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والدي إىل روح فقيدي الراحل   

أمي الرؤـو  جنُة الُدنيا إىل  

ُمىن  .. اليت كانت يل خًن عوف إلدتاـ ىذا البحث دكتوريت الفاضلةإىل   

، إىل  تطلعاتنا، أحاديثنا، وبعضاً من أفكاران طموحاتنا، .. الذين تشاهبت الداعماتاللطيفات إىل 
شكرىم رفيقات العلم الذين ال أمل    

و ئدعابإىل كل من أحاطين   

 إىل أفراد أسريت 

جهدي طموحي و إىل  ...إيل    

 ُأىدي ىذا اجلهد 



 ب

 

 

 

ضبداً كثَتاً طيباً مباركاً فيو كما ينبغي جلالؿ وجهو وعظيم سلطانو احلمدهلل  

وفقٍت وأرشدين ومنَّ  احلمدهلل الذيف، بفضٍل من هللا وعظيم لطفو مت االنتهاء من ىذا العمل
  .ستكمالو وإسباموعلي ال

إذل اليت كانت رل يسعٍت يف ىذا ادلقاـ إال أف أتقدـ بفائق الشكر والعرفاف وعظيم االمتناف  وال
سعادة  ة دور عظيم يف اسباـ ىذا البحث،نصائحها القيمكانت ل  اليتو خَت مرشد ومعُت، 

.شكراً لعظيم عطاءؾ ، أستاذ اإلعالـ ادلساعد جبامعة أـ القرى،مٌت الطوخي /الدكتورة الفاضلة  

بقسم اإلعالـ على عطاءىم  الكراـ وأتوجو ابلشكر اجلزيل لكافة أعضاء ىيئة التدريس
 وجهودىم وتوجيهاهتم اليت منحوان إايىا خالؿ فًتة الدراسة.

 نة الفحص ألحباث الدراسات العلياخبالص شكري وتقديري للقائمُت على جل أتقدـكما 
  .ح صباؿمسا  د/كي ، وسعادة سعادة أ.د/ عزة الكح

 على دعائهم ولكافة أفراد أسريت زوجي أ/ىتاف صاحل اللهييب، وأتوجو ابلشكر واالمتناف إذل
 وعطاءىم ودعمهم الدائم رل.
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 ملخص الدراسة

دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي ادلعريف لدى الشباب اجلامعي: اليوتيوب منوذجاً عنواف الدراسة:   

.دراسة ميدانية –   

عبَت حسن دمحم ابخليور سم الباحثة:ا  

.ماجستَت الدرجة:  

شبكات التواصل االجتماعي وخاصة موقع مشاركة الفيديو إذل التعرؼ على دور  يىدفت الدراسة بشكل رئيس
نذكر  )اليوتيوب( يف تنمية الوعي ادلعريف لدى الشباب اجلامعي السعودي، ويندرج ربت ىذا اذلدؼ عدة أىداؼ فرعية

)اليوتيوب(. مشاركة الفيديو معي السعودي دلوقعالشباب اجلا استخداـ الكشف عن دوافعمنها:   

ربقيق أىداؼ الدراسة اعتمدت الباحثة ادلنهج الوصفي أبسلوب ، ولغرض وتنتمي ىذه الدراسة إذل الدراسات الوصفية
 مفردة من الشباب اجلامعي السعودي، (ٕٓٓعمدية قوامها )مت تطبيقها على عينة  أداة استبانة ادلسح ابلعينة، ابستخداـ

( من الذكور.ٓ٘و) ( من اإلانث،ٓ٘ٔ)  

وقد جاءت الدراسة يف فصلُت، الفصل األوؿ اشتمل على مبحثُت، اإلطار النظري، واإلطار ادلنهجي للدراسة. واشتمل 
عرض نتائج الدراسة ادليدانية ومناقشتها، ابإلضافة إذل ملخص النتائج النهائية والتوصيات. على الفصل الثاين  

: اآليت الدراسة تائج اليت توصلت إليهاومن أىم الن  

 من رلمل أفراد عينة الدراسة يفضلوف "اليوتيوب".%( 3ٖ٘٘ما نسبتو )أف  -
من قبل أفراد العينة  (بدرجة متوسطةلى ادلعلومات لإلجابة )مؤشر استخداـ "اليوتيوب" للحصوؿ عارتفاع   -

 %(.3٘ٚ٘وبنسبة بلغت )
جاء ضعيفًا بنسبة بينما %(، 3ٕ٘٘بنسبة ) مؤشر دوافع أفراد العينة ضلو استخداـ "اليوتيوب" قوايً  جاء -

(ٔ.)% 
 .تفاوت أتثَت "اليوتيوب" على الوعي ادلعريف لدى أفراد العينة -
 .%(٘.ٜ٘ى اليوتيويب قوايً بنسبة )جاء مقياس آراء و اذباىات أفراد العينة ضلو احملتو  -
ادلعرفية والتثقيفية ادلتاحة عرب "اليوتيوب" ضرورة توعية وتعريف ادلستخدمُت أبىم القنوات ذات ادلضامُت الباحثة  وأوصت

 وتوظيفها لالستفادة منها يف التعليم الرمسي من خالؿ ادلؤسسات التعليمية ، والتعليم الذايت.
 

.اليوتيوب –الشباب اجلامعي  –شبكات التواصل االجتماعي ادلفتاحية: الكلمات 
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Abstract 

The Study Title:  The Role of Social Media Networks in the Development of 

the Cognitive Awareness of University Youth: YouTube as a model – Field 

Study. 

