يحػػا  25اليػػاف ا ػ رؾُ .
اػػف اس ػ خداي "الاي ػ " ل طليلا ػػأ ااسػػائطأ الا ػػددة ،اػػا ف ال ػػلا

الاصػػرع الاس ػ خدـ "للاي ػ " ي ا ػػع

لدار لاهاراا ال ااؿ اع الاسائط الا ددة ،ااي اج الاح اك ا عالاي الذع يحاؿ في طيا أ راػا اةز ثلافيػل
ػػس ا ا ا ػػأ السياس ػػيل يح ػػا اليظ ػػاـ الل ػػائـ االح اا ػػل االا سس ػػاا الرس ػػايل االرا ػػاز ااةحػ ػ از

ل ييه ػػا

السياسيل.
ٍ
ص ػنياع الل ػرار االسياسػػييف
ا ػػد ػػهد الا اػػع الاصػػرع فػػي اأايػػل اةخي ػرة اي لػػاداا حػػادة اػػف لػػؿ ُ
في ا لس الياا ل وف اازاا حريل الرع اال ليػر اػف ل لػؿ ال ػلا ل ػوف اليظػاـ اللػائـ
اااثلي ال
صارخا لناف اللااي الاصرع.
هديدا
اياثِّؿ
ة
ة
اا سساا الدالل الرسايل ،لاا يضر اليظاـ اال ااعي ُ
ا د زعـ ال يار الرافض لحريل الرع اال لير الر اييف ف ذا الياط اف الحرياا ير الاسػئالل إياػا
اعـ لػػوف
ييػػدرج ضػػاف احهػػاـ ال يػػؿ ال ارلػػع اػػف الحػػرا  Fourth-Generation Warfareفػػي ضػػام ا ػز ال
"الاي ػ " يطػػاع علػػى خاليػػا خحيػػل اػػد إلػػى زعزعػػل اليظػػاـ الاصػػرع علػػر الليايػػاا االا لااػػاا ال اذلػػل،
اي ل ػػع ل ض ػػها  -ع ػػذ الخالي ػػا  -يظيا ػػاا إر الي ػػل سػ ػ هدؼ اليي ػػؿ ا ػػف اسػ ػ لرار الا ا ػػع الاص ػػرع،
اخاص ػ ػػل ف اص ػ ػػر ا ػ ػػر لارحل ػ ػػل ح ػ ػػاؿ سياس ػ ػػي ص ػ ػػا الديالراطي ػ ػػل ،ا ي ػ ػػد ف ػ ػػاف إح ػ ػػدك ل ػ ػػرز
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يليػػا ،اعلػػى
ػالايا اافر ة
الػػديالراطياا اليا ػػئل فػػي السػػيا اا الثلافيػػل اال غرافيػػل ال ػػي ي اػػي إليهػػا عر ةليػػا ااسػ ة
اس اك ال رؽ اةاسط يضاة.
صػنياع اللػرار فػػي ا ػػاؿ اال صػػاالا  -ا حديػػداة ازيػػر اال صػػاالا الاصػػرع
افػػي ا طػػار ذا ػػأ ،ػػد ُ
الاهيػ ػػدس ياسػ ػػر اللاضػ ػػي فػ ػػي ص ػ ػرير رسػ ػػاي خػ ػػالؿ اي صػ ػػؼ ػ ػػهر اػ ػػارس 3181ـ  -ف ال ػ ػػل اا
خطر على الا اع ،الاا اف اة ايل لا اف ف ا لؾ اصػر ػل ل فػيس لػاؾ
اال ااعيل ضحا ُاثِّؿ ةا
()7
غ الاسئاؿ ذلؾ لوف ذا ا رام ير لط لالححاظ على اس لرار الدالل الاصريل.
اسا ال
احليل ،ن
ػى الا ػػيحس
علػػى ال اي ػ اأخػػر ،ي لػػد اس ػ خداا "الاي ػ " اػػف ال ػػلا ف راافػػد ا عػػالـ اللػػديؿ ػ ن
الاحيػػد لل ليػػر االػػدام اأرام ل ػػوف ال ػػئاف الا ا يػػل ال ػػي ػػهد ح ػاالا ذريػػل فػػي الح ػرة ال ار يػػل علػػى
حضػار الاػاس

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

خالؿ راافد ال ل ل ال ي لا يل "الاي ".

ػد الاال ػأ ال لايػل ف حػؽ اةفػراد

ا لدا ا اليل نليلة لاالس ياد إلى اسار ال حليؿ الثلافي الػذع
يل ٍ
في ال لير لحر ٍ
اال عف آرائهـ اا هاا يظر ـ في ال ئاف ال ااػل ا ير ػا ػا اسػولل لادليػل لػيف ػ الم
علػى الح ااػاا اال ػر اا

ايػل؛ إذ ي ػ
اةفراد االح اااا االا سساا ال ي ضطلع ل افير الخدااا الر ن
ليياا اال صاؿ االا لااػاا ف ح ػرـ ا حاػي اُ ِّ
ضػد ػذا الحػؽ ،اػف خػالؿ ال ػري اا
ال االل في حلؿ ن

اال يظيـ الر يد االسياسػاا ال ػي اػا ى ا يسػ ـ اػع ػااييف اا ػايير حلػاؽ ا يسػاف ،ا لرز ػا حريػل الػرع

ايل عدـ إسػامة ػذا
ليياا الر ن
اال لير احاايل الخصاصيل ،اعلى ال اي اأخر ييلغي على اس خداي ال ن
()8
الحؽ – ع حريل ال لير – في ا ضرار لاصالر الا اع ،ا الييؿ اف الد ار أ الااديل االا يايل.
اازام اا سلؽ ،حدد الا لل اللحثيل في رصد ا يػاس ا ا ػاا ال ػلا الاصػرع يحػا حريػل الػرع
اال ليػػر علػػر راافػػد "الاي ػ " الا ػػددة اػػف خػػالؿ ر يػ ٍػل علايػ ٍػل ااضػ ٍ
ػاعيل االييػ ٍػل ُحضػػي إلػػى فهػٍػـ ا ااػ ٍػؿ

لػدار "الايػ " فػػي ػريس حريػػل الػػرع اال ليػػر اػف ا هػػل يظػػر الاسػ حيد اليهػائي End User؛ ااػػثالة فػػي
ال ػػلا الاصػػرع الػػذع ي اػػد لل ليػػر عػػف آ ارئػػأ لحريػ ٍػل ا ػف خػػالؿ طليلػػاا "الاي ػ " ااسػػائطها الاخ لحػػل،
الاداياا ،اااا ع الارئياا ،اااا ع ال ااصؿ اال ااعي ،ا ير ا.
ا لرز ا اللريد ا ل رايي ،ا ن
ِّ
الاايػ ػزة للا ا ػػع الاص ػػرع ف ػػي حدي ػػد
ايظػ ػ اةر ةف الد ارس ػػل الحالي ػػل هػ ػ ـ ل ػػوثيراا الس ػػااا الثلافي ػػل

ليياػاا الاسػ خدايف "للايػ " ا ػ اؿ ال ليػر لهػا؛ فػػإف الد ارسػل الحاليػل سػ يد إلػػى ياػاذج ال حليػؿ الثلػػافي
" ،"Cultural Analysis Modelالذع يوخذ في االع لار السػااا ال ااػل ال ػي ػدعـ  -ا علػى ال ػس
اؽ  -حريل الرع اال ليػر الػر اييف اػف ل لػؿ ال ػلا علػى الليئػل االف ارضػيل "للايػ " ،ا اثػؿ لػرز لػؾ
السااا فياا يو ي:
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اي ػػل ا ػػف ل ػػؿ ال ػػلا
 اسػ ػ اياا الا ػػار ل الر ناالسياسيل االثلافيل في اصر.
 -ليػػيـ ال ػػلا

ل ػػالرع ف ػػي اخ ل ػػؼ ال ػػئاف اال ااعي ػػل ااال ص ػػاديل

للػػازف اليسػػلي لحريػػل الػػرع اال ليػػر السياسػػييف فػػي الالػػؿ ياػػاط ال ليػػر اةخػػرك ال ػػي ال

صطلع لالصلغل السياسيل.
صنياع اللرار.
 إ اليل الر الل على "الاي " ،افلةا لاا يدعا إليأ ُ اس اياا ال حريض الا ا ي على احاصرة الا اؿ ال اـ ا ل رايي. -ال اػػؿ علػػى " ػػد يف الاسػ حدثاا ال الايػػل" Glocalization؛ ال ػػي ػػدعـ حريػػل ال ليػػر ل افػػل

ػ الها؛

اخاصل ال لير الر اي علر "الاي ".
 -دار الاسائؿ ال لليديل في

ايأ الا اؿ ال اـ االف راضي في اصر.

 الحيلالل داف اس خداـ راافد "الاي " في عاليل الح د ال اا يرع. ا يأ الرع ال اـ ػ ػ اخاصل ال لا-ا

ػ ػ اف خالؿ الل اف ا ل راييل ال ال ل للح اال.

الياا الار لطل لحريل ال لير الاس يدة إلى ال حيزاا اةيديالا يل.

 -ال اػ ػػؿ الحثيػ ػػأ

ػ ػرار الػ ػػد "السػ ػػلطل الخااسػ ػػل" ،ع ر الػ ػػل الا ػ ػااطييف علػ ػػى ا سسػ ػػاا الدالػ ػػل ااةدم

الح ااي.
أهمية الدراسة:
لحثيػا
( )8س الدراسل الحاليل اي ها اػف ايهػا هػ ـ ل طليػؽ ياػاذج ال حليػؿ الثلػافي  -لاصػحأ ارف ةػدا ة
اهاػا  -علػػى ليئػ ٍػل دي ٍ
ػدة اسػػيا ٍ
ؽ ثلػػافي اغػاير للا ا ػػاا الغرليػػل ،ال ا ػا الا اػػع الاصػػرع؛ ُلغيػػل
ة
ِّ
فهػػـ ا حسػػير اا ػػع حريػػل الػػرع اال ليػػر الػػر اييف اػػف ا هػػل يظػػر ال ػػلا الاصػػرع ،لاػػا ُياثػػؿ إضػػافلة
لييػػاا الحديثػػل فػػي ا ػػيف الػػرع ال ػػاـ للطاعا ػػأ
لل ػ ار ـ ال لاػػي فػػي ا ػػاؿ ا عػػالـ ال ديػػد ،ادار ال ن
الاخ لحل  -اخاصل ال لا  -اف الا ار ل لالرع في ال ئاف ال اال االا ا يل.

ليي ػػاا اال ص ػػاليل ارف ػػداة اهاػ ػاة لل ح ػػديأ اال ط ػػاير ،ا خض ػػع ف ػػي
( )3يطل ػػؽ الد ارس ػػل الحالي ػػل ا ػػف ػػاف ال ن
ليي ػػاا ليس ػػا ح اي ػػل اريخي ػػل ح ػػرض
اسػ ػ خدااا ها الح يا ػػاا فػ ػراد الا ا ػػع؛ اا ػػف ث ػ نػـ ف ػػإف ل ػػؾ ال ن
الػػد ار ها ا ا ها هػػا علػػى الا اػػع؛ ا يػػا اػػف ايػػل الد ارسػػل الحاليػػل ال ػػي ر ػػز علػػى رصػػد ا يػػاس
لييا ػػاا ال ػػلا

الاص ػػرع "للايػ ػ " ا طليلا ه ػػا الحديث ػػل االا ط ػػارة ،لاص ػػحها ياف ػػذةة لل ػػرع االا ػػار ل

ايل في ضايا الا اع الاصرع ا حديا أ الاخ لحل.
الر ن

اتجاهات الشباب المصري نحو حرية الرأي والتعبير عمى شبكة اإلنترنت :في إطار نموذج التحميل الثقافي

5

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

( ُ )2ػػد ا ضػػافل الايه نيػػل إحػػدك لػػرز ػػداؼ ال طليلػػاا اللحثيػػل ،ا ػػا اػػا ييطلػػؽ علػػى الد ارسػػل الحاليػػل
ال ػػي س ػ يد إلػػى يػػاس ا ا ػػاا ال ػػلا الاصػػرع يحػػا حريػػل ال ليػػر االػػرع الػػر اييف ،اػػف خػػالؿ
ياطيف اف اللياس الار لطيف ار لاطاة عضاياة اايه نياة ،ال ا اا ياس اال ػا ال ػاـ يحػا حريػل الػرع
اال لير اف خالؿ "الايػ " ،ث نػـ يػاس در ػل اة ايػل ال ػي ُياليهػا ال ػلا لنل ػاد الحرعيػل لحريػل الػرع
اال ليػ ػػر الػ ػػر اييف اس ػ ػ ياداة إلػ ػػى ياػ ػػاذج "ف ػ ػػلايف"  Fishbeinالخػ ػػاص لالسػ ػػااا الا ػ ػػددة لال ػ ػػا
.Multi-Attribute Attitude Model
( )9اػػف ايػػل ال ا ػػأ اللحثػػي فػػي الد ارسػػل الحاليػػل ا ػف ايػػأ يس ػ هدؼ سػػلر ػاار رداد ف ػػاؿ ال ػػلا
الاصرع يحا الرفض اال ااعي الا زايد للاياخ ال اـ ا ل رايػي علػى "الايػ " ،االػذع ُياثِّػؿ ال ػلا
لػػرز اللػػاك الحاعلػػل فػػي

ػ يلأ ،اخاصػػل علػػى اس ػ اك اأرام ااةُطراحػػاا السياسػػيل ل ػػوف ارحلػػل

ال حاؿ الديالراطي في اصر اا ِّا ا ها الاخ لحل.
اي ػػد يػػاس ال غذيػػل الار ػػدة لل ػػلا ل ػػوف ػ ٍػؿ اػػف الػرفض اال اػػاعي الا يػػااي لاػػا ي داالايػػأ علػػى
ُ
"الايػ " ،ا ػػذلؾ الػػدعااك لسػػف ػري اا ل ليػػيف ال ليػػر الر اػػي علػػى ال ػػل اا اال ااعيػػل؛ لاثالػػل ليايػ ٍ
ػاا
ال
ٍ
ٍ
لصنياع اللرار االسياساا في اصر.
اا لاااا ذاا داللل ااع لار ُ
( )5س ػ اد الد ارسػػل اي هػػا اػػف ايهػػا ه ػ ـ لالرصػػد الػػد يؽ لن يػػدة ال خصػػيل Personal Agenda
لل ليػػر الحػػر عػػف آرائهػػـ ل ػػويها اػػف

عاػ الػد الئػػؾ ال ػػلا
لل ػػلا الاصػػرع ،ع اللضػػايا الاهاػػل ال ػػي ال
ايل على "الاي "؛ اع سلر اار لؾ اأرام اادك ايها صػطلع لالصػلغل
خالؿ طليلاا الليئل الر ن
السياسيل ا ل صر عليها؛ ـ يها ا د ف ػاؿ إلػدام اأرام لحري ٍػل فػي ال ػئاف اال ااعيػل ااال صػاديل
االثلافيل يضاة.
نموذج التحميل الثقافي:
يػػدرج الد ارسػػل الحاليػػل ضػػاف الحئػػل الرال ػػل اػػف لحػػاأ ا عػػالـ ال ديػػد ،اال ػػي ه ػ ـ لرصػػد ا يػػاس
ااعيػػا ،ـ
ام ػػاف سياسػ ةػيا ،ـ ا
ة
ليياػػاا الاس ػ خدايف لخػػدااا ا طليلػػاا "الاي ػ " فػػي ا ػػاؿ ا ػػيف س ػا ة
فيهيا.
صاديا ،ـ
ا
سايليا ،ـ ر ة
ة
ة
اازام ذلػؾ ،فلػد اسػ يد اللاحػأ إلػى ياػاذج ال حليػؿ الثلػافي  Cultural Analysis Modelلاصػحأ
الاصػ ػػرع

ػر ال اػ ػػاـ اللاحػ ػػأ لرصػ ػػد ليياػ ػػاا ال ػ ػػلا
ا طػ ػػار ال حسػ ػػيرع اةاثػ ػػؿ للد ارسػ ػػل الحاليػ ػػل؛ يظػ ػ ةا
الس ػ خداااا "الاي ػ " لاصػػحأ ارفػػدا لل ليػػر عػػف الػػرع فػػي ضػػام الخصاصػػيل الثلافيػػل للا اػػع الاصػػرع
الػػذع ياػػر لارحلػ ٍػل اي لاليػ ٍػل اػػف الدي ا اريػػل إلػػى الديالراطيػػل ،ا ظػػيـ الحريػػاا  -اعلػػى رسػػها حريػػل الػػرع
اال لير -في ال ئاف الا ا يل الاخ لحل.
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اييطلػػؽ ال حليػػؿ الثلػػافي اػػف ايظػ ٍ
ػى إال
ػار ااضػػاعي ااي ػ ظـ ي ػػد ف ال ن
لييػػاا اال صػػاليل اػػا ػ ن
دااا ثلافيل حدد اس خدااا ها في ضام السااا الثلافيل للاسػ خدايف ،اال ػي سػ اد ا ػارلها اػف السػياؽ
فاثال اس خداااا "الاي " في ال لير عػف الػرع ح اهػا ضػاالط اا غيػراا خ لػؼ
الثلافي ال اـ للا اع؛ ة
ػر ع ػػف ل ػػؾ الس ػػائدة ف ػػي
ف ػػي ال ػػديالراطياا ال ارس ػػخل عيه ػػا ف ػػي ال ػػديالراطياا اليا ػػئل ،ايل ػػد االثي ػػاف ثي ػ ةا

لداديل.
اةيظال
السلطايل ااالس ن
ن

فحي إطار السياؽ الثلافي اةاري ي را الاح ال ال ليا فػي الااليػاا الا حػدة اةاري يػل حػؽ اةفػراد

في ال لير عػف آرائهػـ داف ذ ػر سػاائهـ  Anonymityحاايػلة لهػـ اػف طغيػاف ا هػر اة لليػل لاػا يػدعـ
لػػدار حاايػػل حريػػل الا ارضػػيف فػػي ال ليػػر االػػدام الػػرع فػػي اخ لػػؼ ال ػػئاف الا ا يػػل داف خػ ٍ
ػاؼ اػػف
دي ا اريل اة لليل.