The Name of the Researcher: Abeer Hassan Mohammed Baalkhuyur. 

Degree: Master. 

 

The study aimed mainly at identifying the role of social networking sites, es-

pecially the video sharing site ( YouTube ) in the development of cognitive 

awareness of young Saudi university students, and this objective includes sev-

eral sub-objectives including: Reveling the young Saudi university students 

motivations of using  the video sharing site ( YouTube ) . 

This study belongs to descriptive studies, and for the purpose of achieving the 

objectives of the study, the researcher adopted the descriptive method of 

sample scanning using a questionnaire tool applied to deliberate sample of 

(200) individuals of young Saudi university, (150) females and (50) males . 

The study came in two chapters, the first chapter included two topics, the 

theoretical framework and the systematic framework of the study.  The se-

cond chapter included the presentation and discussion of the results of the 

field study, as well as a summary of the final results and recommendations. 

Among the most important results of the study are the following :  

- That 53.5% of the total sample members prefer YouTube . 

- An increase in the indecator of using  " YouTube" to obtain information for 

the answer ( average ) by the sample members by (57.5%) . 

- The index of the sample members' motives towards using YouTube was 

strong by (52.5% ), while it was weak by (1%) .  



 ر

- The effect of YouTube on the cognitive awareness of the sample members 

varied. 

- The scale of opinions and attitudes of the sample members towards 

YouTube content was strong by (59.5%). 

The researcher recommended the need to educate and to inform the users 

about the most important channels with knowledge and educational contents 

available through " YouTube " and use them to benefit from them in formal 

education through educational institutions and self-education . 

Keywords: Social networks - University youth – YouTube . 
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 فهرس احملتوايت

 رقم الصفحة ادلوضوع

 أ إىداء

 ب شكر وتقدير 

 جػ ابللغة العربية الدراسةملخص 

 ر-د ابللغة اإلصلليزيةالدراسة ملخص 

 ف فهرس اجلداوؿ

 ٔ ادلقدمة

 : اإلطار النظري وادلنهجي للدراسةالفصل األوؿ

 دراسةدلبحث األوؿ: اإلطار النظري للا

 ٘-ٗ والتعريفات اإلجرائيةدراسة مصطلحات ال

 ٙٔ-٘ الدراسات السابقة والتعقيب عليها

 ٙٔ دراسةمشكلة ال

 ٚٔ دراسةأمهية ال

 ٛٔ-ٚٔ دراسةأىداؼ ال

 ٛٔ دراسةتساؤالت ال

 ادلدخل النظري

 ٕٕ-ٜٔ نظرية االعتماد على وسائل اإلعالـ

 ٕٗ-ٕٕ واستخداماهتامفهومها  ت التواصل االجتماعي :شبكا

 ٕٙ-ٕ٘ ودورىا يف الوعيشبكات التواصل االجتماعي 

 ٕٛ-ٕٙ : مفهومو واستخداماتو اليوتيوب 

 فهرس احملتوايت  فهرس احملتوايت



 م

 ٜٕ-ٕٛ وادلعلوماتكشبكة اجتماعية للمعرفة اليوتيوب  

 ٜٕ مفهـو اليوتيوب  كشبة اجتماعية

 ٖٓ-ٜٕ ادلميزات اليت يتمتع هبا موقع اليوتيوب كشبكة اجتماعية للمعرفة وادلعلومات

 ٖٓ بكة اجتماعية للمعرفة وادلعلوماتاليوتيوب كشالنصائح اليت تساعد على ربسُت عملية استخداـ 