()9

اعلػػى ال ػػس اػػف الياػػاذج اةاري ػػي ،فػػإف ثاػػل سػػيا ٍ
اا ثلافيػػل خػػرك ػد حريػػل ال ليػػر الر اػػي اػػف
اياي ػػا ،فح ػػي الس ػػياؽ الثل ػػافي الص ػػييي ،ػػداا ػػر ل ي ػػا ا ع ػػاـ 3115ـ لياي ػػاا
ال ػ ػرائـ الا ا ػ ػ عليه ػػا ة
ليام على طلػ الح ااػل الصػيييل ل ال ػأ لريػداة ُيح ػي فيػأ ا يهػاا
الصححي الصييي ي اا  Shi Taoة
الح ااػػل ل ػػوف ال غطيػػل ا عالايػػل للػػذ رك السػػيايل الح ا ػاا الا ػااطييف فػػي الايػػداف السػػاااع "سػػاحل
ياياياف"  Tiananmenعاـ 8414ـ ،ا فضى ذلؾ إلى الح ـ عليأ لالس ف ع ر سيااا.

()11

ا د د اللاحثاف على الرلط ليف "الاي " اارحلل اا ل د الحداثل لاصحها حلللة ثلافيل حػاع ال ديػد
اػػف السػػااا الاهاػػل ،ااػػف لرز ػػا حػػاؿ الراػػاز الثلافيػػل إلػػى راػ ٍ
ايػػل فضػػا لػػدار ا إلػػى ػريس ليئػػل
ػاز ر ن
ٍ
ام علػى اسػ اك الحػرد ـ ال ااعػاا
ثلافيل ر ن
ايػل حاػؿ لػدار ا ا طيػاا ا ػوثيراا اغػايرةة عػف ذع لػؿ ،سػا ة
()11
اال ااعيل ـ الا اع في ا الأ.
لرز ال حليؿ الثلافي لاصػحأ حػد لػرز اةدااا ال لايػل اللػادرة علػى حليػؿ الظػاا ر اللحثيػل فػي
ا د ال
سػػيا ها ال ػػاـ الاا ػػد  ،Broad Contextاص ػاالة إلػػى فهػػـٍ د ي ػ ٍ
ؽ يحػػيط ل افػػل الا غي ػراا ال ػػي ػ ثر فػػي

الظا رة احؿ الد ارسػل ،لاػا يسػاعد علػى فهاهػا فهاػاة ا الػاة اسػلر
السلليل ـ ا ي اليل في الاس للليف اللصير االل يد.

ام
اار ػا ،االا ػاؼ علػى ػداعيا ها سػا ة

اي اػػد ال حليػػؿ الثلػػافي لاصػػحأ اسػػا اةر لحثي ػاة ا ػػااالة إلػػى ال ااػػؿ اػػع الاح ػػاك ا عالاػػي لاصػػحأ

الاعػػام الػػذع يحػػاع الثلافػػل لاػػا يطػػاع عليػػأ اػػف علائػػد افيػػاف اآدا
ثلافيل ُا لرة ،اطُرؽ حياة ا يااط ا ي ل ا ير ا.

()83

ا عػراؼ اعال ػػاا ا ااعيػػل ،اراػػاز

لييل حديثل ي ـ اظيحها في ال لير عػف
افي ضام ال حليؿ الثلافي ل ال ل ال لا "لالاي " لاصحها ن
ػر ةف السػػال اةلػػرز لهػػا يهػػا ػػير للاس ػ خدـ علػػر طليلا هػػا الاخ لحػػل حريػػل ال ليػػر ل يػ ةػدا عػػف
الػػرع يظػ ةا

السػػلطل ا يػػاد الر الػػل؛ فإيػػأ يلػػدا اػػف الاهػػـ ثلافػ ةػيا رصػػد اػريف اهاػػيف؛ الهاػػا عال ػػل الاسػ خدـ لالاسػػيلل،
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الر ػػاد فػػي اأرام الا داالػػل علػػى "الاي ػ " اػػف لػػؿ ال ػػلا  ،فافلةػػا للخصاصػػيل الثلافيػػل
اآخر اػػا اس ػ اك ن
لرزا فئػل اػف الاسػ خدايف ال ػلا ُيطلػؽ علػيهـ اصػطلر "يا ػط إل رايػي ا يا ػطيف
للا اع الاصرع ال
إل رايييف" ا د يس خدـ ل ض الم اليا طيف الاسائط الا ددة في زييػؼ الاا ػع اا سػامة إلػى اأخػريف،
على اع لار عدـ ا اد ر الل على الاضاايف ال ي حالها الاسائط الا ددة على "الاي " ا لػؾ ال ػي يػ ـ
داالها علر الهاا ؼ ال االل.
على ال اي

()13

اأخر ،يلدا اف اة ايػل لا ػاف فػي ضػام ال حليػؿ الثلػافي الا ػاؼ علػى سػااا ػادة

اأرام الا لادلػػل علػػى "الاي ػ " ،ااػػا إذا ايػػا لػػؾ اأرام يػػدرج ضػػاف اسػػار الحريػػل الفرديةة

Liberal

 ،Individualistافيهػػا يلػػاـ الاسػ ػ خدـ لػػال لير ال لل ػػائي عػػف آ ارئػػأ لػػال ضػ ػاالط ،اذلػػؾ الال ػػؿ اليا ػػاذج

اال صػػالي  ،Communitarian Modelاللػػائـ علػػى لايػػل الا ػػائ ،لػػيف الا ااعػػاا اال ااعيػػل اػػف
ال ػػلا

ا يػػر ـ علػػر لػػادؿ الػػر ك االا لااػػاا االا ػػاعر اػػع اأخ ػريف فػػي الا ااعػػل ذا هػػا ،ـ ف اأرام

الليػػام  ،Deliberative Modelالػػذع
ال ػػي ي ػػداالها ال ػػلا الاصػػرع علػػى "الايػ " يػػدرج ضػػاف ال ػػدؿ ن
ػاش ا لػ ٍ
يس ػ هدؼ الا ػػار ل الرصػػييل فػػي اللضػػايا الاص ػريل الاهاػػل اػػف خػػالؿ يلػ ٍ
لالر ػػاد
ػادؿ لػػآلرام ي سػػـ ن
ايل ،ااالع داؿ ،ااةياة ،اصاةال إلى ٍ
فهـ ا اؽ لللضايا الاهال ُلغيل طرح الحلاؿ اةاثؿ لها( )14فػي
اال ار ن
ضام الخصاصيل الثلافيل للا اع الاصرع.
ػااال
علاي ػػا ا ػ ة
اف ػػي إط ػػار اةُطراح ػػاا ال لاي ػػل الرص ػػييل لل حلي ػػؿ الثل ػػافي ،يل ػػرح اللاح ػػأ يااذ ة ػػا ة
يس ى إلى اخ لار صح أ فػي ضػام الخصاصػيل الثلافيػل للا اػع الاصػرع ،اييطػاع الياػاذج علػى رل ػل
ا ايػ ٍ
ػاا رئيسػػل لػػؽ لخصػػائص اسػ خداي "الايػ " اػػف ال ػػلا  ،االراافػػد اال طليلػػاا ال ػػي ُ يحهػػا الليئػػل
ن
ايل لهـ لل لير عف آرائهـ ،االا غيراا الاسيطل الاػ ثرة فػي االسػ الاا الا رفيػل االا داييػل االسػلا يل
الر ن

لهـ  -ع ال لا

 -ل وف ل ائهـ للليئل االف ارضػيل "للايػ "؛ لل ليػر عػف آرائهػـ اا ػار هـ لآلخػريف فػي

ػر الاخر ػػاا الار لطػػل ل ليػػيـ ػ الم ال ػػلا
ال ػػدؿ االيلػػاش حػػاؿ اللضػػايا ال ااػػل ،ا خيػ ةا
اال لير الر اييف في اصر.

لاا ػػع حريػػل الػػرع
ا"الاي ػ " فػػي

اافلةػػا للياػػاذج الال ػػرح ،فػػإف ثاػػل حػػدثةا ا رةيػػا دك إلػػى طػػار ال ال ػػل لػػيف ال ػػلا
إطػػار السػػياؽ الثلػػافي الاصػػرع ،ال ا ػػا ثػػارة الخػػااس اال ػريف اػػف ييػػاير 3188ـ اال ػػي ار لطػػا لػ ٍ
ػدار
ا ٍ
اظـ "للايػ " فػي عاليػل ال اعيػل االح ػد اليػام ا اػاع اال اػاعي للػ خلص اػف يظػاـ الػرئيس الػارؾ،
اال طلع إلى ٍ
يظاـ ثر ديالراطيػل ا ػدرةة علػى لليػل اطالػ ال اػا ير ،اال ػي ايصػلا فػي اطلػ حضػارع
ار ٍف صيؿ ايها ،ال ا ا "الحريل".

ا ػػدد الراافػػد اال طليلػػاا ال ػػي ُ يحهػػا ليئػػل "الايػ " لل ػػلا

لل ليػػر عػػف آرائهػػـ اػػف خػػالؿ اظيػػؼ

الاسائط الا ددة ال ي ُ ِّ
ضد ريا ا ييػا لػالرااز اليص نػيل االصػا يل االلصػريل؛ ااػا ُيضػحي علػى ػذا الػرع
صلغل الالااسيل االصد يل االلالليل لل دااؿ ااالي ار.
8
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اال ليػػر الر اػػي

اافلةػا للياػػاذج الحػالي ،فػػإف ثاػل ا نا ػػاا حػاؿ داف ال ال ػػل الاظيحيػل لػػيف ال ػلا
اف خالؿ "الاي " ،ااػف لرز ػا ايػاخ الحريػل الاحػداد فػي الا اػع الاصػرع ،اثاػل اػا ُيػدلنؿ عليػأ ايلػر ف

علػػى يػػأ سػػال لػػارزة للليئػػل ا عالايػػل الاصػريل ػػا لييػػد الصػػحافل ا ػػد يف ا عالايػيف الاسػػااع االارئػػي

حاديا ال ييطاع علػى يػل ا ارضػل؛ ااػف ث نػـ فإيػأ اػف الا ا ػع فػي إطػار يظريػل حليػؿ
ليطرحا ا ةا
خطالا اُ ة
ة
اليظـ  - General Systems Theoryلاصحها لرز اساراا ال حليؿ الثلػافي )15( -ف يا ػد ال لييػد إلػى
ال ليػػر الر اػػي علػػى "الاي ػ "؛ حيػػأ ايػػؿ الح ااػػل الاص ػريل االا سسػػاا الرسػػايل للدالػػل الاص ػريل إلػػى
رفض احهاـ "السلطل الخااسل" Fifth Estate؛( )16ال ػي يا ػف ف ُياارسػها ال ػلا

علػى اةدام الح ػااي

اا سسػػاا الدالػػل اػػف خػػالؿ ليئػػل "الايػ " ،اخاصػلة ف الاضػػاايف الر ايػػل سػري ل االي ػػار ا اللػػل لل ػػديؿ
فضال عف إا اييل ا ار ها اع ع ٍ
ػداد ليػرٍة اػف اسػ خداي "الايػ " ،ا ػدير لالػذ ر ف السػياؽ
اال طاير،
ة

طػػا اػػف الر الػػل االاحاسػػلل اػػف ل ػؿ ال ػػلا
الثلػػافي الاصػػرع ػػد فػػرز يا ة
الػػر ـ اػػف ايهػػا ُاثِّػػؿ السػػلطل الرال ػػل فػػي الا اػػع؛ اةاػػر الػػذع سػػهـ علػػر الػػزاف فػػي غذيػػل اال ا ػػاا
للصػػحافل ااسػػائؿ ا عػػالـ علػػى

السلليل يحا حريل الرع اال لير الر اييف على "الاي ".

ثلافل ا اار ٍ
اا يطاع الا ا اا يضا على ا اد ٍ
ثل لدك لار السف في اصػر يطػاع لػدار ا علػى
ة
ن
ػدير ا ػ ٍ
لػ ٍ
ػر لخل ػ ار هـ الحيا يػػل الاحػػدادة ،اازام ذلػػؾ فلػػد
ػدف أرام ال ػػلا اعػػدـ اال ػراأ لوُطراحػػا هـ؛ يظػ ةا
يااى الرفض ال لي لل لير الر اي على "الاي " ،ا د اا غذيل ػذا اال ػا السػللي اػف خػالؿ اسػائؿ

ام ال اال ـ الخاصل.
ا عالـ ال لليديل ،اخاصلة الليااا ال ليحزياييل ،سا ة

الياا الار لطل لليئل الرع على "الايػ " ،اُاثِّػؿ

اُ د خال ياا ال لير عف الرع إحدك لرز ا
ذري لة لدك رافضي ال لير الر اي لإلطاحل لأ اف خالؿ ال ري اا االلااييف ا اف خالؿ الر الػل ،ا اػف

خػ ػػالؿ ا عػ ػػالف الص ػ ػرير االضػ ػػايي لا ا لػ ػػل ال ػ ػػلا

الػ ػػذع يخػ ػػاض فػ ػػي ضػ ػػايا هػ ػػدد السػ ػػلـ ااةاػ ػػف

خطار حدؽ لاةاف اللااي لللالد.
ةا
اال ااعييف ،ا يها حاؿ في طيا ها

اُاثِّ ػػؿ االي ا ػػاماا اةيديالا ي ػػل الا غي ػػر اةل ػػرز ف ػػي اس
"الاي ػ " اػػف خػػالؿ ال ػػلا  ،اخاص ػلة فػػي ظػػؿ صػػداـ الح ااػػل اػػع ال يػػار ا سػػالاي اعلػػى رسػػأ ااعػػل
ػػاؼ يلػ ػرة اا ػػا اأرام الا داال ػػل عل ػػى

فضال عف لراز ا ارضل اػل اػف لػؿ ال يػار اليسػارع لإلصػالحاا
ا خااف الاسلايف ايذ عاـ 3182ـ،
ة

اال صاديل اةخيرة في اصر ،اال ي ي د ا لا

اليسار ارثلة ا ااعيل على فلرام الاصرييف.

ايلػػدا اػػف اة ايػػل لا ػػاف إضػػحام الد ػػل ااالي ظػػاـ علػػى الاخر ػػاا الا داييػػل الخاصػػل لا ا ػػاا
ال ػػلا

الاصػػرع يحػػا ليئػػل الػػرع علػػى "الاي ػ " ،افػػي ػػذا الصػػدد ،فلػػد ليػػى اللاحػػأ الحسػػا

الرياضػػي

اا حصػػائي الرصػػيف ل لػػؾ اال ا ػػاا ،اػػف خػػالؿ اظيػػؼ ياػػاذج "ف ػػلايف" الخػػاص لالسػػااا الا ػػددة
ٍ
لاداا للدراساا الثلافيل لويها ايؿ إلى ال حليؿ ال يحي لدر ل لر اف ال حليػؿ
لال ا  ،اخاصلة ف ثال اي
ال اي.
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الاصػرع يحػا إا اييػل طليػؽ

يضػا ا ا ػاا ال ػلا
ا در ا ارة إلى ف اليااذج الحػالي يلػيس ة
اي ػػل ف ػػي اص ػػر ،ا ػػف خ ػػالؿ طليل ػػاا ال ص ػػايا الر ا ػػي ف ػػي الح الي ػػاا االي خالي ػػل
اس ػػار الديالراطي ػػل الر ن

ام ال ي
الاخ لحل ،سا ة

لؽ لالاحلياا ،ـ ا لس الياا  ،ـ االس ح اماا ،ـ االي خالاا الرئاسيل.

()17

اياضر ال ؿ ( )8ا ناياا اليااذج الثلافي ػ ػ الال رح ػ ػ ل لييـ حريل ال لير على "الاي ".

التحميل النقدي لمدراسات السابقة:
ييطاع ال حليؿ الثلافي اليلدع لل راأ ال لاي على ثالأ اراحؿ على اليحا اأ ي:
الزاييل ال ي ُ ريا فيها الدراساا الساللل.
أوالً :حديد ا طار الزايي Time Lag؛ ا الحللل
ن
ثاني ااً :رصػػد ا ػػاالا اال اػػاـ اللحثيػػل فػػي الد ارسػػاا السػػاللل ،اػػف خػػالؿ سػػلر

ػاار ال طػػار فػػي عاليػػل

ياس ال ال اا ليف الا غيراا اللحثيل على الاس اييف ال اـ االاحدد.

الاايػزة للسػػياؽ الثلػػافي فػػي
ثالثااً :حسػػير اخر ػػاا الد ارسػػاا السػػاللل اي ائ هػػا ،فػػي ضػػام السػػااا الثلافيػػل
ن
ا اع ا ا ا اا ا ييل.
ا د اـ اللاحأ لا ار ل الدراساا ال رليل ااة يليل الا احل ال ي ُ ريا في سيا ٍ
اا ثلافي ٍػل اخ لحػل،
خالؿ الح رة اف ديسالر 3119ـ ح ى ديسالر 3189ـ؛ ع خالؿ علد ااؿ ي اع لدار السااا الثلافيػل
لل لديف اةاؿ االثايي اف اةلحيل الثالثل.
ا ػػا ػػاـ لد ارس ػػل اال اػػػاـ ال ػػاـ للد ارس ػػاا السػ ػػاللل لرصػػػد ا يػػػاس ال ال ػػل ل ػػيف ال ػػػلا

اال ػ ػػل ل

ال ي لا يل "الاي " ،اصاالة إلػى الاسػ اك الاحػدد الػذع هػ ـ لػأ الد ارسػل الحاليػل ،ال ا ػا ا ا ػاا ال ػلا
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ايػل ال ػي ُ نرسػها "الايػ " ،فضػالة عػف حسػير ي ػائ ،ال ػراأ ال لاػي
يحا حريل الػرع اال ليػر فػي الليئػل الر ن
في ضام السيا اا الثلافيل الاخ لحل ليف الليئ يف ال رليل االغرليل.
لالغػا لرصػد ا يػاس اسػ خداااا
اااا ة
اافلاة للارحلل اةالى ي ضر ف الدراساا ال رليل د ا اا ا ة
ام ايا لؾ االس خداااا ا رفيل ،ـ ا ااعيل ،ـ رفيهيل ،ـ سايليل.
ال لا لااا ع "الاي " ،سا ة
اعلى الر ـ اف دد الا غيػراا ال ػي خضػ ا للد ارسػل فػي ال ػراأ ال لاػي خػالؿ الح ػرة اػف 3119ـ
ػػلاعاا ال ػػي حلػػؽ لل ػػلا

إلػػى 3189ـ  ،فإيهػػا ايصػػلا علػػى ا غي ػراا االس ػ خداـ ،االػػداافع اا

ػرام

اسػ خدااهـ "للايػ " ،الػػـ ي ػػف ثاػػل اخػ الؼ فػػي ػػذا ال ا ػػأ اللحثػػي لػػيف الد ارسػػاا ال ػػي ُ ريػػا فػػي اصػػر
ا لؾ ال ي ُ ريا في الداؿ ال رليل اةخرك ،الاال ل ال رليل الس اديل ،اال ايا.
ااػ ػػف لػ ػػرز الد ارسػ ػػاا ال ػ ػػي ا اػ ػػا لليػ ػػاس ال ال ػ ػػل لػ ػػيف ال ػ ػػلا

االسػ خداااا اا

ا"الاي ػ ػ " فػ ػػي ضػ ػػام ا غي ػ ػراا

ػػلاعاا؛ د ارسػػل سػػااح علػػد الػرازؽ ال ػػهااع عػػاـ 3114ـ( ،)18اد ارسػػل ر ػػد فيصػػؿ علػػد

()21
()19
الضػااف
ال زيز اللر س عاـ 3188ـ  ،ايازلي على ااؿ الػديف سػليااف عػاـ 3183ـ  ،ار ػا ف نػااز ن
()22
()21
اايػػل اك اػاؿ ااسػػى ديػا عػػاـ 3189ـ( ،)23اريهػػاـ
عػاـ 3183ـ  ،اخالػػد اػاؿ علػػد 3182ـ  ،ن

احاد علد اللارع عاـ 3181ـ( ،)24ا لل اك ساير الحرثايي عاـ 3181ـ( ،)25ايار اف ر

عاـ 3189ـ.

()26

حاد حسف

حاعليػػل ،االا رفػػل لاللضػػايا الاهاػػل فػػي الا اػػع،
ا ػػد ا ػ ـ ل ػػض الد ارسػػاا الاػػذ ارة لا غي ػراا ال ن
ا ارئيل الصحؼ ،ا ير ا اف الا غيراا اللحثيل ،إال ف ط الرحى فػي ػذ الد ارسػاا ػاف االسػ خداااا
اا لاعاا ااا يدار في فل هاا اف ا غيػر ٍ
اا لحثي ٍػل لػـ خضػع للليػاس الا اػؽ االرصػد الػد يؽ لل ال ػاا
اللائال لييها في ضام الخصاصيل الثلافيل للا ا اا ال رليل.
ام فػي الااليػاا
على ال اي اأخر ،هدا الدراساا ال ي ُ ريا فػي السػياؽ الثلػافي الغرلػي  -سػا ة
الا حػػدة اةاري يػػل ،ا يػػدا ال ػػض داؿ اال حػػاد اةُارالػػي ،ا ػػذلؾ ر يػػا  -خطي ػاة لاحهػػاـ االس ػ خداااا
إلى دراسل ال ػوثيراا االاخر ػاا؛ حيػأ ا اػا لػؾ الد ارسػاا لسػلر

ػاار ال ػوثيراا السػلليل "للايػ " علػى

ال ػػلا ؛ اخاص ػلة فياػػا ي لػػؽ لإداػػاف ال ػػل ل  -ع "الاي ػ "  -اااليخ ػراط فػػي الااا ػػع ا لاحيػػل ،اال حػػرش
ال يس ػػي ،ااال ئ ػػا  ،اااليطػ ػاام اال ا ػػاعي ،االلل ػػؽ الارض ػػي ،ااالي ح ػػار ،اال غري ػػر لال ػػلا

ا

ا ػػف خ ػػالؿ

ػراماا الااليػػل الا ايػػل ،فض ػالة عػػف ال ػػرض للاضػػاايف السياسػػيل االديييػػل ال ػػي يطػػاع علػػى اذي ػ

ا ائ اا.

ااػف لػرز ػذ الد ارسػاا؛ د ارسػل ػؿ اػف يػدرا سي ػراؾ ادايػا لايػد & Andrew Schrock

 Danah Boydعػاـ 3111ـ ( ،)27ا ػؿ اػف حاػد آ ػيف ااػراد اسػ يدر Ahmet Akin & Murat
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 Iskenderعػاـ 3188ـ( ،)28ااريػؾ اييػز اآخػراف  ،Eric W. Owens, et al.عػاـ 3183ـ (،)29

ادراسل دايلؾ ارا  Dilek G. Kurtعاـ 3185ـ.

()31

ايلدا ةليػا اػف ال حليػؿ اليلػدع لل ػراأ ال لاػي ،ف اللػاحثيف فػي السػياؽ الغرلػي ػاياا ثػر اسػ اللة
للا ػراا الثلافيػػل فػػي ا ا ػػا هـ ،فػػا ااا لد ارسػػل اخػػاطر "الاي ػ " علػػى ال ػػلا  ،فض ػالة عػػف لػػديـ ر ك
لص ػنياع الل ػرار ،لاػػا ُيسػػهـ عالي ػاة فػػي الحػػد اػػف ال ػػوثيراا السػػلليل للاي ػ علػػى
ااضػػاعيل اخطػػط طليليػػل ُ

الػيشم اال ػلا  ،ااػف لػرز ػذ الد ارسػاا د ارسػل اسػ افا اسػش Gustavo S. Meschعةم 3114ـ
( ،)31ا ػؿ اػف ليػ از ػايز ادافيػد فيي لهػار  Lisa M. Jones & David Finkelhorعػاـ 3183ـ(،)32
ادراسل اياثاف راليي ز  Jonathan Rallingsعاـ 3185ـ.

()33

اي ير ال حليؿ اليلدع الحالي لل راأ ال لاي إلى ف ثال اةة ليف ٍؿ اػف ال ػراثيف ال رلػي ااة يلػي،
ُ
فليياػػا ه ػ ـ الد ارسػػاا ال رليػػل لاس ػ خداااا ال ػػلا ل ػ ػ "الاي ػ " ااػػا يػػر لط لهػػا اػػف ا غي ػر ٍ
اا لحثيػ ٍػل؛ فػػإف
الدراساا اة يليل د اصلا إلى ارحلل اليض ،اف خالؿ رصد اخاطر "الاي " على ال لا  ،ا لييـ لؾ
الاخػػاطر فػػي ضػػام السػػااا الثلافيػػل للا ا ػػاا الغرليػػل ،ا ػػد فػػرز ذلػػؾ لػػدار خطط ػاة إصػػالحيل صػػا ها
اي ػػد الطػػرح الحػػالي ط ػ
اللػػاحثاف االخل ػرام لضػػلط ال ال ػػل لػػيف ال ػػلا ا"الاي ػ "ُ ،
اي ال ،ضايا الاهال ا حديا أ علر الزاف.
ال لاي الذع يخدـ ل ٍؿ الا ٍر الا اع ُ

الرحػػى فػػي ا ي ػػاج
لحريػػل الػػرع

ا ػػد ا اػػا الد ارسػػاا اة يليػػل  -علػػى الاس ػ اك الاحػػدد  -لد ارسػػل ليياػػاا ال ػػلا
اا عر ٍ
اال لير على ل ل "الاي " اف خالؿ ا غير ٍ
يضل ا ثر عااايل ،اثؿ "الا ار ل السياسيل لل ػلا "،
ا"االيخػ ػراط ف ػػي اةي ػػطل الحزلي ػػل" ،ا"ال ػػدعاة للح ػػد اال ظ ػػا ر ااالح ػػاج" ،ا"اال ا ػػاـ لال ػػئاف ال اا ػػل
االا ا يل".
ل ػ ػ "الاي ػ " لاصػػحها ليئ ػلة االئا ػلة

اليػػا اػػف لػػؿ ال ػػلا
ليياػػا إي ة
ا ػػد لػػرزا ي ػػائ ،لػػؾ الد ارسػػاا ة
اياا ا ازيػ ٍ
لل ليػػر عػػف الػػرع لاس ػ ٍ
ػدة اػػف الحريػػل ،الاري ػلة لػػالاا ع الا ػػيش ا الليئػػل اال صػػاليل السػػائدة فػػي

الاسائؿ ال لليديل ،الصحؼ االراديا اال ليحزياف.

ااػػف لػػرز لػػؾ الد ارسػػاا؛ د ارسػػل ػػؿ اػػف دافيػػدع اليػػدا ا للػػرا اي يػػر & Davide Calenda

 Albert Meijerعاـ 3119ـ( ،)34ا يرع ايليػر  Henry Milnerعةم 3111ـ( ،)35ا ػاثريف فػاف ايػف
ػػاردف Wyngarden

Van

E.

 Katharineعةةةةم 3183ـ( ،)36اسلاسػ ػ ياف ف ػػايزايال وآخةةةةرين

 Sebastian Valenzuela, et al.,عػػاـ 3183ـ( ،)37ا ػػؿ اػػف ازيػؼ ػػيف اآلػػيف ايػداغ Joseph
Middaugh

Ellen

&

 Kahne.,ع ػ ػػاـ 3189ـ( ،)38اد ارس ػ ػػل يسػ ػ ػ ياف فا ػ ػػارع اآخ ػ ػػريف

 ،Cristian Vaccari., et al.عاـ 3185ـ.
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على ال اي

ال ػػلا

اأخر ،لـ سلر الدراساا ال رليل

اار الاس حيد اليهائي اف خػدااا "الايػ " ال ا ػا

فػػي الد ارسػػل الحاليػػل ،اذلػػؾ ل ػػوف رصػػد ا يػػاس ا ا ػػا هـ يحػػا حريػػل الػػرع اال ليػػر الػػر اييف فػػي

ضام الخصاصيل الثلافيػل للا ا ػاا ال رليػل ،ليػد ف ل ػض الد ارسػاا ال رليػل ػد طػرؽ لد ارسػل ا غيػراا
ثلافػػل الح ػاار ،ادعػػـ احهػػاـ حريػػل الػػرع اال ليػػر السياسػػي ،ا ػ يؿ الا ػػارؼ ااال ا ػػاا السياسػػيل يحػػا
ار ػحي االي خالػػاا الرئاسػػيل ،ااصػػدا يل إعػػالـ الاػااطف لاصػػحأ حػد لػػرز راافػػد ال ليػػر عػػف الػػرع علػػى
"الاي ػ " ،ا خي ػ اةر ا غيػػر ليػػام ال ػػلا

ل ػػل اا ال ااصػػؿ الا ػػددة ،اس ػ حيديف اػػف ا طيػػاا الاا ػػل الر اي ػل

الثالثل ،ااف لرز ذ الدراساا؛ دراسل سهير صالر إل ار يـ عاـ 3181ـ( ،)41ااي صار احاد السػيد سػالـ
3183ـ( ،)41ااا دة اراد عاـ 3183ـ( ،)42ااحاد حاد ا ـ 3183ـ( ،)43ا ياف س يد علد الغيي عػاـ
3183ـ( ،)44ادراسل احاد علد ال زيز سيد طأ عاـ 3189ـ.

()45

ٍ
الصحل عاال افي ضام اسار ال حليؿ الثلافي اليلدع لل راأ ال لاي ال رلي ،يلغي ا

ارة إلى اا يو ي:
يػدة اللحػاأ

( )8يه ـ ال حليػؿ الثلػافي لد ارسػل ػوثيراا اةحػداأ الضػخال االاحارنيػل  Key Eventsفػي
ال لايػػل ،افػػي ػػذا الصػػدد ي ضػػر عػػدـ ا اػػاـ اللػػاحثيف لد ارسػػل الا غي ػراا الار لطػػل لثػػارة الخػػااس
اال ػ ػريف اػ ػػف ييػ ػػاير 3188ـ؛ حيػ ػػأ ا ح ػ ػى اللػ ػػاحثاف لػ ػػال اثيؽ لهػ ػػا يظرةيػ ػػا داف د ارسػ ػػل الا غي ػ ػراا
عضػ الػدا ػدراا ال ػػلا الاصػػرع
اال صػػاليل ال ػػي ار لطػػا لهػػا االليئػػل الر ن
ايػػل الا ػاافرة آيػػذاؾ ،اال ػػي ال
على ال لير السياسي االح د في الاياديف.

ػر حس ػػيريل لل ال ػػاا ل ػػيف
( )3د ل ػػا الد ارس ػػاا ال رلي ػػل عل ػػى اظي ػػؼ ُط ػػر يظري ػػل لليدي ػػل لاص ػػحها ُط ػ ةا
الا غيػ ػراا اللحثيػ ػػل ،ااػ ػػف لرز ػ ػػا "االسػ ػ خداااا اا ػ ػػلاعاا" ،ا"االع اػ ػػاد علػ ػػى اسػ ػػائؿ ا عػ ػػالـ"،
ػير يظرةيػا اايه ةيػػا ي سػػـ
ا"الح ػاة الا رفيػػل" ،ا"ال هيئػل الا رفيػػل" ،فػى حػيف ف لػػؾ اةُطػر ال لػػدـ حسػ ةا
لالد ل االرصايل لل ال ػل لػيف ال ػلا ا"الايػ " ،ا ػاف اػف اة ػدر اظيػؼ ُطػر ثػر د ػل االا ػرنيل،

ليي ػاا،
ػػالثرام ا عالاػػي ،االحضػػار اال اػػاعي ،اياػػاذج "ف ػػلايف" الاطػ نػار ،االللػػاؿ اال اػػاعي لل ن
حاعليل ،ا ير ا.
ايااذج ال ن

( ) 2د

اللػػاحثاف علػػى اظيػػؼ يظريػػل "الا ػػاؿ ال ػػاـ" فػػي اخ لػػؼ اللحػػاأ ال ػػي

لػػؽ "لالاي ػ " داف

حسػػر ايػػاخ الػػرع فػػي الا ا ػػاا
حا ػػل لهػػذا ا طػػار ال حسػػيرع ،اػػا ف ا طػػار اليظػػرع الاػػذ ار ُي ن
حيايػا،
الصياعيل ال ي ساد لها عال اا صػارال لػيف ا ي ػاج ااالسػ هالؾ ،ا يػ ه ،الليلراليػل الاحرطػل
ة

اا ف ل لؾ الا ا اا ر ك ا ييل للاااطيل احلػاؽ ا يسػاف احريػل ال ليػر خ لػؼ لػدار ا عػف لػؾ

السائدة في الا ا اا ال رليل.
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افػي السػػياؽ ذا ػػأ ،فػػإف اللػػاحثيف ال ػػر

ػػد د لػاا علػػى اسػ خداـ يظريػػل "الا ػػاؿ ال ػػاـ" لاصػػحأ ايلػا

يظري ػا لد ارسػػا هـ الحػػاثهـ ل ػػوف "الاي ػ " داف إخضػػاع ا غي ار هػػا االاال هػػا ال لايػػل  -ع يظريػػل الا ػػاؿ
ال اـ -لالخ لار في ضام الخصاصيل الثلافيل للا ا اا ال رليل.
( )9اس خدـ ل ض الدراساا ال رليل اصطلحى " ثر" ا" وثير" ،فى حيف ف لؾ الدراساا ػد اسػ يدا إلػى
ايه ،الاسر الـ س يد في ياس وثيراا "الاي " في ال لا

إلى ٍؿ اف ال صايااا ال ريليل ا ػلأ

ال ريليل.
( )5لدا ال يياا اللحثيل الااثِّلل لل لا في الدراساا ال رليل ا ايسلة إلى ٍ
حد ٍ
لير ،ا د ير ع ذلػؾ إلػى
اضػػطرار اللػػاحثيف ل طليػػؽ د ارسػػا هـ علػػى عييػ ٍ
ػاا عاديػ ٍػل ،ليػػد ف الا اػػع الاصػػرع ػػد ػػهد ازيػ ةػدا
ظا في اس خداااا "الاي " ل صؿ يسل ها إلػى يحػا يصػؼ إ اػالي عػدد السػ اف لر ةيلػا( ،)91اازام
الحا ة
ػاا ع ػ ػا ٍ
ذل ػػؾ ييلغ ػػي ط ػػاير س ػػالي ايه ني ػػل اليي ػػل لس ػػح عيي ػ ٍ
ائيل ا ػػف ال ػػلا الاص ػػرع لرص ػػد
اس اياا ال لايف فياا لييهـ ل وف حاعال هـ اع "الاي " ا طليلا ها الاخ لحل.