 دراسةالثاين: اإلجراءات ادلنهجية للادلبحث 

 ٕٖ ومنهج الدراسةنوع 

 ٕٖ والعينة  دراسةرلتمع ال

 ٖٗ دراسةأداة ال

 ٖٗ إجراءات الصدؽ والثبات 

 ٖ٘ التحليل اإلحصائي للبياانت

 ٖ٘ األساليب اإلحصائية ادلستخدمة

 ٖٙ دراسةحدود ال

 : نتائج الدراسة ادليدانيةالفصل الثاين

 ٛ٘-ٖٛ عرض نتائج الدراسة ادليدانية ومناقشتها

 ٓٙ-ٜ٘  ملخص النتائج النهائية

 ٔٙ-ٓٙ  التوصيات

 ٜٙ-ٕٙ ادلراجع 

 ٜٚ-ٔٚ الحق ادل

 الفهرس



 ن

 فهرس اجلداوؿ

 الصفحةرقم  عنواف اجلدوؿ رقم اجلدوؿ

 ٖٖ مسات عينة الدراسة حسب ادلتغَتات الدديوغرافية ٔ

 ٖ٘ معامل الثبات حملاور الدراسة ٕ

 ٖٛ ليت يُفضل أفرد العينة استخدامهاأكثر مواقع التواصل االجتماعي ا ٖ

 ٜٖ العينة دلواقع التواصل االجتماعيأسباب استخداـ أفراد  ٗ

 ٔٗ اليوتيوب للحصوؿ على ادلعلومات درجة استخداـ أفراد العينة دلوقع ٘

 ٕٗ العينة على موقع اليوتيوب يومياً عدد الساعات اليت يقضيها أفراد  ٙ

 ٖٗ على موقع اليوتيوب نوع احملتوى الذي يُفضل أفراد العينة مشاىدتو ٚ

 ٗٗ أسباب متابعة أفراد العينة للمحتوى الذي يعرضو موقع اليوتيوب ٛ

 ٙٗ أفراد العينة دلوقع اليوتيوبـ دوافع استخدا ٜ

 ٛٗ ياس دوافع أفراد العينة ضلو استخداـ موقع اليوتيوبق ٓٔ

 ٜٗ الوعي ادلعريف لدى أفراد العينة مدى أتثَت موقع اليوتيوب على ٔٔ

 ٓ٘ دلوقع اليوتيوب أفراد العينة عن استخداـ التأثَتات ادلعرفية الناذبة ٕٔ

 ٔ٘ الناذبة عن استخداـ أفراد العينة موقع اليوتيوبمقياس التأثَتات ادلعرفية  ٖٔ

 ٕ٘ وقع اليوتيوباد العينة دلأفر  عن استخداـالتأثَتات السلوكية الناذبة  ٗٔ

 ٗ٘ وقع اليوتيوبدلمقياس التأثَتات السلوكية الناذبة عن استخداـ أفراد العينة  ٘ٔ

 ٘٘ دلوقع اليوتيوب أفراد العينة عن استخداـالتأثَتات الوجدانية الناذبة  ٙٔ

 ٙ٘ وقع اليوتيوبدلمقياس التأثَتات الوجدانية الناذبة عن استخداـ أفراد العينة  ٚٔ

 ٚ٘ ادلقدـ عرب موقع اليوتيوب فراد العينة ضلو احملتوىاذباىات أ ٛٔ

 ٛ٘ موقع اليوتيوب عربمقياس آراء واذباىات أفراد العينة ضلو احملتوى ادلقدـ  ٜٔ
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 ادلقدمة 

منذ بداية تسعينات القرف العشرين انشطر ادلشهد اإلعالمي واالتصارل إذل عادلُت متجاذبُت، فلم تعد سيادة اإلعالـ      

أصبحت تشق طريقها بسرعة  دة لنقل ادلعلومة واخلرب واآلراءحبيسة اإلذاعة والتلفزيوف والصحيفة، بل إف وسائل جدي

االتصاؿ احلديثة من إنًتنت وىاتف خلوي وبث فضائي رقمي ونشر إلكًتوين، حىت  نية ضلو التألق، إهنا تكنولوجياجنو 

أصبح شيوع ىذه الوسائط واستهالكها عالمة غَت قابلة للشك يف ميالد عصر جديد، والذي أطلق عليو بعضهم عصر 

اجلديد، االتصاؿ الرقمي، العادل االفًتاضي، االتصاؿ االلكًتوين، أو رلتمع ادلعرفة، وىي   تكنولوجيا ادلعلومات، اإلعالـ

 (.٘ٚٔ، صٕٕٔٓكلها تعبَتات عن ظاىرة تقنية اتصالية واحدة )الدليمي،

 "الوسائل اليت تعمل على منصة اإلنًتنت اأبهنىذه التكنولوجيا بوصفها إعالمًا جديدًا  ( إذلٕٚٔٓأشار الدعمي )قد و 

(، مثل الفيسبوؾ، وتويًت، واليوتيوب، Social network siteأبشكاذلا كافة كشبكات التواصل االجتماعي )

وادلدوانت، فضاًل عن الصحف اإللكًتونية ووكاالت األنباء اإللكًتونية والوسائط ادلتعددة وغَتىا من الوسائط اليت 

أاتحت لألفراد التعبَت عن أنفسهم بعيدًا عن رقابة السلطات، اعتمدت على التقنية الرقمية، واتسمت خبصائص اتصالية 

فضاًل عن التفاعلية، ومقدرة األفراد على إنتاج احملتوى اإلعالمي وبثو واستقبالو بصيغ جديدة، وأصبح األفراد يف ظل 

ىذه الوسائل اإلعالمية التكنولوجيا ديلكوف مقدرة كبَتة يف إيصاؿ صوهتم للعادل، والتعبَت عن آرائهم بواسطة استخدامهم 

 (.ٛٙ)ص "مع بعضها بعضاً  افية، وأسهمت يف دمج التكنولوجياواليت انتهت مع ظهورىا احلدود اجلغر 

وخاصة فئة الشباب، حىت  األخَتة بُت سلتلف فئات اجملتمع ولقد ازداد االىتماـ بشبكات التواصل االجتماعي يف اآلونة

 .عرفة والتلقيالثقافة وادلمصادر أحد أىم أصبحت سبُثل 

 ٗٔ( أف أكثر من ٜٕٔٓ، حيث كشفت دراسة الشريف )أشهر ىذه الشبكات وأكثرىا استخداماً يُعد "اليوتيوب" و 

 (.ٕٔٔص% مقارنة ابدلنصات األخرى)ٜ٘ىذه ادلنصة بنسبة تصل إذل  مليوف سعودي يشاىد

قد أحدث تطورًا كبَتًا يف  اتصالية وإمكانياتوانطالقًا شلا تقدـ ديكن القوؿ أبف "اليوتيوب" ودلا يتميز بو من خصائص 

شلا أشاع أمناطًا حديثة الشخصية واالجتماعية وادلعرفية،  ،حياة مستخدميو، والسيما الشباب اجلامعي على كافة األصعدة

 األمر الذي جعلها زلل اىتماـ من ِقبل الباحثُت.ثَت التألالستخداـ و 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل األوَّؿ