غير رئيسا ،إال فػي ع ٍ
ػدد اح ٍ
ػداد اػف
( )1لـ طرؽ الدراساا ال رليل لا غير حريل الرع اال لير لاصحأ ا ا
احريل ال لير الر اػي ل ػ ٍؿ ا اػ ٍ
ؽ اايػ ظـ،

الدراساا ،اا يها لـ رلط يظرةيا اايه ةيا ليف ال لا
اذلؾ على الر ـ اف ف ال لا ـ اللطاع الس ايي اة ثر اس خداااة "للاي " في ال ػالـ ال رلػي الػذع

يصؿ عدد س ايأ ليحا  211الياياة ،اي ايي رلع الم الس اف اف اةايػل اةل ديػل ،اػا ي ػايي يحػا

خدااا
ايػػل ،فػى حػػيف يظػػؿ ال ػػلا اللطػػاع السػ ايي اة ثػػر
يصػػحهـ اػػف اةايػػل الر ن
لياػػا ااة ثػػر اسػ ة
ة
ليياا الاسائط الا ددة.
"للاي " ،ااة ثر درايلة اايغااساة اع ن

لالل ػػد الثل ػػافي ح ػػاؿ د ارس ػػل الا غيػ ػراا اللحثي ػػل الا لل ػػل "لالايػ ػ "
( )9ل ػػـ يهػ ػ ـ ل ػػض الد ارس ػػاا ال رلي ػػل ُ
ا اظيػػؼ ال ػػلا ل طليلا هػػا الخاصػػل ل ِّ
ضػػيد ال ااصػػؿ اال اػػاعي؛ حيػػأ ػػايي الػػداؿ ال رليػػل اػػف
ايػ ٍػل الاري ػلة لالػػداؿ الغرليػػل االااليػػاا الا حػػدة اةاري يػػل؛ ف لػػى الػػر ـ اػػف ازيػػد اس ػ خداااا
ف ػػاٍة ر ن
"الاي " فػي اصػر فػإف ا ػدؿ الياػا فػي االسػ خداـ خػالؿ عػااـ 3189-3111ـ لػـ يػ خط حػا ز الػ ػ
 ،%19 ،81ا ػػا ا ػػدؿ ا ػػيخحض الاري ػػل ل ػ ٍ
ػداؿ إفريلي ػ ٍػل اعرلي ػ ٍػل خ ػػرك ،يي يري ػػا ا ي ػػا إفريلي ػػا،

اا اػػاراا ال رليػػل الا حػػدة ،االاال ػػل ال رليػػل الس ػ اديل ،ا طػػر()99؛ ااػػف ثػ نػـ ظػػؿ طليلػػاا الاا ػػل
ضلاليل ا ير ااضحل الا الـ في السػياؽ الثلػافي الاصػرع ا ػذلؾ ال رلػي؛ اةاػر الػذع
ايل الثالثل
ن
الر ن
يح ػػاج إلػػى ياػ ٍ
ػط اػػف ال حليػػؿ الثلػػافي الا اػػؽ لي ػػائ ،الد ارسػػاا ال رليػػل ال ػػي ه ػ ـ ل طليلػػاا الاا ػػل
ايل الثالثل في الليئ يف الاصريل اال رليل.
الر ن
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الفروض العممية لمدراسة:
 الفرض العممي األولُ :ي ِّ
حضؿ ال لا

الاصرع عييل الدراسل ال لير عف آرائأ لحر ٍ
يل اػف خػالؿ ااا ػع

ال ااصؿ اال ااعي الاريلة لراافد "الاي " ا طليلا ها اةخرك.

ايػل اػف خػالؿ ال ليػر
 الفرض العممي الثاني :ي اػد ال ػلا الاصػرع عييػل الد ارسػل إلػى الا ػار ل الر ن
عػػف آرائهػػـ فػػي اخ لػػؼ اللضػػايا ال ااػػل اللػػارزة فػػي اصػػر ،اال يل صػػر ذلػػؾ علػػى ال ليػػر الر اػػي فػػي
ال ئاف االلضايا السياسيل فلط.
 الفاارض العممااي الثالااث :ا ػػد ا ا ػػاا سػػلليل لػػدك ال ػػلا الاصػػرع عيي ػل الد ارسػػل يحػػا الا غي ػراا
ػللا  -ف ػػي ايخػ ػراطهـ الر ا ػػي "لالايػ ػ " لل لي ػػر ع ػػف آرائه ػػـ لحري ػ ٍػل ف ػػي اللض ػػايا
الاػ ػ ثرة  -إي ةال ػػا ـ س ػ ة
اال ئاف ال اال الاصريل.
 الفرض العمماي الرابا  :ا ػؼ الاحصػلل اليهائيػل ال ػا ال ػلا
اال ليػػر الػػر اييف علػػى اةازاف اليسػػليل ال ػػي ُي طيهػػا ػ الم ال ػػلا
ل لؾ اةل اد احداد ُل ل
راز ا لديهـ.

عييػل الد ارسػل يحػا ل ػاد حريػل الػرع
ة ايػػل السػػااا الحرعيػػل الار لطػػل

 الفاارض العممااي ال:ااامس :ا ػػد فػػراؽ ذاا داللػ ٍػل إحصػػائيل فػػي ا ا ػػاا ال ػػلا

عييػػل الد ارسػػل يحػػا

ايل في اصػر فػي الاسػ للؿ خػالؿ االسػ حلا اا االي خاليػل الاخ لحػل،
اح ااالا طليؽ الديالراطيل الر ن
ام الاحلياا ا اليياليل ا الرئاسيل.
سا ة
اإلجراءات المنهجية:
طياا اللحاأ الاصحيل  ،Descriptive Researchال ي سـ لالد ػل
يدرج الدراسل الحاليل ضاف ن
االااضػػاعيل ااالي ظػػاـ فػػي ايػػع اراحلهػػا ا رائيػػل ال ػػي سػ هدؼ رصػػد الظػػا رة فػػي اا هػػا اةصػػيؿ اػػا
ٍ
ى لدر ٍ
عاليل اػف اةاايػل االي از ػل فػي رصػد ا يػاس سػاا ها الاخ لحػل االا غيػراا الاػ ثرة فيهػا ،فض ةػال
اا

عػػف السػ رػلر ػاار ال ال ػػاا اللائاػػل فياػػا لييهػػا  -ع لػػؾ الا غيػراا -؛ ُلغيػػل الحهػػـ الا ااػػؿ ل لػػؾ الظػػا رة
ااسا ا ها ،ااح ااالا طار ا في الاس للليف اللري االل يد.
اآلياا لراز ا في الا اع،
ِّ
ا ػػا اػػا يي ػػد اللاحػػأ فػػي الد ارسػػل الحاليػػل ،ال ا ػػا ال ػػرؼ علػػى اا ػػع حريػػل الػػرع اال ليػػر علػػى
"الاي " اف ا هل يظر ال ػلا  ،لاصػحأ الاسػ حيد اةلػرز اػف خػدااا "الايػ " فػي الا اػع الاصػرع ،اػع
اال اػػاـ اللحثػػي لػػال رؼ علػػى صػػاراا الئػػؾ الاسػ حيديف ل ػػوف اسػ للؿ حريػاا الػػرع علػػى "الايػ " فػػي
يسليا.
اصر على الادييف اللصير االطايؿ ة
ايس ػ يف اللاحػػأ فػػي الد ارسػػل الحاليػػل لاػػيه ،الاسػػر ل ػػليأ الاصػػحي اال حليلػػي ،لاػػا يسػػار لالرصػػد

الد يؽ لا غيػراا الا ػ لل اللحثيػل ،اال ال ػاا اللائاػل فياػا لييهػا فػي ضػام الياػاذج ال لاػي لل حليػؿ الثلػافي
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الػػذع يضػع الد ارسػػل الحاليػػل ضػػاف صػػييؼ الد ارسػػاا الثلافيػػل Cultural Studiesال ػػي هػ ـ لرصػػد دار

السػػااا الثلافيػػل لا اػػع ا ػػيف  -الا اػػع الاصػػرع فػػي الد ارسػػل الحاليػػل  -فػػي حديػػد اةداار الاظيحيػػل

فضال عف حديد طلي ل ال ال ل ليف لؾ الاس حدثاا ااس خدايها.
ليياا اال صاليل الحديثل،
ة
لل ن

()48

ايس يد اللياس في الدراسل الحاليل إلى اس اييف رئيسيف:
المستوى األول :ي لػؽ لليػاس ا ا ػاا ال ػلا

يحػا حريػل الػرع اال ليػر اػف خػالؿ "الايػ " علػى

الاس اك ال اي ي .Aggregate Level
المستوى الثاني :ي لػؽ لليػاس اال ا ػاا يحػا ايػل اةل ػاد ال ػي يطرحهػا الياػاذج الثلػافي لحريػل
ػليل لػدك ال ػلا
ال ليػر افلػاة ةا ازيػأ اليس ن
.Model

فػي ضػام ياػاذج "ف ػلايف" لال ا ػاا Fishbein Attitude

ا ػد اسػ يد اللاحػأ فػي سػح ال ييػل اػف ا اػع ال ػلا إلػى سػلا ال ييػل الا احػل Available
ٍ
ٍ
ػليا،
خدااا في ا اؿ الاساح ال ي ُ رك على ا ا ػاا ا ايسػل يس ة
Sample؛ لاصحها ثر ال يياا اس ة
ػر ل لػػار الحئػػاا
اػػا ػي الحػػاؿ فػػي ا اػػع ال ػػلا الػػذع ييطػػاع علػػى ال ديػػد اػػف السػػااا الا ػ ر ل؛ يظػ ةا
ال اريل ا يااط ال ي ئل اال ااعيل االثلافيل.

ايا ف ال اظيػؼ اةاثػؿ لل ييػل الا احػل حػاؿ اثيػؿ ال ييػل للحػداد الحليليػل لسػااا الا اػع اللحثػي
اا ػ ار أ  ،Population Parameterلاػػا يسػػار لػػال رؼ علػػى حػػداد ػػر سػػااا ال يي ػل اػػف سػػااا

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

()49

ا ا اا اـ لأ اللاحأ في ضام اس ياد لا راا الا اع اللحثي اف خالؿ الليايػاا الا ػاافرة علػر
داد الس اف في اصر عاـ 3189ـ؛ الذع ار ال هاز الار زع لل ل
لئل ال اا لػل اا حصػام ،اُياثِّػؿ لػدار
فػي اصػر فػي الحئػل ال اريػل اػف  85ة ػؿ اػف 21

رصييا لل ييل؛ اافلةا لليايا أ فلد للع عدد ال ػلا
إطار
ةا
ة
عااػػا يحػػا  38.9اليػػاف ػػا ليسػػلل  %32.1اػػف إ اػػالي عػػدد السػ اف ،ايللػػع عػػدد الػػذ ار يحػػا %58
ة
()51

ا ػػد ػػـ

الال ػػؿ  %94لإلي ػػاأ ،ا ػػد لل ػػع ع ػػدد ال ػػلا الالي ػػديف لال اا ػػاا يح ػػا  3.1الي ػػاف طالػ ػ ،
ايل الاذ ارة فػي سػح عيي ٍػل لحثي ٍػل اػف ال ػلا ل ػر اػف الاا ػع علػى اسػ اك
االس ياد إلى الا راا ال ن
حديدا.
ا غيرك الياع اال ليـ
ة

الدرس ػػل عل ػػى عيي ػ ٍػل اااه ػػا  911الح ػػاأ ف ػػي إ ل ػػيـ الل ػػا رة ال ل ػػرع ال ػػذع يض ػػـ ا ػػدف
ا ػػد ُ ري ػػا ا

يظر ةيأ ا لػيـ اة ثػر ثافػلة سػ اييلة لػيف ػاليـ اصػر السػل ل ،اػا يػأ ييطػاع
الللياليل االلا رة اال يزة؛ ةا
ِّ
اثلافيػا ،ليػػد يػػأ لا ار ػػل اسػ ااراا االس لصػػام
ػاديا
الاايػزة للاصػرييف ا
علػػى افػػل السػػااا
ة
ااعيػػا اا صػ ة
ة
ا يػػاس اس ػ اياا اال سػػاؽ فػػي الػػاييس اال ا ػػاا لػػدك ال ػػلا

اسػ اارة ل ػػدـ اال سػػاؽ ،ا ةف ا
16

يحا"الاي ػ "؛ ػػـ اس ػ ل اد خاػػس اثاػػاييف

الػػاا يػػدرج فػػي ا ظاهػػا ضػػاف فئػػل "الحيػػاد ا الالا ػػا " ،الػػذلؾ فػػإف

اتجاهات الشباب المصري نحو حرية الرأي والتعبير عمى شبكة اإلنترنت :في إطار نموذج التحميل الثقافي

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

ح ـ ال ييل الذع ُ ريا عليأ الا ال ل ا حصائيل د للع لدار  285ةالا ،اافلةػا لياػاذج ال حليػؿ الثلػافي
فإف الطرح الحالي ي س الخصاصيل الثلافيل للا اع الاصرع؛ حيأ ساد الاخااؼ لدك الاااطييف اف
الا ار ل ال ادة في اللحاأ االاساح ااالس طالعاا ذاا الصلغل السياسيل.
اياضػػر ال ػػداؿ ( )1لاالحػػؽ الد ارسػػل الحاليػػل خصػػائص عييػػل الد ارسػػل افلةػػا لليػػاع االحئػػل ال اريػػل،
ػحيل علػػى ال ػػلا الاصػػرع خػػالؿ الح ػرة اػػف 9
اال لػػيـ ،ااسػ اك الػػدخؿ ،ا ػػد ػػرك اللاحػػأ الد ارسػػل الاسػ ن

إلى  82لريؿ 3181ـ.

ػايا سػػئللال االس ػ خداـ،
ا ػػد ػػـ اػػع الليايػػاا اػػف ال ػػلا اػػف خػػالؿ اس ػ اارة االس لصػػام ال ػػي ضػ ن
حاعليػػل ،االػػاييس اال ا ػػاا يحا"الايػ " ،لاصػػحها ارفػ ةػدا لحريػػل الػػرع اال ليػػر
ااالع اػػاد ،االاصػػدا يل ،اال ن
الر اييف؛ حيأ ـ اظيؼ ثالثل الاييس ايحصلل في ذا الصدد.
ااسػ يد اللاحػػأ إلػػى سػػلا الالاللػػل الالا ػرة In Person Survey؛ ل اػػع الليايػػاا اػػف ال ػػلا
ػر ةف ػػذا اةسػػلا ي ل
حلػؽ اصػػدا يلة ار ح ػلة فػػي عاليػػل اػػع االسػ الاا اػػف الالحػػاثيف فػػي
الا ػرة؛ يظػ ةا
ُ
()51
الاساح ال لايل في اصر.
المسحية:
المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة
ّ
اسػ ػ يدا الد ارس ػػل الحالي ػػل ف ػػي ا ال ه ػػا ا حص ػػائيل إل ػػى إح ػػدك الح ػػزـ اللراا نيػ ػل ال ػػا زة ااة ث ػػر
خدااا في ال لاـ اال ااعيل االاساح ا عالايل ،ال ا ا لرياا ،ال ػ .SPSS
اس ة
افػػي إطػػار الا ال ػػل ا حصػػائيل اػػف خػػالؿ الحزاػػل ا حصػػائيل الاػػذ ارة ػػـ اس ػ خداـ ا ااعػػل اػػف
الا ػػااالا ا حصػػائيل ال ػػي ياسػ

اػػع اسػ اياا الليايػػاا االسػػايل اال ر يليػػل االحاصػػليل فػػي ػػذ الد ارسػػل

لاا ي اافؽ اع اراايها ا دافها اليظريل االايه نيل اا

رائيل ،ا اثؿ لؾ الا ااالا فياا يو ي:

( )8الػاييس اليزعػل الار زنيػل ،اخاصػلة الا اسػط الحسػالي؛ للا ػاؼ علػى ا اسػط اال ػا يحػا ل ػاد حريػل
ال لير على "الاي " اػف لػؿ ال ػلا عييػل الد ارسػل ،اػع يػاس حػداد ايحرافهػا عػف الا اػع اةصػلي
لاس خداـ االيحراؼ الا يارع.
( )3ا ااػؿ اال سػاؽ فػي االسػ الاا " لحػا رايلػاخ" Cronbach's Alpha؛ لليػاس ال اافػؽ فػي ا ا ػاا
ال ػػلا

عييػػل الد ارسػػل يحػػا ل ػػاد حريػػل ال ليػػر الر اػػي اا نا ا هػػا ،ا ػػد ػػـ اس ػ ل اد االس ػ ااراا ال ػػي

حصلا على يسلل ا ساؽ لؿ عف .1.95

( )2ا ااؿ ار لاط الر "سليرااف" "Spearman "rho؛ للياس ال اافؽ في الاياا اللضايا ال ي ُي طيها
ايل اف خالؿ إدالئهـ لالرع فيها ،اا ار ل اأخريف في ال دؿ ل ويها.
اااا اا ار لة ر ن
ال لا ا ة
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( )2اخ لػػار ال لػػايف ُحػػادع اال ػػا ANOVA؛ لليػػاس الحػػراؽ فػػي ا ا ػػاا ال ػػلا
سللا ااي ةالا اف ا هل يظر ـ.
ل اد حريل ال لير ،االا غيراا الا ثرة فيها ة

عييػػل الد ارسػػل يحػػا

( )9اظيػ ػػؼ الا ادلػ ػػل الرياضػ ػػيل لياػ ػػاذج السػ ػػااا الا ػ ػػددة لال ػ ػػا ا ال ػ ػػائع عياي ػ ػػأ لياػ ػػاذج اللياػ ػػل
الا ا ػػل ،االػػذع اليظنػ الر لػػأ ااضػػع ُسسػػأ "ف ػػلايف" ،اييطػػاع علػػى ال ديػػد اػػف ال لػػديراا الحسػػاليل ال ػػي
طرحها الا ادلل اأ يل:

n

Ao = ∑ bi ei
i=1---n

اُ ير الرااز الرياضيل لليااذج إلى الاحا يـ اأ يل:
 =AOيي إ االي اال ا يحا ااضاع ا يف (احؿ الدراسل).
 =biيي ا لداا الحرد ل وف السال اللارزة الار لطل عضاياة لالااضاع.
 =eiيي لييـ الحرد ة ايل لؾ السال.
 =nعدد السااا اللارزة احؿ ال لييـ اف لؿ الحرد االار لطل لااضاع ا يف.
 =i=1---nيي عدد ال لييااا ال ي لد على الاس اك الحردع (اف الحرد /الليال  )8إلى الاسػ اك
ال اي ي (ح ـ عييل الدراسل).

()52

نتائج ا:تبار الفروض العممية لمدراسة:
الفاارض العممااي األولُ :ي ِّ
حضػػؿ ال ػلا

الاصػػرع عييػػل الد ارسػػل ال ليػػر عػف آرائهػـ لحريػ ٍػل اػػف خػػالؿ

ااا ع ال ااصؿ اال ااعي الاريلة لراافد "الاي " ا طليلا ها اةخرك.
اياضػػر ال ػ ؿ اأ ػي حضػػيالا ال ػػلا عييػػل الد ارسػػل ل طليلػػاا ا ييػػل لػ ػ "الايػ " ،لاصػػحها راافػ الػد
ايل لحريل الرع اال لير ،ا اع اللياياا االا لاااا الالزال عف اللضايا الاصريل الاهاػل لليػام اليلػاش
ر ن
اال دؿ حالها اع اأخريف.
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شكل ()2

تفضيالت الشباب لتطبيقات "الويب" كروافد لحرية الرأي والتعبير الرقميين

ي ضر اف ال ؿ السالؽ ف ل ل الحيس لاؾ و ي على رس ائال ال طليلاا اال ااعيل "للاي "
ال ي يس يد إليها ال لا الاصرع لل لير عف آرائهـ لحر ٍ
يل حاؿ اللضايا الاهال في الا اع الاصرع
ايا سياسيلة ـ ا صاديلة ـ ا ااعيلة ـ ذاا طال يف ثلافي ا رفيهي .ا د حظيا الحيس لاؾ

ام
سا ة
ل ٍ
ازف يسلي در  %39.9اف إ االي ال حضيالا ال ي ـ
غير ا ٍ
ا ٍ
احد .Aggregate Variable

اي ها في إطار ايها لدائؿ ص

في

ا اما الااا ع الارئيل ااثللة في اليا يا اايس راـ في الار ل يف الثاييل االثالثل؛ حيأ ي لد
ايل اهال للام الضام على الاا ع الاصرع ااا يار لأ اف حا ٍ
الا حادة خالؿ
ال لا يها راافد ر ن
ارحلل االي لاؿ الحاليل اف اليظاـ الدي ا ارع إلى اليظاـ الديالراطي ،ااا ي طللأ ذا اةار اف غيير ٍ
اا
ا رٍ
يل في لييل الا اع على الاس اياا السياسيل ،ااال صاديل ،ااال ااعيل ،االثلافيل.
ااف الي ائ ،الاهال ال ي يطرحها ال ؿ السالؽ ف ال لا

عييل الدراسل يايلاف ةف

اف ياؾ

ارحلل ساللل ل ارؾ اأرام اع اأخريف ،ال ا ى ارحلل اع الا لاااا عف اللضايا الاهال الاثارة في

ثـ فلد اح لا ال طليلاا اللحثيل "ااا ع اللحأ" ،ا لؾ الار لطل ل صحر الااا ع
الا اع الاصرع؛ ااف ن
ا خلاريل الار زيف الرالع االخااس لدك ال لا عييل الدراسل ،اي سؽ ذلؾ اع احهاـ الديالراطيل االر اد
في اأرام ال ي ييلغي ف يليي على الا لاااا الد يلل االرصييل.
اياضر ال داؿ اأ ي ا ا اا ال لا عييل الدراسل يحا ااا ع ال ااصؿ اال ااعي ،لاصحها
الراافد اةلرز على "الاي " لل لير عف الرع لحر ٍ
يل في اللضايا الاهال في اصر اف ا هل يظر ـ.
اتجاهات الشباب المصري نحو حرية الرأي والتعبير عمى شبكة اإلنترنت :في إطار نموذج التحميل الثقافي
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جدول ( )1اتجاهات الشباب المصري نحو مواق التواصل االجتماعي كروافد جديدة لحرية الرأي والتعبير الرقميين
غٜر ًحذد
االرجبٓبد ًٖافق
ًعبرض االُحراف
اهزجب َٛاالهزٖاء
رٕافذ اهزعجٜر اهرقٌٚ
ك  %ك  %ك  %اهٌعٜبرٙ
رددذ ي كددجلخ اه دٜص ثددٖك ُ ددن يراحدد ٚثحرٛد ٍخ
11 ,2 311 ,1 557 ,1 1 ,6 19 4 ,13 42 6 ,81 254
هٞخرَٛ
أ ز ددددذ أٍ ًو ددددبد اهيددددٖر ٕاه ٜددددذ ٖٛودددد٘
اهٖٜرٖٜة أكجدر دهٜدن ود٘ دذق اهٌعوًٖدبد 529 ,1 615 ,1 781 ,1 6 ,21 65 1 ,31 98 3 ,48 152
اهخب خ ث ضٍ ٜخ ًعِٜخ
أُكبرك اٝخر َٛفد ٚاهدرأً ٙدَ خد م ردٖٛزر
659 ,1 666 ,1 851 ,1 2 ,22 71 2 ,23 73 6 ,54 172
خٖف ًَ ًعرفخ ثٜبُبرٚ
ث
ٍ
أضددددٌٔذ ًاددددبركبد اهاددددجبة ثبه ٜددددذٖٓٛبد
ودد٘ اُطددزجراى ٕاهٖٜرٜددٖة فدد ٚكاددي ك ٜد ٍر 46 ,1 428 ,1 654 ,1 5 ,9 31 4 ,19 61 1 ,71 224
ًَ اهٌال د فً ٚير

افلا للياياا ال داؿ السالؽ ،فإف ال لا عييل الدراسل لديهـ ا ا اا إي اليل ل وف ليياهـ لدار
طاعاا عر ٍ
ٍ
يضل اف اةصد ام االزاالم االا ارؼ
راييا إلى
الحيس لاؾ في ي ر احاؿ آرائهـ إل
ة
ا ير ـ ،ا د ايا يال "االل اام" Skewness Value؛ في اال ا يحا الحيس لاؾ 3.88؛ ااا ي س
يها ا ا اا حادة ،اال لع ال ازيع الا اد في ال ييل ،ا ا د اال ا اا ا ي اليل يحا ااا ع ال ااصؿ

اال ااعي ل اؿ الااا ع الارئيل ال ي ي لد ال لا

يها سهاا في فضر ال ديد اف ال اازاا في

الا اع الاصرع على اخ لؼ الاس اياا ،اخاصلة اال صاديل ااةاييل ايها ،ا ف اصدا ي ها ػ ػ ع لؾ
حاسل اللصر لدك اس خداي "الاي "،

الااا ع الارئيل ػ ػ عاليل؛ ل ايها اد على الصارة ال ي ُخاط
االلاعدة في ذا الصدد ف "الر يل يي الصدؽ" .Seeing is Believing

ضلا
اا ي لد الالحاثاف اف ال لا عييل الدراسل ف اا ع اي ر ُياثِّؿ يا ة
طا سري ةا االا ةار اال ة
لل لير عف آرائهـ في اللضايا الطارئل داف اخااؼ ا خ ي ةل اف الر الل ا ال لع اةايي؛ الذلؾ فهـ
يايلاف الس خدااأ لل لير لحريل عف آرائهـ في ُا رياا اةاار في اصر ،ايلدا ف ال دايف الاص نغر
الذع احأ اا ع اي ر لل لا

لل لير الالا ر االال ض

عف آرائهـ في اللضايا الاهال االطارئل د

الاداياا ال ي حظيا ل ػ  %2.1فلط اف حضيالا ال لا
دك لدار إلى ار ع
ن
ال اضيحي (.)3

افلا للياياا ال ؿ
ة

افي ضام الي ائ ،الساللل ،فلد حلؽ اللاحأ اف صحل الحرض ال لاي اةاؿ للدراسل اللائؿ ل حضؿ
ال لا الاصرع عييل الدراسل ال لير عف آرائهـ لحر ٍ
يل اف خالؿ ااا ع ال ااصؿ اال ااعي الاريلة
لراافد "الاي " ا طليلا ها اةخرك.

ايل اف خالؿ ال لير
الفرض العممي الثاني :ي اد ال لا الاصرع عييل الدراسل إلى الا ار ل الر ن
عف آرائهـ في اخ لؼ اللضايا ال اال اللارزة في اصر ،اال يل صر ذلؾ على ال لير الر اي عف ا هاا
يظر ـ في ال ئاف االلضايا السياسيل فلط داف ير ا.
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ايل لالرع اف لؿ ال لا
اياضر ال داؿ ( )3الا ار ل الر ن
خالؿ ف رة الدراسل ااا للها ٍ
زاييا.
للليؿ ة

في ال ئاف االلضػايا ال ااػل الاصػريل

اافلةا لي ائ ،ال داؿ الاذ ار ،فإف ال لا عييل الدراسل د ار اا لالرع الحر في اللضايا اال صػاديل،

االسياسػػيل ،اال ليايػػل ،ااةاييػػل ،االرياضػػيل ،الػػـ ل صػػر ا ػػار هـ ػ ػ ػ اػػا يػػزعـ ال ثيػػر اػػف الاه اػػيف ل ػػئاف
ا عالـ الر اي ا"الاي " ػ ػ على اللضايا السياسيل داف ير ا اف اللضايا الاهال في اصر.

ايالحػػظ ف الا ػػار ل لػػالرع يػػدرج ضػػاف فئػػل الا ػػار ل الا اسػػطل ،الػػالر ـ اػػف ذلػػؾ فإيهػػا فضػػؿ
ُ

حاال الاريلة لا ار هـ ال لليديل في اال حاداا الطالليػل ،ااةحػ از السياسػيل ،اايظاػاا الا اػع الاػديي،
ة

ا اف خالؿ الا ار ل لػالرع الحػر علػر اسػائؿ ا عػالـ ال لليديػل ،الصػحؼ ا الراديػا ا ال ليحزيػاف ،ا

لػال لير الحػر عػف الػرع فػي اللضػايا الاصػريل اللػارزة فػي ال ا ػاا ال ااػل ،الايػاديف االالػا ي ااسػائؿ
الاااصالا ال اال.

جدول ( )2مشاركة الشباب بالرأي في القضايا
كبرك ثبهرأٙ
اهٌابركخ اهرقٌّٜخ ثبهرأٙ
أجِذح اه ضبٛب اهٌيرٛخ
%
ك
4 ,52 165
ارر بع أضعبر اهطوع ٕاهخذًبد
5 ,41 128
إجراء االًزحبُبد ف ٚكٔر رًضبٍ
1 ,44 139
االُزخبثبد اهرحبضٜخ 2118ى
2 ,35 111
ٌوٜخ ضِٜبء اهابًوخ 2118ى
6 ,41 128
ًابركخ ًير ف ٚكأش اهعبهي هلرح اه ذى

البارزة في المجتم المصري
هي ُٛابرك
غٜر ًحذد
%
ك
%
ك
5 ,36
115
1 ,11
35
5 ,42
134
8 ,16
53
9 ,42
135
1 ,13
41
3 ,47
149
5 ,17
55
7 ,46
147
7 ,12
41

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

الياايل لل ا  ،ا ايا اللضيل السياسيل اةلرز ال ي ارؾ فيها ال لا لالرع ااثللة في االي خالاا
الرئاسيل 3181ـ؛ حيأ الد ال لا يهـ اياا ياداف ف اف ليف ٍ
عدد ٍ
لير اف الار حيف لاا يسار
للدائؿ ا ددة لالخ يار افلةا لللرياا ،السياسي اا رائي ل ؿ ار ر.
اا اما ضي ا إ رام اا حاياا يهايل ال اـ الدراسي 3181/3189ـ في هر راضاف ػ ػ ا ى
ضيل

الاي خ

ليايل ػ ػ في الار ز الثالأ ا ساايلة في الار ز ذا أ اع ا ار ل ال لا

اللااي الاصرع في وس ال الـ ل رة اللدـ في راسيا لدايل صيؼ 3181ـ.