 واإلجراءات ادلنهجية للدراسة.اإلطار النظري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .ادلبحث األوؿ: اإلطار النظري للدراسة

 .مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية 

 .الدراسات السابقة والتعقيب عليها 

 .مشكلة الدراسة 

 .أمهية الدراسة 

 .أىداؼ الدراسة 

 .تساؤالت الدراسة 

 ادلدخل النظري. 
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:ات الدراسة والتعريفات اإلجرائيةمصطلح  

الواسع خلدمات اإلنًتنيت واذلواتف الذكية اليت  اجملاؿىو  :شبكات التواصل االجتماعيالتعريف االصطالحي ل     

تسمح دلستخدميها ابدلشاركة  والتفاعل ادلباشر وبث ادلضامُت اليت سامهوا ىم أنفسهم إبنتاجها وابالنضماـ إذل رلموعات 

 (.ٗ٘، ص ٕٛٔٓإلكًتونية)صبطي،

ادلواقع على اإلنًتنت األكثر شهرة التطبيقات و  :التعريف اإلجرائي لشبكات التواصل االجتماعي وتقصد بو الباحثة

واألعلى استخداماً، حيث تتيح دلستخدميها احلصوؿ على ادلعرفة وادلشاركة وإبداء الرأي ابإلضافة إذل التواصل مع اآلخرين 

 .ناوؿ شبكة اليوتيوب يف ىذا البحثيوتيوب( وسيتم تال نستجراـ،ااب شات، بفاعلية. وتتمثل يف )فيسبوؾ، تويًت، سن

أما العالمة  ع عنو ولكنو تنقصو ادلعلوماتأوؿ معرفة للفرد ابلشيء أو األمر حيث يسم ىو: التعريف االصطالحي للوعي

لفرد قد وعي احلديث فعندما يقاؿ أف  ا ،عرفة، التفصيلية الكاملة عنودمحم بن أيب بكر الرازي فقدـ الوعي: أنو احلفظ وادل

 (.ٗٔ،ص ٕٕٔٓالؿ، جأي حفظو)أبو 

يكتسبها الفرد من  شبكة الفهم واالستيعاب للمعلومات وادلعارؼ اليت  يف اإلجرائي للوعي وتقصد بو الباحثة:التعر 

  وب.اليوتي

زلدد، وىذه  القدرة على ترصبة ادلعلومات إذل أداء لتحقيق مهمة زلددة أو إجياد شيىو  :التعريف االصطالحي للمعرفة

 (.ٖٓ، ص ٕٚٔٓالقدرة ال تكوف إال عند البشر ذوي العقوؿ وادلهارات الفكرية )أبو النصر، 

صيلة امتزاج خفي يقع بُت ادلعلومات واخلربة وادلدركات احلسية والقدرة على احلكم، ا "ح( أبهنٖٕٔٓكما عرفها علي )

جديدة، وأف م نتائج والقرارات واستخالص مفاىي توصل ألفضل الوتتم عملية ادلزج داخل عقل الفرد لتنتج بعده ادلعرفة اليت

 (.ٜٖص) "الوسيط الكتساب ادلعرفة يقع ضمن عدة وسائل منها احلدس والتخمُت وادلمارسة الفعلية واحلكم

والتصورات إدراؾ الشباب اجلامعي للمعلومات وادلفاىيم وادلعاين  :التعريف اإلجرائي للوعي ادلعريف وتقصد بو الباحثة

 .ذه الشبكات وخاصة شبكة اليوتيوبالفكرية والعقلية اليت تتكوف لديهم من خالؿ ى
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مرحلة من مراحل العمر تتميز ابلقابلية للنمو يف النواحي النفسية واجلسمية والعقلية  :التعريف االصطالحي للشباب

ركة يف إحداث التغيَت يف اجملتمع تتميز ابلقدرة على اخللق واالبتكار، ومن مث ادلشا واالجتماعية والتعلم، كما

 (.ٕٙ،صٕ٘ٔٓ)عامر،

                     فئة الذكور واإلانث اليت تكوف يف مرحلة الدراسة اجلامعية. :وتقصد بو الباحثة التعريف اإلجرائي للشباب

 :مها السابقة من خالؿ زلورينسات سيتم تناوؿ الدرا:الدراسات السابقة  

.تناولت شبكات التواصل االجتماعي الدراسات اليتأواًل:   

الدراسات اليت تناولت عالقة الشباب بشبكات التواصل االجتماعي.اثنياً:   

.تناولت شبكات التواصل االجتماعي الدراسات اليتأواًل:        

ىدفت الدراسة إذل ربليل احملتوى  :(Balakrishnan & Griffiths, 2017) و غريفثس دراسة بالكريشن_ 

احملتوى ادلعروض وبُت إدماف عينة الدراسة ذلذا احملتوى.  دوربُت ة قالعال والكشف عن مدى الذي تقدمو شبكة اليوتيوب

 ( مفردة من الطالبٓٔٗادلسح ابلعينة بلغ قوامها )منهج اعتمدت الدراسة على ادلنهج االستقصائي، حيث طبقت 

على شبكة اليوتيوب كوسيلة عينة الإقباؿ  :أظهرت نتائج الدراسةيف اذلند. خدموف شبكة اليوتيوب الذين يست اجلامعيُت

 إذل إنشاء ترفيهية نتيجة لسهولتو يف إنشاء وعرض احملتوى مقارنة بوسائل اإلعالـ التقليدية كالتليفزيوف. كذلك أشارت

خلق مهنة جاء وفقًا الىتماماهتم ورغباهتم، حيث استطاع اليوتيوب اليوتيوب حتوى عرب شبكة ومشاركتهم للمادلبحوثُت 

إدماف أف لم النفس والطب والًتفيو وغَتىا. كما أوضحت الدراسة دلواىب جديدة يف رلاؿ التعليم والفنوف واألعماؿ وع

ابلعديد من ادلواىب، ويكونوف قادرين على تكوين عالقات  توى اجليد عرب اليوتيوب غالبًا ما يتمتعوف األشخاص للمح

 اجتماعية جديدة مع من حوذلم.