لالرع في حظاظ

فى حيف اما اللضيل اةاييل ااثللة في عاليل سييام ال االل 3181ـ في ذيؿ ائال ا ااااا

يظر ةُحاديل اصادر
ال لا عييل الدراسل؛ حيأ اح لا الار لل الخااسل ااةخيرة ضاف ائال الايا هـ؛ ةا
الا لاااا ،اعدـ درة ال لا على ال حلؽ اف الاا ع اةايي في سييام في ظؿ ضار ال صريحاا
اعدـ حاي ها ،ااف اة ايل لا اف الا اؼ على اس اك ال اافؽ في الاياا ا ااااا ال لا

الدراسل افلةا لخصائصهـ الدياا رافيل ،ا ا اا يطرحأ ال داالف ( )2ا(.)9
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النسبية التي حظيت بها القضايا في مشاركات الشباب عينة الدراسة وفقًا ل:صائصهم
جدول ( )3األهمية
ّ
()
الديموجرافية (النوع والفئة العمرية والتعميم والد:ل)
اهخيبحص
اهذٌٖٛجرافٜخ
أجِذح اه ضبٛب
ارر دددبع أضدددعبر اهطدددوع
ٕاهخذًبد
إجددراء االًزحبُددبد فددٚ
كٔر رًضبٍ
االُزخبثددددبد اهرحبضددددٜخ
2118ى
ٌوٜددخ ضددِٜبء اهاددبًوخ
2118ى
ًادددددبركخ ًيدددددر فدددددٚ
كأش اهعبهي هلرح اه ذى

اه ئخ اهعٌرٛخ

اهِٖع

اهذخن

اهزعوٜي

 4111ج
دراضبد أقن ًَ
فٖق
1111ج2111 -ج-3111 -
جبًعٚ
ركر أُ ٘ ً -25 -21 -15زٖضظ
فأك ر
وٜب 1111ج
اهٌزٖضظ
74 56 35 85 81

78

27

43

17

31

66

51

11

8

44 59 25 62 66

51

21

42

15

21

61

34

4

11

49 59 31 64 75

57

23

44

15

17

71

38

5

8

49 38 24 45 66

58

16

26

11

22

53

25

6

5

44 55 29 45 83

47

21

48

12

24

49

35

12

8

جدول ( )4ترتيب أولويات القضايا البارزة لدى الشباب ،ومستويات التوافق فيما بينهم في هذا الشأن
اهخيبحص
اهذٌٖٛجرافٜخ
أجِذح اه ضبٛب
ارر ددبع أضددعبر اهطددوع
ٕاهخذًبد
إجراء االًزحبُبد فٚ
كٔر رًضبٍ
االُزخبثددبد اهرحبضددٜخ
2118ى
ٌوٜدددددددددددخ ضدددددددددددِٜبء
اهابًوخ 2118ى
ًادددبركخ ًيدددر فدددٚ
كدددددأش اهعدددددبهي هلدددددرح
اه ذى
اررجبطبد ضجٜرًبٍ

اهِٖع

اه ئخ اهعٌرٛخ

اهذخن

اهزعوٜي

4111
دراضبد أقن ًَ
فٖق
1111ج2111 -ج-3111 -
جبًعٚ
ركر أُ ٘ ً -25 -21 -15زٖضظ
ج فأك ر
وٜب 1111ج
اهٌزٖضظ
2

1

1

3

1

1

1

3

1

1

2

1

2

2

4

3

5

1

4

4

5

4

2

4

3

4

5

1

3

2

2

1ى

2

3

2

2

2ى

5

1

2

4

2ى

4ى 4

4

5

2ى

2

4

5

5

3

4

5

3

2ى

4 1ى

3

4

4ى

5

3

1

4

2

5

3

1

5

4 ,1

(عٕ1ع( ,1-: )2عٕ1ع**6 ,1:)2
(عٕ1ع*55 ,1-:)3
15
(عٕ1ع2 ,1:)4
(عٕ1ع,1:)3
(عٕ2ع5 ,1:)3
**6
(عٕ2ع( ,1 -: )3عٕ2ع45 ,1:)4
(عٕ3ع15 ,1:)4
15

( )الراز(ع) ا اخ صار عااد ،االر ـ اااأ ا يال ا ااؿ ار لاط الر

(عٕ1ع4 ,1 -:)2
(عٕ1ع3 ,1 :)3
(عٕ1ع8 ,1 :)4
(عٕ1ع45 ,1- :)5
(عٕ2ع**6 ,1 :)3
(عٕ2ع2 ,1- :)4
(عٕ2ع55 ,1 :)5
(عٕ3ع3 ,1 :)4
(عٕ3ع15 ,1- :)5
(عٕ4ع5 ,1- :)5

"سليرااف".

إحصائيا عيد اس اك ا يايل  115ادر ل ثلل .P0.05 %45
(*) داؿ
ة
إحصائيا عيد اس اك ا يايل  18 ،1ادر ل ثلل . P0.01%44
(**) داؿ
ة



للغػػا ال ػ ارراا الخاصػػل لا ػػار ل ال ػػلا

فػػي اليلػػاش اال ػػدؿ الػػر اييف حػػاؿ

يػػدة اللضػػايا الخاػػس اػػا ػػا ر يلهػػا فػػي

ال داؿ على اليحا اأ ي ،815( :ا ،831ا ،824ا888ا 831رةارا) ،اُيظر ال داؿ (.)3
22
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اي ضػػر اػػف ال ػػداليف السػػالليف ا ػػاد ػػدر احػػداد اػػف ال اافػػؽ لػػيف ال ػػلا

فػػي

يػػدة ا اااػػا هـ

الر ػ
ل ػػوف اللضػػايا الخاػػس الاهاػػل خػػالؿ ف ػرة الد ارسػػل افلةػػا لالر لاطػػاا الاحسػػالل لا ااػػؿ ُ

"سػػليرااف"؛

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

 -على اس اك الذ ار اا ياأ ،ال ض الحئاا ال اريػل؛ اخاصػلة الحئػل

عااا ،ا ذلؾ على اس اك ال لا
الا وخرة اف  35ة ؿ اف  21ة

في فئاا الدخؿ الاخ لحل.

ػر لػػالع اة ايػػل اػػف اليػػاحي يف اليظريػػل االايه ني ػل؛ ل ايهػػا ُ ػػير إلػػى ف
ا ػػس الي ػػائ ،الحاليػػل اػ ةا

"الاي " ال سهـ في خلؽ ا

ػر ةيهػا اسػيلل فليػل يلػاـ اسػ خداا طليلا هػا الاخ لحػل
ااع اال ااعي؛ يظ ةا

ايػا
لحرض الايا هـ عليها ،اذلؾ علػى ع ػس الاسػائؿ ال لليديػل ال ػي ضػطلع لليػام اة يػدة ،ااضػ ها ار ة

عييػػل

ضػػاف الايػػاا الػػرع ال ػػاـ للطاعا ػػأ الاخ لحػػل ،ليػػد ف الي ػػائ ،فػػي ا الهػػا ُ ػػير إلػػى ف ال ػػلا

الدراسل لاخ الؼ خصائصهـ الدياا رافيل د ػار اا لػالرع الحػر فػي اخ لػؼ ال ػئاف االلضػايا الاصػريل،
الـ يل صراا فلط على ال لير عف آرائهـ في ال ئاف االلضايا السياسيل داف ير ا.
ااػػف اة ايػػل لا ػػاف ا
الػػرع اال ليػػر الػػر اييف ػػد

ػػارة إلػػى ف ال ػػلا

عييػػل الد ارسػػل فػػي إ الػا هـ الاح احػػل عػػف احهػػاـ حريػػل

ػػاراا إلػػى يهػا يػػي ال يحػػيس االلػػاح لاػػا فػػي داخػػؿ الػػيحس يحػػا افػػل اللضػػايا

ااةحػػداأ ،ا ػػى آرام ال يس ػ طيع الحػػرد اللػػاح لهػػا فػػي الاا ػػع الا ػػيش خافةػػا اػػف الاحاسػػلل اال لػػا

اال زلػػل

اال ااعيػػل؛ الال ػػالي ف ػإف اللػػديؿ ا"الاي ػ " ال ػػي ال خضػػع للر الػػل ا الاحاسػػلل ،اػػا يا ػػف للاس ػ خدـ
ٍ
ٍ
حليليل عف اساأ ،ااهي أ ،اا اف إ اا أ ،ااسائؿ اال صاؿ لأ.
للياياا ير
اييا
ضليؿ الا لليف لأ ة
افػػي ضػػام الي ػػائ ،الحاليػػل ،حلػػؽ اللاحػػأ اػػف ص ػحل الحػػرض ال لاػػي الثػػايي للد ارسػػل اللائػػؿ لػػوف
ال لا

ايل اف خالؿ ال لير عػف آرائهػـ فػي اخ لػؼ اللضػايا ال ااػل اللػارزة فػي
ي اداف إلى الا ار ل الر ن

اصر ،اال يل صر ذلؾ على ال لير الر اي عف ا هاا يظر ـ في ال ئاف االلضايا السياسيل فلط.
الفاارض العممااي الثالااثُ :ا ػػد ا ا ػػاا سػػلليل لػػدك ال ػػلا

الاصػػرع عييػػل الد ارسػػل يحػػا الا غيػراا

الا ثرة سللا في ايخراطهـ الر اي "لالاي " لل لير عف آرائهـ لحر ٍ
يل في اللضايا اال ئاف ال ااػل الاصػريل.
ة
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جدول ( )5اتجاهات الشباب عينة الدراسة نحو المتغيرات المؤثرة في حرية الرأي والتعبير عمى "الويب"
االرجبٓبد
اهٌزغٜراد اهٌؤثرح
ف ٚاهزعجٜر اهرقٌٚ
يراء اهاجبة و٘ اهٖٛدت ٓدً ٚدَ قجٜدن رأٙ
اٟقوٜخ اهٌعسٕهخ اجزٌب ًٜب
اهطدددر خ اهجةٜئدددخ ه ُزرُدددذ ردددؤد ٙهعدددسٕف
اهاجبة دَ اهٌادبركخ اه ب ودخ ثدبهرأ ٙود٘
"اهٖٛت"
ضرٕرح فدرض رقبثدخ ود٘ اٝراء اهٌزذإهدخ
و٘ "اهٖٛت" ًَ قِجن اهاجبة اهٌيرٙ
ٖٛجددذ رفددب كددعج ٚهددٞراء اهزددٛ ٚزددذإهٔب
اهاجبة و٘ "اهٖٛت"
حجدددت اهٌٖاقدددع ٕضدددٜوخ فعبهدددخ هوزغودددت وددد٘
فٖض٘ اٝراء و٘ "اهٖٛت"
ٛعٜدددت يراء اهادددجبة وددد٘ "اهٖٛدددت" دددذى
ًرا برٔب ٟخ قٜبد اهٌجزٌع اهٌيرٙ

ًٖافق
ك

غٜر ًحذد

%

ك

%

ًعبرض
االُحراف
اهٌزٖضظ
اهٌعٜبرٙ
%
ك

اهزجب َٛاالهزٖاء

,48
154
9

91

,28
9

71

,1
,22
811 ,1 27 ,2
642
2

,1
519

,54
173
9

73

,23
2

69

,1
,21
813 ,1 33 ,2
661
9

,1
674

,1
874
,1
674
,1
764
,1
611

,1
182
,1
166
,1
394
,1
972

,45
,12
,41
144
41
131
7
7
6
,29
,32
,38
821 ,1 1 ,2
93
111
121
5
1
4
,49
,31
871 ,1 8 ,1
157 21 63
95
8
2
,18
,62
781 ,1 45 ,2
57 19 61
198
1
9
931 ,1 95 ,1

ُ ػػير ي ػػائ ،ال ػػداؿ السػػالؽ إلػػى ف ال ػػلا الاصػػرع عييػػل الد ارسػػل يا لػػؾ ا ػػارؼ اثلافػػل سياسػػيل
رصييل لهـ ادريف على لييـ الا غيراا ال ي ُاثِّؿ ا ا ٍ
اا ا ااعيل اثلافيل ا اياييل لااارسػ هـ حريػل
ُ ن
ػافر ا ا ةيػػا علػػى
الػػرع اال ليػػر الػػر اييف علػػر "الاي ػ " ،اخاص ػلة فػػي اأايػػل اةخي ػرة ال ػػي ػػهدا ضػ ةا
الاس اييف الرساي اال لي لػرفض اأرام الا داالػل علػى "الايػ " اػف ل لػؿ ال ػلا الاصػرع لاصػحها ُاثِّػؿ

هديػ ةػدا لناػػف اللػػااي الاصػػرع ،اُػ ِّ  ،الخالفػػاا لػػيف الاص ػرييف لاػػا يضػػر لالس ػلـ ااةاػػف اال اػػاعييف
لاصر.
اعلػػى الػػر ـ اػػف ف ال ػػلا عييػػل الد ارسػػل ُيلػػراف ف ثاػػل ػػاازاا خال يػػل ل ػػوف طػػرحهـ طلي ػػل
ػاا سػ ٍ
آرائهػػـ حػػاؿ ال ػػئاف ال ااػػل اػػف خ ػالؿ "الاي ػ " ،فػػإف ذلػػؾ ػػد ا ػػرف لا ا ػ ٍ
ػلليل لػػديهـ يحػػا ا ِّا ػػاا
عاليل لير ـ عف آرائهـ لػؾ ،ا لرز ػا ليػيـ ل ػض طاعػاا الا اػع ل لػؾ اأرام فػي إطػار ايهػا خػص
عييل الدراسل ف اسػائؿ ا عػالـ ال لليديػل  -اخاصػلة الحضػائياا

ااعيا ،اا ي لد ال لا
ليل ا زالل ا
ة
الاصػريل  -ػػد د لػػا علػػر لػراا ،ال ػػاؾ ػػا علػػى اله ػػاـ الحػػاد علػى اػػا طللػػا عليػػأ " ػ
ام لآلرام ال ي ي داالها ال لا
ازدر ة

السا ػػياؿ"

على "الاي " ل وف اللضايا الاهال الاثارة في الا اع الاصرع.

ٍ
ػللا ف ػى ػػدر هـ علػػى
اػػا يحاػػؿ ال ػػلا ا ا ػػاا سػػلليلة يحػػا ردامة س ػرعل ا ي ريػػا ال ػػي ػ ثر سػ ة
ام علػى الاسػ اك
حايؿ اليصػاص االصػار االحيػديا اا ال ػي لػؽ ل ػؼ حلػائؽ الاضػع فػي اصػر سػا ة

اال صادع ،ا السياسي ،ا الدييي ،ا اةايي.
ا ا ػػد اال ا ػػاا السػػلليل لػػدك ال ػػلا

ل ػػاؿ رفضػػهـ اللػػاا للر الػػل علػػى طليلػػاا "الايػ " لح ػػل

السيطرة على فاضػى اأرام ال ػي ي ػداالايها  -ع ال ػلا
ػػى ياػػط ا ػػف اػػيـ اةفػ ػاا  ،ا يهػػا لػػـ ػػد ياس ػ

24

 -علػى "الايػ " حيػأ ي لػد ال ػلا

ف الر الػل

اػػع الخصاصػػيل الثلافي ػػل لاصػػر ل ػػد ثػػارة الخ ػػااس
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اال ػريف اػػف ييػػاير 3188ـ ،اال ػػى ار ػػزا فػػي ايطال هػػا علػػى حريػػل الػػرع اال ليػػر الػػر اييف اػػف خػػالؿ

"الاي " اخاصلة طليلا ها اال ااعيل ااثللة في الحيس لاؾ ا اي ر.

ا ػػد ايػػا ػػيـ "االل ػاام" اع ياديػػل ،ا يػػدرج ضػػاف ال ازيػػع الا ػػاد لاػػا ي ػػس ف اال ا ػػاا السػػلليل
ٍ
الاا ا داييػ ٍػل
لػػدك ال ػػلا عييػػل الد ارسػػل يحػػا ا ِّا ػػاا حريػػل الػػرع علػػى "الاي ػ " إياػػا يطلػػؽ اػػف اس ػ
ٍ
حليليل لديهـ في ذا ال وف.
يحا ا ِّا ػاا حريػل ال ليػر علػى "الايػ " يحػا1.189

حصائيا ،للع اال ساؽ في ا ا اا ال لا
اا
ة
ا ا اا ُي ير إلى ا ساؽ ار حع في ا ا ا هـ السلليل يحا لؾ الا ِّا اا ال ػي ػر لط لالخصاصػيل الثلافيػل
للا اع الاصرع خالؿ الارحلل ال ار يل.

افى ضام الي ائ ،الساللل ،فلد حلؽ اللاحأ اف صحل الحرض ال لاي الثالأ للدراسل اللائػؿ لا ػاد
ٍ
ٍ
ػللا فػػي ايخػراطهـ الر اػػي ل ػ ػ
ا ا ػػاا سػػلليل لػػدك ال ػػلا الاصػػرع عييػػل الد ارسػػل يحػػا الا غيػراا الاػ ثرة سػ ة
"الاي " لل لير عف آرائهـ لحر ٍ
يل في اللضايا اال ئاف ال اال الاصريل.
الفرض العممي الراب  :ا ؼ الاحصلل اليهائيل ال ا ال لا
ػليل ال ػي ُي طيهػا ػ الم ال ػلا
اال لير الر اييف علػى اةازاف اليس ن
اةل اد احداد ُل ل
راز ا لديهـ.

عييل الدراسل يحػا ل ػاد حريػل الػرع
ة ايػل السػااا الحرعيػل الار لطػل ل لػؾ
يحػػا ل ػػاد حريػػل ال ليػػر االػػرع

الاحصػػلل اليهائيػػل ال ا ػػاا ال ػلا
اس ػ خدـ اللاحػػأ فػػي حسػػا
ُ
الر اييف  -االااردة في يااذج ال حليؿ الثلافي الال رح  -ا ادلل ل"ف لايف" ل ػوف السػااا الا ػددة لال ػا ،

الاصػػرع عييػػل

اافلةػػا لي ػػائ ،طليػػؽ لػػؾ الا ادلػػل ال ػػي ػػـ طرحه ػا خػػالؿ ال ػػداؿ ( )1ي ضػػر ف ال ػػلا
الدراسل لديهـ لييـ سللي لا اا ٍ
ييايػل الار لطػل لالليئػل الاصػريل ال ػي
عل اػف الا ػراا الثلافيػل ااةل ػاد ال ل ن
ُاثِّػػؿ ا ػااؿ ػػدـ لحريػػل الػػرع اال ليػػر الػػر اييف ،اي اثنػػؿ خطػػر لػػؾ الا ِّا ػػاا فػػي دار ل ػػض الل ػػاف

ا ل راييػػل فػػي ا يػػأ الا ػػاؿ ال ػػاـ الر اػػي فػػي اصػػر ،اعر لػػل دار ال ػػلا

فػػي ي ػػر الػػاعى لاللض ػايا

االا الا الاهال فيها.
ٍ
حصلل إي اليل فػي
ادا لحريل الرع اال لير الر اييف د حظيا ل ُا
اعلى الر ـ ااا سلؽ ،فإف ثال ل ة
ا ا اا ال لا عييل الدراسل ،ا اثؿ لدار ا في اع لاد ـ لو ايل حريل ال لير لليػام ا اػع الا رفػل فػي
ػايا ل ػاف حريػل ال ليػر االػرع اثػؿ السػليؿ اةر ػد لاحاسػلل الح ااػل ،ا ليػيـ
اصر ،اا ير لط ذلؾ عض ة
دائها ا ا ةيا فػي ضػام الصػالر ال ػاـ للا اػع الاصػرع ،اػا سػهـ فػي ػريس ػيـ الاااطيػل ال ػي ُ ػير
لنفػ ػراد اال ااع ػػاا اال ااعي ػػل ااارس ػػل الس ػػلطل الخااس ػػل لاص ػػحها ياطػ ػا ػ ػ ليا ا ػػف الر ال ػػل عل ػػى دام

الح اال االا سساا الرسايل في اصر.
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ا ػػد اي ػػا ػػيـ ا اا ػػؿ "االل ػ ػاام" عي ػػد الح ػػداد الا ياري ػػل ،اةا ػػر ال ػػذع ُي ػػد ف الاحص ػػلل اليهائي ػػل
ال ا اا ال لا عييػل الد ارسػل يحػا ل ػاد حريػل الػرع اال ليػر الػر اييف فػي اصػر لػع ال ازيػع الا ػاد،
ا س الاا ع الحليلي ال ا اا ال لا

يحا اةداار السياسيل اال اعايل ااال ااعيل "للاي " في اصر.