ىدفت  «.وب لدى أساتذة اجلامعات األردنيةاالستخدامات التعليمية دلوقع اليوتي» ( بعنواف7102التل )دراسة _ 

، لـو والتكنولوجيا دلوقع اليوتيوبوالعالدراسة إذل التعرؼ على مدى تعرض أساتذة اجلامعات األردنية يف جامعيت البًتاء 
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 . وكذلك التوصل إذل دوافع استخداـ أساتذةة دلوقع اليوتيوبوالتعرؼ على طبيعة استخداـ أساتذة اجلامعات األردني

، ابإلضافة إذل تقيمهم دلوقع اليوتيوب الذي يستخدمونو. مت اجلامعات األردنية للموقع وحصر اإلشباعات ادلتحققة لديهم

اجملتمع الكلي يف كال اجلامعتُت إبصبارل % من حجم ٖٓسحب العينة أبسلوب العينة العشوائية الطبقية النسبية وبنسبة 

موف موقع ادلبحوثُت يستخدأشارت نتائج الدراسة أف . ث على االستبانة كأداة للدراسةمفردة . اعتمد الباح ٜٖ٘

، وبلغت نسبة ساعات استخداـ ادلبحوثُت  للموقع %(ٕٓ%( وجزئي بنسبة)ٓ٘"اليوتيوب" بشكل دائم بنسبة )

،  %( لإلجابة )ثالثة ساعات فأكثر(٘.ٖٔأقل من ساعتُت( بينما بلغت أدىن نسبة ) -( لإلجابة من )ساعة٘.ٖٖ)

ادلعلومات حوؿ  يوتيوب هبدؼ ادلساعدة يف احلصوؿ علىاجيابيات استخداـ القنوات التعليمية على الكذلك أظهرت أف 

كذلك أشارت إذل أف  دافع ، ابإلضافة إذل العديد من ادلعلومات اجلديدة الغَت متوفرة يف الكتب وادلراجع.  ادلشاريع البحثية

عدـ اخلربة إذل أشارت  كما. ( أي بدرجة مرتفعةٖٙ.ٗ)تتيح رل ما ىو جديد(  حاز على أعلى مرتبة دبتوسط حسايب )

إذل ذلك جاء مستوى اإلشباعات مرتفع الستخداـ إضافة  .اردة يف ادلوقع من أبرز سلبياهتاوعدـ صحة ادلعلومات الو 

 أساتذة اجلامعات األردنية لليوتيوب يف )معرفة ما يدور يف العادل من حورل(.

فتها أداة للتعلم والتعليم لدى درجة استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بص» (  بعنواف7102زوانة )دراسة _ 

إذل تقصي درجة استخداـ طلبة اجلامعات األردنية  واليت ىدفت «.طلبة اجلامعات األردنية واإلشباعات ادلتحققة

لشبكات التواصل االجتماعي بصفتها أداة للتعلم والتعليم لدى طلبة اجلامعات األردنية واإلشباعات ادلتحققة. استخدمت 

( ٓٓٗكوف من صبيع اجلامعات يف األردف، وبلغت عينة الدراسة )ابدلسح ادليداين جملتمع الدراسة ادللوصفي الدراسة ادلنهج ا

يتعلق  ما أظهرت الدراسة العديد من النتائج نذكر منهاباحثة ابالستبياف كأداة للدراسة. طالب وطالبة. واستعانت ال

الطلبة يف  يف استخدامات "تويًت"مث  "الفيسبوؾ"ادلرتبة األوذل مث شبكة  "اليوتيوب"احتل  بشبكات التواصل االجتماعي

لطرح األسئلة ادلتعلقة ابدلواد الدراسية ، بينما احتل  "الفيسبوؾ"جاء سبب استخداـ شبكة البحث عن ادلعلومة الدراسية. 

، يف "رمز ىاشااتغ"كانت إلنشاء   "تويًت" دافع الدردشة والتواصل يف ادلرتبة األخَتة. وأشارت النتائج إذل أف األولوية يف

للبحث عن  "اليوتيوب"كما أضافت أف استخداـ   مقابل تراجع التواصل مع الزمالء واألساتذة للمرتبة األخَتة.
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بينما استخداـ اليوتيوب إلنشاء قناة لتقدًن التعليم من خالؿ الفيديو مات وادلهارات حصل على أعلى رتبة، ادلعلو 

 برتبة متوسطة. والتفاعل حولو

 «.ماعي لدى الشباب اجلامعي السعوديمصداقية وسائل التواصل االجت»( بعنواف ٕ٘ٔٓدراسة الوزاف )_ 

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مدى مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدى الشباب اجلامعي السعودي ، ومدى 

ها. اعتمدت الدراسة على منهج ادلسح. مت سحب عينة وعي ىؤالء الشباب دبفهـو ادلصداقية للمحتوى ادلنشور في

من عمادة السنة ( مفردة من الذكور واإلانث ٕٓٓعشوائية بسيطة من الشباب اجلامعي السعودي حيث بلغ قوامها )

: ارتفاع إذلأشارت النتائج  ات ادلساندة دبدينة عرعر. استعاف الباحث ابالستبياف كأداة للدراسة.والدراس التحضَتي 

%(، ٘.ٖٙأف "تويًت" أكثر مشولية  يف نقل ادلعلومات بنسبة ) كما أشارت إذلمعدؿ استخداـ الشباب لشبكة اإلنًتنت.  

أكثر مواقع التواصل انتشاراً بُت  %(، كما أشارت إذلٖٔ%(، مث "اليوتيوب" بنسبة )٘.ٕٖيلي ذلك "الفيسبوؾ" بنسبة )

بنسبة  %(، يلي ذلك "اليوتيوب"ٜٕ" بنسبة )الفيسبوؾمث " %(،٘.٘ٗاألوذل بنسبة )"تويًت" يف ادلرتبة  فجاء ادلبحوثُت

، تاله %(ٛٗ) بنسبة بُت الشباب السعوديمن أكثر وسائل التواصل اعتمادًا  كذلك أظهرت أف "تويًت"،  %(ٕ٘)

 .ولكن زبتلف درجة اعتمادىم على تلك الوسائل %(ٕٓ) بنسبة"فيسبوؾ ، مث "ال%()ٕٖبنسبة ) "اليوتيوب"ا

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مدى استخداـ موقع اليوتيوب  :( Lee & Jung , 2015)  دراسة يل و جونج_ 

( زلاضر ٙ٘يف عملية التعليم والتعلم لدى احملاضرين والطلبة اجلامعيُت. اعتمدت الدراسة على عينة عشوائية قوامها )

اسة نتائج الدر  . سبثلت أىمتخدمت االستبياف كأداة للدراسة( من طلبة اجلامعات الياابنية واألمريكية. اسٜٙ٘و)جامعي، 

: وجود فروؽ بُت احملاضرين اجلامعيُت، والطلبة يف مستوى استخداـ اليوتيوب يف عملية التعليم والتعلم ، حيث جاءت يف

يوتيوب يف عملية التعليم فروؽ تُعزى إذل الثقافة يف مستوى استخداـ الالنتيجة لصاحل الطلبة. ابإلضافة إذل عدـ وجود 

ت الفيديو تُعد مصدراً  زلاضراأف  وأشارت إذل وأضافت أف "اليوتيوب" يُعد مصدراً ال غٌت عنو للتعلم وادلعلومات، والتعلم،

 .دلعلومات يف شىت اجملاالتكتساب اذاتياً ال تعليمياً 

ىدفت إذل قياس إدماف طالب العلـو الصحية دلواقع التواصل واليت  :( Masters, 2015) _ دراسة ماسرتز 

( طالبًا يف زبصصي الطب وعلـو ادلختربات ٔٗٔي جبامعة السلطاف قابوس يف مسقط. طُبقت الدراسة على )االجتماع
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، حيث مت استخدامو لقياس جبامعة السلطاف قابوس. استخدمت الدراسة االستبياف اإللكًتوين كأداة جلمع البياانت

 نتائج الدراسة إذل أف تويًت(. توصلت -اليوتيوب -فيسبوؾ)ال وىي مواقع التواصل االجتماعيمن استعماؿ ثالث 

%(، وأخَتاً ٗ.ٜٔبنسبة ) "الفيسبوؾ" %(، يليوٓٓٔمن أكثر مواقع التواصل الثالثة استخدامًا بنسبة) "اليوتيوب"

ب خاصة ابلعمل واألداء %(. كما أوضحت إدماف الطالب ذلذه ادلواقع جاء نتيجة ألسباٗ.ٓٚبنسبة ) "تويًت"

 .األكادديي

فاعلية اختالؼ أمناط التواصل )ثنائي ادلتعدد( عرب اليوتيوب والدافعية  » ( بعنواف7102_ دراسة خلف هللا )

دارسٌن ابلتأىيل الرتبوي جبامعة األزىر لتنمية التحصيل خمفضة( يف تقدمي مقرر الوسائل التعليمية لل-للتعلم )مرتفعة

واليت ىدفت إذل التحقق من فاعلية برانمج عرب اليوتيوب ابلتواصل الثاين مقابل التواصل ادلتعدد  «.واألداء واالجتاىات

سُت منخفضي الدافعية على ربصيل وأداء واذباىات الدارسُت ابلتأىيل الًتبوي جبامعة األزىر مرتفعي الدافعية مقابل الدار 

(دارسًا مت تقسيمهم إذل اربع رلموعات ذبريبية. ٛٗيف مقرر الوسائل التعليمية. مت تطبيق الدراسة على عينة بلغت )

واعتمدت الدراسة على ادلنهج التجرييب، حيث استخدـ الباحث اختبار ربصيل لقياس اجلانب ادلعريف ادلرتبط دبهارات 

، ومقياس االذباىات ضلو التعلم من اليوتيوب، كذلك مقياس الدافعية للتعلم الصادر عن جامعة استخداـ الوسائل التعليمية

ميتشيجاف األمريكية. توصلت الدراسة إذل عدة نتائج أمهها: فاعلية الربانمج ادلقدـ عرب اليوتيوب يف تنمية التحصيل 

دلعلومات وادلعارؼ ادلقدمة من خالؿ الربانمج عرب ادلعريف لدى العينة. كما أظهرت أتثر اذباىات الدارسُت اجيابيًا اب

، والرىبة اليت قد تنتاب الدارسُت اليوتيوب. إضافة إذل ذلك ساعد التدريس ابليوتيوب على التغلب على عامل اخلوؼ

 وإزالة القلق لديهم شلا ساعد على تكوف اذباىات أكثر إجيابية لدى أفراد العينة ضلو التدريس ابليوتيوب.