ا د الي ائ ،الحاليػل االماػل ياػاذج ال حليػؿ الثلػافي فػي حسػير اا ػع حريػل ال ليػر االػرع الػر اييف
في اصر في ضام لييااا الاس حيد اليهائي ،الذع اثنؿ في ال لا في الدراسل الحاليل.
جدول ()6
أثعبد حرٛخ اهزعجٜر اهرقٌٚ
حٌبٛخ حرٛخ اهزعجٜر
اهرقٌٚ
ًِبخ اهحرٛخ
اهذٕافع
االُزٌبءاد اٟٛذٖٛهٖجٜخ
اهطوةخ اهخبًطخ
رذج َٜاهز ِّٜبد االريبهٜخ
دٕر اهوجبٍ اإلهلزرُٕٜخ

ُمحصمة اتجاهات الشباب نحو أبعاد حرية الرأي والتعبير الرقميين عمى"الويب"
في إطار :صوصية المجتم المصري
اهٖزٍ اهِطجً ٚحيوخ
ذد
اهٌزٖضظ
ثِبحٜخ اهطٌبد اه ر ٜخ
االرجبّ
هوطٌخ
اهٌٖاف َٜ
2 ,2
199
3 ,2
ضرٕرح هٌجزٌع اهٌعوًٖبد
(5979 )+
4 ,1
96
7 ,1
ررفٌ ف ٚاهٌرحوخ اهرآِّخ
45 ,1
78
6 ,1
ٛذ ي اهزعجٜر اهرقٌٚ
(,692)-
2
1 ,2
211
6 ,2
ٛل ٌِّي اٟفٖاّ
9
,
1
169
1
,
2
ٚ
االجزٌب
اهحضٖر
(,337)+
1
7 ,1
92
8 ,1
فرض اٝراء قط ًرا
1 ,2
185
4 ,2
حرٛخ رجِ ٚاٟفلبر
(,542)+
1
8 ,1
83
7 ,1
رحٜسادُ ًطج خ
4 ,2
215
6 ,2
ضرٕرح ًحبضجخ اهحلًٖخ
(,842)+
4
7 ,1
63
2 ,1
رالٌ ٜك ف ٚاهحلًٖخ
2 ,2
188
3 ,2
اهرغجخ ف ٚاهٌِٜٔخ
(,619)-
2
8 ,1
74
4 ,1
اهح بظ و٘ اهٌجزٌع
3 ,2
213
7 ,2
إفطبد اهٌجبم اهعبى
(,817)-
8
7 ,1
74
اهطٜةرح و٘ فٖض٘ اٝراء 1 ,1

ثِبحٜخ
االرجبّ
إٛجبثٚ
ضوجٚ
إٛجبثٚ
إٛجبثٚ
إٛجبثٚ
ضوجٚ
ضوجٚ

ػػد الي ػػائ ،ف اا ػػع حري ػػل ال ػػرع اال لي ػػر ال ُي ِّل ػػر ل ػ ػ ؿ ػػاؼ عػػف ا ا ػػع يػ ػ اف لالديالراطي ػػل
ػارز يح ػػـ ال ال ػػاا لػػيف الحػػا ـ االػػرع ال ػػاـ ،اي ػ طِّر لل ال ػػاا لػػيف
ايس ػ ى ل ريسػػها لاصػػحها ياط ػا لػ ا

الح ااػ ػػل االا ػ ػااطييف ،ايسػ ػػاد ال ال ػ ػػاا لػ ػػيف اةف ػ ػراد اال ااعػ ػػاا اال ااعيػ ػػل ،ايصػ ػػلع السػ ػػياؽ الثلػ ػػافي
لادليل ،اال حاعليل ،اال ضافر.
لال ن
اُ ير الي ائ ،الحاليل إلى صحل الحرض ال لاي الرالع للدراسل الحاليل ،اللائؿ لوف الاحصلل اليهائيػل
ال ا ال لا عييل الدراسل يحا ل اد حريل الرع اال لير الر اييف إياا ي ا ؼ علػى اةازاف اليسػليل ال ػي
ُي طيها الم ال لا

ة ايل السااا الحرعيل الار لطل ل لؾ اةل اد احداد ُل ل
راز ا لديهـ.

داللل إحص ٍ
ٍ
ػائيل فػي ا ا ػاا ال ػلا
الفرض العممي ال:امس :ا د فراؽ ذاا

عييػل الد ارسػل يحػا

ايػل فػي اصػر ػ ػ ػ فػي الاسػ للؿ ػ ػ ػ خػالؿ االسػ حلا اا االي خاليػل الاخ لحػل
اح ااالا طليػؽ الديالراطيػل الر ن
ام الاحلياا ا اليياليل ا الرئاسيل.
سا ة
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ياضػػر ال ػ ؿ اأ ػي ا ا ػػاا ال ػػلا عييػػل الد ارسػػل يحػػا اسػ للؿ اظيػػؼ "الايػ " لاصػػحها اسػػيلل
راييػػا لا ػ ٍ
ػزؿ عػػف الضػػغاط الح اايػػل ،االاػػاؿ السياسػػي ،اال صػػلياا
اثاليػػل لل صػػايا فػػي االي خالػػاا إل
ة
ال ي ُاارس وثيراا سلليل في الل ارراا ال صاي يل لل لا الاصرع.
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شكل ()3

مستقبال
الرقمية في مصر
اتجاهات الشباب نحو تطبيق الديمقراطية
ً
ّ

عييػل الد ارسػل ي لػداف ف ال صػايا ا ل رايػي لاصػحأ

طػ

ُ ير ي ػائ ،ال ػ ؿ السػالؽ إلػى ف ال ػلا
ػليال ل ضػػيد حريػػل الػػرع اال ليػػر اال غل ػ
ايػػل يا ػػف ف ي ػػاف سػ ة
الرح ػى فػػي الديالراطيػػل الر ن

ا نا ا ها في الليئل الاصريل.

علػػى

اف ػي ػػذا الصػػدد ،ايػػا لػػدك ال ػػلا عييػػل الد ارسػػل ا ا ػػاا إي اليػػل ايػػل يحػػا طليػػؽ ال صػػايا
ا ل رايػي فػػي اصػػر؛ حيػأ للػػع ا اسػػط لػؾ اال ا ػػاا  3.9لػػايحر ٍ
اؼ ا يػارع ا لػ ٍ
ػايف احػػداديف ػػدر اا
علػػى ال ػاالي  1.919ا  ،1.181اػػا ُ ػػير ياػػل االل ػاام اللالغػػل  1.131إلػػى ف لػػؾ اال ا ػػاا لػػع
ال ازيػػع الا ػػاد ،اي يػػي ذلػػؾ ف ال ػػلا عييػػل الد ارسػػل لػػديهـ اعػػي لإ ػ الياا حريػػل ال ليػػر االػػرع فػػي
اصر ،ال ي ُاثِّؿ عاليل ال صايا في االي خالاا ذراة سيااها.
اعلػػى الػػر ـ اػػف ل ػػض الاقخػػذ علػػى طليل ػػاا ال صػػايا ا ل رايػػي فػػي السػػياؽ الثلػػافي الغرل ػػي
عييل الدراسل ي لداف يهػا الاػالذ اأاػف

اخاصل الاالياا الا حدة اةاري يل االاال ل الا حدة ،فإف ال لا
لض ػػااف ػػوثير ـ ف ػػي الاا ػػع السياس ػػي الاص ػػرع ،ا ل
ضػ ػيد ا ػػار هـ ف ػػي اخ ي ػػار ااثل ػػيهـ ف ػػي الاحلي ػػاا
اا لس الياا
ا ػػد

ا ُس ندة الح ـ ،ع ايص

ػػار ال ػػلا

إل ػػى ف

الرئاسل.

رل ػػل الح اا ػػل ا ل رايي ػػل ف ػػي اص ػػر ػػاف له ػػا دار ل ػػارز ف ػػي ل ػػديـ

ػر لغيػػا
الخػػدااا الحاريػػل للاػااطييف ،ا حسػػيف عال ػػا هـ لالاصػػالر ،االا سسػػاا الح اايػػل؛ يظػ ةا

االح ػػاؾ

الالا ر لالرا يف السائد في لؾ الا سساا ،اازام ذلؾ فإف ال صايا ا ل رايي سيضطلع لالاظيحل ذا هػا
اتجاهات الشباب المصري نحو حرية الرأي والتعبير عمى شبكة اإلنترنت :في إطار نموذج التحميل الثقافي
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اف حيأ ضااف االسػ لالليل عػف الا سسػاا الح اايػل ،ا الرضػاخ للضػغاط ال ػي يا ػف ف اارسػها فػي
سياؽ الح الياا االي خاليل في اصر في الاس للؿ.

ػػد ف ثاػػل

ػائيا ،فػػإف الي ػػائ ،الحاليػػل ال ػػي لػػؽ لالػػاييس اليزعػػل الار زنيػػل ااالل ػاام إياػػا
ااحصػ ة
ايسا لدك ال لا عييل الدراسل ل وف اافلهـ على ال صايا ا ل رايي لاصحها آليل اثاليل لل لير عػف
ة

الػػرع فػػي الح اليػػاا االي خاليػػل الاخ لحػػل ،لاػػا فػػي ذلػػؾ لػػؾ ال ػػي ػػر لط لالا سسػػاا ااال حػػاداا االيلالػػاا
ااةحػ ػ از السياس ػػيل ا ير ػػا؛ حي ػػأ يا ػػف له ػػذ األي ػػل  -ا ػػف ا ه ػػل يظ ػػر ال ػػلا

السياسيل ااال ااعيل االثلافيل في اصر إلى اةصا .

اازام ذلؾ ال ايس لـ ف ثال اخ الفاا ليف ال لا

 -ط ػػاير الااارس ػػاا

عييل الدراسل يحا اسػ للؿ طليػؽ الديالراطيػل

ايل في اصر ،لاخ الؼ خصائصهـ الدياا رافيل ااثلل في الياع ،االحئاا ال اريل ،اال ليـ ،االدخؿ.
الر ن
افػػي ضػػام الي ػػائ ،الحاليػػل ،لػػـ ي حلػػؽ اللاحػػأ اػػف ص ػحل الحػػرض ال لاػػي الخػػااس للد ارسػػل ،اللائػػؿ
لا ػػاد فػػراؽ ذاا داللػػل إحصػػائيل فػى ا ا ػػاا ال ػػلا

عييػػل الد ارسػػل يحػػا اح اػػاالا طليػػؽ الديالراطيػػل

ام الاحليػػاا ا اليياليػػل ا
الر ن
ايػػل فػػي اصػػر فػػي الاس ػ للؿ خػػالؿ االس ػ حلا اا االي خاليػػل الاخ لحػػل ،س ػا ة
الرئاسيل.
الرقمية في مصر
جدول ( )7الفروق في اتجاهات الشباب المصري نحو مستقبل تطبيق الديمقراطية
ّ
اهذالهخ
اخزجبرا "د" ٕ"ف"
اهعذد اهٌزٖضةبد االُحراف اهٌعٜبر ٙقٌٜخ "د"
اإلحيبحٜخ
اهخيبحص اهذٌٖٛجرافٜخ
25 ,1
813 ,1
36 ,2
165
ركٖر()
931 ,1
اهِٖع
غٜر دام
764 ,1
44 ,2
151
إُبس
اهذالهخ
اهعذد اهٌزٖضةبد االُحراف اهٌعٜبر ٙقٌٜخ "ف"
اإلحيبحٜخ
781 ,1
47 ,2
68
 15ب ًًب)(-
564 ,1
اه ئبد اهعٌرٛخ
811 ,1
34 ,2
127
 21ب ًًب-
غٜر دام
573 ,1
772 ,1
41 ,2
121
 29-25ب ًًب
799 ,1
34 ,2
122
ًزٖضظ
738 ,1
58 ,2
48
فٖق اهٌزٖضظ
212 ,1
اهزعوٜي
549 ,1
824 ,1
35 ,2
112
جبًعٚ
غٜر دام
619 ,1
52 ,2
33
دراضبد وٜب
816 ,1
27 ,2
59
أقن ًَ 1111ج
784 ,1
34 ,2
125
1111ج-
111 ,1
اهذخن
118 ,2
758 ,1
56 ,2
87
2111ج-
غٜر دام
784 ,1
39 ,2
44
3111ج فأك ر
( )در ػػاا الحري ػػل= (ف.282=)8-
( )در ػػاا الح ػ ػ ػريل= (عدد الا ااعاا.)8-
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ال:الصة:
ٍ
ٍ
ٍ
رصييل ،احاد ا ف السياؽ الثلافي ال اـ للا اع ػا
علايل
اعدة
ييطلؽ يااذج ال حليؿ الثلافي اف

الذع ُيحدد اا ع الحرياا ا طار ا في ا اع ا يف ،ا د ثل ا الد ارسل الحاليػل صػحل ػذا الطػرح ال لاػي،
فحػ ػى ح ػػيف ي ػػاظـ اال ا ػػاـ لال لييػ ػاا اال ص ػػاليل ف ػػي الس ػػياؽ الغرل ػػي ،ايص ػػؿ ػػذا اال ا ػػاـ لذرا ػػأ ف ػػي
السػػيااا اللليلػػل الااضػػيل ل ػريس حػػؽ صػػيؿ للحػػرد اال ااعػػاا اال ااعيػػل االار يػل لل ليػػر عػػف آرائهػػـ
ػار Smart Web؛ ا لليػلة الح يا ػا هـ الا رفيػل االا داييػل؛ فػإف ال ػدؿ
اػف خػالؿ ػل ل "ايػ " ثػر ط ةا
يثػار فػي السػياؽ الثلػافي الاصػرع لػيس حػاؿ ايػػل حريػل الػرع اال ليػر الػر اييف؛ ااياػا حػاؿ ػػداعيا هاا
علػى اةاػف اللػااي الاصػرع فػػي ظػؿ اخػااؼ ح اايػل اػف ف ػ دع فاضػى اأرام ال ػي ي ػداالها ال ػػلا
على "الاي " لإلضرار لاةاف االسلـ الا ا ييف.
على"الاي ػ " فػػي ال ػػئاف

ايػػل لل ػرفض الا ا ػػي أرام ال ػػلا
ا ػػد زااي ػا اػػع ذل ػؾ ال غذيػػل ال ار ن
ِّاها ل ض طاعاا الا اع في ضام ايها اازاا خال يل ،الثا لل ػائ اا،
ال اال الاصريل ،اال ي ي لي ُ
اخلػػؽ ايػػاخ اػػف الريل ػل فػػي الراػػاز االا سسػػاا الا ا يػػل؛ اةاػػر الػػذع ي ػػؿ ليئػػل الػػرع علػػى "الاي ػ "

اححافلة يسلياة لالاخػاطر اػف ا هػل يظػر طػاع اػف ال ػلا

الاصػرع فػي ظػؿ ا عػالف عػف يظػيـ ػايايي

يسار لالاحاسلل االر الل.

ا د ي ػائ ،اخ لػار الحػراض ال لايػل (الثالػأ اال ارلػع االخػااس) فػي الد ارسػل الحاليػل االماػل ياػاذج
إطار حسيريا لاا ع حريل ال لير االرع الر اييف فػي ضػام
ا
ال حليؿ الثلافي الال رح اف لؿ اللاحأ لاصحأ
الخصاصيل الثلافيل للا اع الاصرع ،اخاصل فياا ي لؽ لا ِّا اا حريل ال ليػر فػي اصػر ،ال ػي اثػؿ

فػػي الػػرفض ال ػ لي لػػآلرام الا داالػػل ف ػى الليئػػل االف ارضػػيل "للاي ػ " ،االللػػؽ اػػف هديػػد لػػؾ اأرام لناػػف
اللااي ،اخاصل ل د ثارة الخااس اال ريف اف يياير 3188ـ.
ا خيػ ةػرا ،فػػإف ايظِّػػرع ال حليػػؿ الثلػػافي ي ػػداف ف ػريس حريػػل الػػرع اال ليػػر الػػر اييف فػػي ا اػػع
ا ػػيف إياػػا ي طلػ "ا ر ػػل اعػػي ا ا ػػي" طػػاؿ افػػل طاعػػاا الػػرع ال ػػاـ؛ ُلغيػػل ي ػػر ثلافػػل الديالراطيػػل

ال ػػي ُ ػػد ط ػ
()53
االس لداديل.

الرحػػى فػػي ا اػػع الا لااػػاا ،اايػػاط ال اييػػز لػػيف الا ا ػػاا الح ػرة الالػػؿ الا ا ػػاا

ما تُثيرة الدراسة الحالية من بحوث مستقبمية:
ا ؼ صالل اللحأ ال لاي على در أ على إثارة لحػاأ اليػل ااػؿ ا ػأ؛ ُلغيػل ا ضػافل ال لايػل
الرص ػػييل لل ػ ػ ار ـ ال لا ػػي ف ػػي ا ػػاؿ لحث ػػي ا ػػيف ،اف ػػي ض ػػام الط ػػرح الح ػػالي فػ ػإف الد ارس ػػل الحالي ػػل ُثي ػػر
ا ااعل اف اللحاأ الاس للليل على اليحا اأ ي:
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( )8إعادة طليؽ اليااذج الثلافي الال رح اف اللاحأ علػى طاع ٍ
ػاا ياعي ٍػل خػرك اػف اسػ خداي "الايػ "

فػػي اص ػر ،اخاصػػل اةطحػػاؿ االا ػ ار ليف االاػػرة ،اػػا ييلغػػي ف يا ػػد الرصػػد ال لاػػي الرصػػيف لاا ػػع
السياسػػيل ،ااةحػ از السياسػػيل ،اايظاػػاا الا اػػع

اليخػ
حريػػاا ال ليػػر الر اػػي فػػي اصػػر لي ػػاؿ ُ
ٍ
خاصل الحلا يل ايها ،ا لؾ ال ي اؿ في ا اؿ حلاؽ ا يساف.
الاديي ،ا

الا ِّا ل للاسػاح ا عالايػل ،اخاصػل فياػا
( )3اة ايل اللالغل رام دراساا علايل ل وف السااا الثلافيل ُ
ي لؽ ل زاؼ الالحاثيف عف الا ار ل في الاساح ذاا الصلغ يف السياسيل االديييل.
دار "الايػ " لاصػحها ااضػ ةا

الاس ِّػا اا الخاصػل لغيػا
( )2اظيؼ يااذج ال حليؿ الثلافي في اسػ الم ُ
لن يدة Agenda-Setter؛ حيأ ثل ا ي ائ ،الدراسل الحاليل عػدـ ػدرة "الايػ " علػى خلػؽ ا
اال اػػاعي لػػيف ال ػػلا

عييػػل الد ارسػػل علػػى ر ي ػ

اػاع

الايػػاا اللضػػايا الاهاػػل فػػي اصػػر ،لػػاخ الؼ

خصائصهـ الدياا رافيل ااثلل في الياع ،االحئاا ال اريل ،اال ليـ ،ااس اك الدخؿ.
المراجا :
(**) ُ ػػد ال ػػل ل ال ي لا يػػل "الاي ػ " لػػرز الخػػدااا ال ػػي ُػػدار اػػف خػػالؿ ا ي ريػػا ،ا ض ػػطلع "الاي ػ " لاظػػائؼ الي ػػر
ا ل رايػػي اػػف خػػالؿ اظيػػؼ صػػيغل الػػيص فػػائؽ االح ػاام الػػذع ُي ػػير لاس ػ خداي "الاي ػ " ا ػاة ا اظا ػاة ااا ػػداة
اا ػػال اة اػػف الا لااػػاا ،اػػا خضػػع عاليػػل ال لػػادؿ الا لااػػا ي علػػى "الاي ػ " للرا ا ػاالا ل ييهػػا لل لػػادؿ ،اافل ػاة

للطػػرح الحػػالي فػػإف ثاػػل اخ الفػػاا ليػػل لػػيف اصػػطلحى "ا ي ريػػا" ،ع ػػل ل ال ػػل اا ،ا "الاي ػ " الخداػػل اةلػػرز
على ا ي ريا.
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ايػل :طليلا هػا ال الايػل اآفػاؽ اسػ لللها فػي الػاطف ال رلػي فػي إطػار
( )89خالد صالح الديف حسػف علػي" ،الديالراطيػل الر ن
حليػػؿ الػػيظـ ال ااػػل" ،ا لػػل ا ذاعػػاا ال رليػػل ،ال ػػدد الثالػػأ ( ،اا ػػل الػػداؿ ال رليػػل :ا حػػاد إذاعػػاا الػػداؿ ال رليػػل،
 ،)3188ص.11
حاعليػػل لاس ػ خداـ ال ػػلا
( )81سػػااح علػػد ال ػرازؽ ال ػػهااع" ،عال ػػل ال ن

للااا ػػع الاا هػػل لهػػـ علػػى ػػل ل ا ي ريػػا :د ارسػػل

ايداييل على ال اهار االلائـ لاال صاؿ" ،رسالل اا س ير ير اي ػارة ( ،اا ػل اللػا رة :ليػل ا عػالـ ،سػـ الصػحافل،

3114ـ).

( )84ر د فيصؿ علد ال زيز اللر س" ،داافع اس خداـ ال لا

ال ػاي ي للااا ػع ا ل راييػل علػى ا ي ريػا :د ارسػل ايداييػل"،

الا لػػل الاص ػريل للحػػاأ الػػرع ال ػػاـ ،اػػ ،81،ع ( ،2اا ػػل اللػػا رة :ليػػل ا عػػالـ ،ييػػاير /ياييػػأ 3188ـ) ،ص ص
.942-955
ال ػػاي ي ل ػػل ل ا ي ريػػا اعال ػػأ للارئيػػل الصػػحؼ ال اي يػػل الاطلاعػػل :د ارسػػل

الضػػااف" ،اسػ خداـ ال ػػلا
( )31ر ػػا فػ نػااز ن
ايداييل" ،رسالل اا س ير ير اي ارة ( ،اا ل اللا رة :ليل ا عالـ ،سـ الصحافل3183 ،ـ).
( )38يػػازلي علػػى اػػاؿ الػػديف سػػليااف" ،داافػػع ػػرض ال ػػلا

الاصػػرع عاليػػاا ا ي ريػػا اا

ػػلاعاا الا حللػػل ايهػػا"،

رسالل اا س ير ير اي ارة ( ،اا ل اللا رة :ليل ا عالـ ،سـ ا ذاعل اال ليحزياف3183 ،ـ).

( )33خالػػد اػػاؿ علػػد " ،عال ػػل ال ػػلا

ال ػػاا ي لااا ػػع ا عػػالـ اللػػديؿ علػػى ا ي ريػػا" ،رسػػالل اا س ػ ير يػػر اي ػػارة،

( اا ل اللا رة :ليل ا عالـ ،سـ ا ذاعل3182 ،ـ).

الاصػػرع لػػالااا ع ا ل راييػػل ا س ػرائيليل الياطلػػل لاللغػػل ال رليػػل علػػى

ايػػل اك اػػاؿ ااسػػى ديػػا " ،عال ػػل ال ػػلا
( )32ن
ا ي ريا" ،رسالل اا س ير ير اي ارة ( ،اا ل اللا رة :ليل ا عالـ ،سـ ا ذاعل اال ليحزياف3189 ،ـ).
( )39ريهاـ احاد علد اللارع" ،اس خداااا ال لا

الاصرع لليػااا ليحزيػاف ا ي ريػا اا

ػلاعاا الا حللػل ايهػا" ،رسػالل

اا س ير ير اي ارة ( ،اا ل اللا رة :ليل ا عالـ ،سـ ا ذاعل اال ليحزياف3181 ،ـ).

( )35ل ػػل اك س ػػاير الحرث ػػايي" ،ال ال ػػل ل ػػيف ػػرض ال ػػلا

السػ ػ ادع لااا ػػع ال ااص ػػؿ اال ا ػػاعي ااسػ ػ اك الا رف ػػل

لاللضايا الداخليل" ،رسالل اا س ير ير اي ارة ( ،اا ل اللا رة :ليل ا عالـ ،سـ ا ذاعل اال ليحزياف3181 ،ـ).

( )31يار ػاف ر ػ

حاػػد حسػف " ،ػػوثير اسػ خداـ ال ػػلا

الاصػرع لااا ػػع ال ااصػػؿ اال اػاعي علػػى ا ػػار هـ السياسػػيل"،

رسالل اا س ير ير اي ارة ( ،اا ل اللا رة :ليل ا عالـ ،سـ ا ذاعل اال ليحزياف3189 ،ـ).
(27) Andrew Schrock & Danah Boyd (2008), "Online Threats to Youth: Solicitation,
Harassment, and Problematic Content, "(Online), available at: https://
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(29) Eric W. Owens et al., (2012), "The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A
Review of the Research, " Sexual Addiction & Compulsivity, (Online), available at:
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uploads/files/ypp_workinpapers_paper01_1.pdf. p.1-25, Date of Search: 20/3/2018.
(39) Cristian Vaccari et al., (2015), Op.cit., p.221-239.
 الا لػػل الاصػريل،"الاصػػرع

"اسػ خداـ ااا ػػع ا ي ريػػا اعال ػػأ لػػدعـ ثلافػػل الحػاار لػػدك ال ػػلا،) سػػهير صػػالر إلػ ار يـ91(

.259-314  ص ص،)ـ3181  ديسالر/ ياليأ، ليل ا عالـ: ( اا ل اللا رة،3 ع،81، ا،للحاأ ا عالـ
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ػداياا السياسػػيل فػػى دعػػـ احهػػاـ حريػػل الػػرك اال ليػػر السياسػػي لػػدك ال ػػلا
( )98اي صػػار احاػػد السػػيد سػػالـ" ،دار الاػ ن
الاصرع :دراسل ايداييل فى ضام يظريل االع ااد على اسائؿ ا عالـ" ،الا لل الاصريل للحػاأ الػرك ال ػاـ ،اػ،88،
ع ( ،9اا ل اللا رة :ليل ا عالـ،

الر /ديسالر 3183ـ) ،ص ص .811-94

( )93اا دة اراد "،دااؿ الا لاااا علر ااا ػع ال ااصػؿ اال اػاعى اعال ػأ لػدعـ الػاعى السياسػي لػدك ال ػلا

الاصػرع

ال ػػاا ى" ،الا لػػل الاص ػريل للحػػاأ ا عػػالـ ،اػػ ،83،ع ( ،3اا ػػل اللػػا رة :ليػػل ا عػػالـ ،ياليأ/ديسػػالر 3183ـ)،
ص ص .891-92

( )92احاد حاػد ا ػـ" ،دار ا ي ريػا فػي

ػ يؿ ا ا ػاا اسػلا ياا ال ػلا

ال ػاا ي يحػا ار ػحي اي خالػاا الرئاسػل

الاص ػريل 3183ـ د ارسػػل ايداييػػل" ،ار ػػل لحثيػػل الداػػل للا ػ ار ال لاػػي السػػياع الثػػااف ع ػػر ل ليػػل ا عػػالـ ل ي ػااف:
"ا عالـ اليام الدالل الحديثل" ( ،اا ل اللا رة :ليل ا عالـ ،ياليا 3183ـ) ،ص ص .219-228
الاصػػرع لل ػػل اا ا ػػددة اةل ػػاد"،

ايػػل الثالثػػل ا ػػايف ال ػػلا
( )99ياػػف سػ يد علػػد الغيػػي" ،اسػ خداـ اسػػائؿ الاا ػػل الر ن
ار ل لحثيػل الداػل للاػ ار ال لاػي السػياع الثػااف ع ػر ل ليػل ا عػالـ ل يػااف":ا عالـ اليػام الدالػل الحديثػل" ( ،اا ػل
اللا رة :ليل ا عالـ ،ياليا 3183ـ) ،ص ص .228-392
( )95احاػػد علػػد ال زيػػز سػػيد طػػأ" ،اصػػدا يل إعػػالـ الا ػااطف علػػر ااا ػػع ال ااصػػؿ اال اػػاعي االل ػراا ،الحااريػػل لػػالليااا
الحضػػائيل الاص ػريل اػػا يػػدر ها ال ػػلا

ا ذاعل اال ليحزياف3189 ،ـ).

الاصػػرع" ،رسػػالل د ػػا ار

يػػر اي ػػارة ( ،اا ػػل الل ػا رة :ليػػل ا عػػالـ ،سػػـ

(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.
( )91خالػ ػ ػػد صػ ػ ػػالح الػ ػ ػػديف حسػ ػ ػػف علػ ػ ػػي" ،ا عػ ػ ػػالـ الػ ػ ػػدالي :احا ياػ ػ ػػأ ايااذ ػ ػ ػػأ ا ارلػ ػ ػػأ الا اص ػ ػ ػرة" ،ار ػ ػ ػػع سػ ػ ػػالؽ،
ص ص.12-13
(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.
( )51صريحاا اللاام لا ل ر ال يدع ،رئيس ال هاز الار زع لل لئل ال اال اا حصام ،لا الل يلام ال رؽ اةاسػط ،ا ػـ
ي ر ا علر الاا ع ا ل رايي ةاااؿ الغد ل اريخ 3189/1/83ـ على الرالط ا ل رايي:
http://amwalalghad.com/2017/08/12http://www.amwalalghad.com/2017/08/12/%D8%D8%A
C%D9%85 Date of Search: 29/3/2018.
( )58خالد صالح الديف حسف علػي" ،دار ا عػالـ ال لليػدع اال ديػد فػي
الديالراطيػػل ا حػػديا ها فػػي اصػػر :فػػي إطػػار حليػػؿ الخطػػا

ػ يؿ ا ػارؼ الػرع ال ػاـ اا ا ا ػأ يحػا ضػايا

ا عالاػػي ايظريػػل االع اػػاد" ،لحػػأ الػػدـ للاػ ار ال لاػػي

الػػدالي الخػػااس ع ػػر ل ليػػل ا عػػالـ ل ي ػااف" :ا عػػالـ ا ضػػايا ا صػػالح فػػي الا ا ػػاا ال رليػػل :الاا ػػع اال حػػدياا"،
اا ل اللا رة :ليل ا عالـ ،ياليا .3114
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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.
يضا:
ايظر ة
 خالػػد صػػالح الػػديف حسػػف علػػي" ،ا يػػاع :الاحػػدداا اال صػػاليل االػػر ك اليظريػػل اال طليليػػل" ،اػػذ راا علايػػل ( ،اا ػػلاللا رة :ليل ا عالـ ،الدراساا ال ليا3181 ،ـ) ،ص ص .21-25

(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.

مالحااق الدراساااة:
جدول ()8

البحثية من الشباب المصري محل الدراسة
:صائص العينة
ّ
اهزلرار ٕاهِطجخ
ك

)(%

اهخيبحص اهذٌٖٛجرافٜخ
ركر
اهِٖع
أُ ٘
ٟ 15قن ًَ  21ب ًًب
ٟ 21قن ًَ  25ب ًًب
اه ئخ اهعٌرٛخ
ٟ 25قن ًَ  31ب ًًب
ًزٖضظ
فٖق اهٌزٖضظ
اهٌطزٖٗ
اهزعوٌٜٚ
جبًعٚ
دراضبد وٜب
أقن ًَ  1111جِْٜ
ٟ 1111قن ًَ 2111ج
2111ج ٟقن ًَ 3111ج
اهذخن
ٟ 3111قن ًَ 4111ج
4111ج فأك ر
(ُ )ح لساللا اليس الائايل على إ االي ال ييل اللالع  285الحاثةا.

165
151
68
127
121
122
48
112
33
59
125
87
25
19

اتجاهات الشباب المصري نحو حرية الرأي والتعبير عمى شبكة اإلنترنت :في إطار نموذج التحميل الثقافي

4 ,52
6 ,47
6 ,21
3 ,41
1 ,38
7 ,38
2 ,15
6 ,35
5 ,11
7 ,18
7 ,39
6 ,27
9 ,7
1 ,6

35

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

62.2

%

70
60
50
40

24.8

30

13

20
10
0

شكل ()4

المدونات
اتجاهات الشباب نحو اتهامهم بتقميد الغرب خالل التعبير الرقمي عمى
ّ
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شكل ()5

اتجاهات الشباب نحو كون آرائهم عمى "الويب" تعكس انتماءاتهم األيديولوجية
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شكل ()6

اتجاهات الشباب نحو األهمية البالغة لمرقابة عمى أداء الحكومة
والمؤسسات المجتمعية من خالل التعبير الرقمي
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شكل ()7
اتجاهات الشباب نحو اتباعهم آليات وتدابير معينة إليصال آرائهم لآلخرين دون رقابة
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