استخدامات شبكيت التواصل االجتماعي الفيسبوؾ و تويرت واإلشباعات » ( بعنواف7102سة الرشيد )_ درا

ىدفت إذل التعرؼ على طبيعة استخداـ طلبة اجلامعات األردنية لشبكيت واليت  «.ادلتحققة لدى طلبة اجلامعات األردنية

االستخداـ، وربديد دوافعو. اعتمدت الباحثة على ادلنهج التواصل االجتماعي"فيسبوؾ" و"تويًت"، والوقوؼ على أمناط 

الوصفي .حيث مت تطبيق العينة الطبقية من طلبة جامعيت األردنية والشرؽ األوسط. مت استخداـ ادلالحظة واالستبانة  

العينة حساابً كأدوات للدراسة. أشارت الدراسة إذل العديد من النتائج أمهها: سجل "الفيسبوؾ" أعلى نسبة ابمتالؾ أفراد 
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%(، وحصل "اليوتيوب" على ٖٔ.٘ٚ%(، بينما بلغ مشًتكي "تويًت" )ٙ.ٜٜفيها حيث بلغ عدد ادلشًتكُت )

%(. وأضافت أف نسبة ٕٓ.٘ٔ%(، وأخَتًا بلغت نسبة "اإلنستجراـ" )ٚٛ.ٖٗبلغ )"جوجل بلس"%(، أما ٔٓ.ٜٗ)

%(. كذلك أظهرت الدراسة أف ٜٙ.ٜٙغت )استخداـ اذلواتف الذكية يف تصفح شبكات التواصل االجتماعي بل

ادلوضوعات الثقافية من أكثر ادلوضوعات اليت فضلتها العينة، بينما حصلت موضوعات الدعاية والتسويق على اىتماـ أقل 

 يف كال ادلوقعُت.

: واليت ىدفت إذل التعرؼ على كيفية استخداـ أعضاء ىيئة ( Chen & Bryer , 2012)_ دراسة شٌن و براير

تدريس لشبكات التواصل االجتماعي لربط التعلم الرمسي مع التعليم غَت الرمسي )الذايت( ، كذلك التعرؼ على نوع ال

ادلعلومات اليت يبحث عنها الطلبة يف شبكات التواصل االجتماعي. اعتمدت الدراسة على منهج ادلسح ابلعينة، مت تطبيق 

عة يف الوالايت ادلتحدة األمريكية، استخدمت الدراسة كٍل من جام ٕٛمن أعضاء ىيئة التدريس يف ٘ٚالدراسة على 

االستبياف وادلقابالت اذلاتفية كأداة للدراسة. أشارت نتائج الدراسة إذل :إمكانية استخداـ شبكات التواصل االجتماعي  

العامة، ابإلضافة إذل  كوسيط تعليمي  يف ربصيل ادلعلومات وادلعارؼ ادلرتبطة ابلسياؽ التدريسي يف ادلؤسسات التعليمية

ذلك إدراؾ ادلبحوثُت لقدرة ىذه الوسائل على تسهيل احلصوؿ على ادلعلومات يف التعلم غَت الرمسي)الذايت(. كذلك 

 أوضحت أف استخدامها اليزاؿ حباجة إذل التنظيم.

ماعي على ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مدى أتثَت شبكات التواصل االجتKhan , 2012) : )_ دراسة خاف 

( مفردة مت اختيارىم بطريقة ٛٙٔالطالب. اعتمدت الدراسة على ادلنهج التحليلي ،مت تطبيق الدراسة على عينة قوامها )

%( من الطالب الذكور ٓٙعشوائية. اعتمد الباحث على االستبياف كأداة للدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أف )

ت أف سبب استخداـ ادلبحوثُت دلواقع التواصل االجتماعي كاف  يستخدموف شبكات التواصل االجتماعي، كما أضاف

يستخدموف شبكات  ٕ٘ -٘ٔللحصوؿ على ادلعرفة، كذلك اشارت إذل الطالب ادلتخرجُت والذين تًتاوح أعمارىم بُت 

 .للًتفيو التواصل االجتماعي

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ عن استخداـ الطالب لشبكات التواصل االجتماعي  : (Liu, 2010_ دراسة ليو )

كمصدر للتعلم ، ابإلضافة إذل معرفة ما تصوراهتم ومدى تفضيلهم ذلذه ادلواقع أو بعض منها. مت تطبيق الدراسة على 
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بق االستبياف على عينة الطالب اجلامعيُت يف جامعة ىيوسنت، اعتمدت الدراسة على االستبياف كأداة للدراسة، حيث ط

: أف شبكة اليوتيوب ، والفيسبوؾ، والويكيبيداي من سبثلت نتائج الدراسة يف( مفردة من طالب اجلامعة. ٕٕٔقوامها )

أكثر الشبكات استخدامًا من قبل عينة الدراسة ، كذلك أظهرت النتائج أف ادلشاركة االجتماعية، واحلصوؿ على 

 .تخداـ عينة الدراسة ذلذه الشبكات، من أبرز أسباب اسادلعلومات ، وتكوين الصداقات 

.اثنياً: الدراسات اليت تناولت عالقة الشباب بشبكات التواصل االجتماعي  

اعتماد الشباب اجلامعي على مواقع التواصل االجتماعي يف التزود » ( بعنواف7102_ دراسة محدي )

اعتماد الشباب السعودي على مواقع التواصل االجتماعي للتزود ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على درجة  «.ابدلعلومات

ابدلعلومات واألخبار، كذلك التعرؼ على طبيعة ادلعلومات اليت يبحث عنها الشباب السعودي. اعتمدت الدراسة على 

كأداة ( مفردة من طلبة جامعة تبوؾ. استخدـ الباحث االستبانة  ٔٓٗادلنهج الوصفي، حيث طبقت على عينة قوامها )

دوافع استخداـ الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي يف الًتفيو والتسلية : أف إذل للدراسة. أشارت النتائج

دبتوسط  أي بدرجة استخداـ كبَتة، مث احلصوؿ على األخبار وادلعلومات (ٛٛ.ٖدبتوسط حسايب ) وقضاء وقت الفراغ

(. سبحورت طبيعة ٗٔ.ٕالعالقات االجتماعية دبتوسط حسايب ) ، وأخَتاً (أي بدرجة استخداـ متوسطةٙ٘.ٖحسايب )

ادلعلومات واألخبار اليت يبحث عنها الشباب السعودي من خالؿ شبكات التواصل االجتماعي حوؿ شؤوف اجملتمع 

اسية السعودي، مث األخبار الًتفيهية، مث موضوعات الفنوف والتسلية، بينما جاء االىتماـ منخفضًا يف ادلوضوعات السي

والدولية واإلقليمية. سبثلت أىم التأثَتات ادلتحققة من شبكات التواصل االجتماعي ألفراد العينة يف زايدة االطالع على 

أف أكثر ادلواقع انتشارًا ىي  شارت النتائجكما أاألخبار وادلعلومات ادلختلفة، وزايدة الثقافة العامة لألفراد ادلستخدمُت.  

%(، بينما حازت ادلواقع األخرى على انتشار متوسط فقد بلغ ٙ.٘ٚ(، "والفيسبوؾ" بنسبة )%ٕٜ"الواتس آب" بنسبة )

%(. كذلك أشارت أف ٛٗ%(، وحصل "اإلنستجراـ" على نسبة )٘٘%(، فيما بلغ " تويًت" )ٗٗ"اليوتيوب" نسبة )

 .مواقع التواصل االجتماعي ُتشكل ابلفعل مصدراً مهماً للحصوؿ على األخبار وادلعلومات
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طلبة جامعة طيبة لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات ادلتحققة  استخدامات»( بعنواف 7102_ دراسة العنزي )

 ىدفت الدراسة إذل معرفة درجة استخدامات طلبة جامعة طيبة لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات «.منها

 ( طالب وطالبة من طلبة ٜٜٖادلتحققة منها. اعتمدت الدراسة على منهج ادلسح االجتماعي. بلغت عينة الدراسة )

جامعة طيبة يف ادلملكة العربية السعودية ، حيث مت اختيارىم ابلطريقة االحتمالية. استخدـ الباحث االستبانة أداة 

أف أكثر شبكات التواصل االجتماعي شيوعًا لدى ادلبحوثُت ىو  للدراسة. أظهرت الدراسة العديد من النتائج أمهها:

"Whatsapp( مث "ٕ.٘ٚ" بنسبة  )%Twitter" ( وكاف ٕ.ٔٙبنسبة ،)"Facebook"  أقل شيوعًا لدى

 ٖ%(. أشارت الدراسة أف استخداـ ادلبحوثُت لشبكات التواصل االجتماعي ألكثر من )ٛ.ٕٔبنسبة )ادلبحوثُت 

%( من خالؿ اذلاتف النقاؿ. كما جاءت درجة استخداـ ادلبحوثُت دلواقع التواصل ٖ.ٕٖساعات( جاء بنسبة )

 .االجتماعي مرتفعة

االجتماعي  التواصل لشبكاتالفلسطينية  استخدامات طلبة اجلامعات» (بعنواف7102) _ دراسة أبوصالح

واليت ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على استخدامات شبكات التواصل االجتماعي من قبل طلبة  «.واإلشباعات ادلتحققة

اجلامعات الفلسطينية واإلشباعات ادلتحققة من ىذه االستخدامات، كما ىدفت إذل التعرؼ على أبرز الشبكات اليت 

، حيث دلنهج الوصفي ادلسحياالباحث  استخدـ ي دوافعهم الستخداـ ىذه الشبكات،يستخدمها أفراد العينة وماى

مفردة من طلبة اجلامعات  (ٜٖٓاعتمد على صحيفة االستقصاء كأداة جلمع البياانت. وقد أجريت على عينة قوامها )

%( من ادلبحوثُت يستخدموف شبكات التواصل ٜٓأف )الفلسطينية بقطاع غزة. توصلت الدراسة إذل عدة نتائج أبرزىا: 

%( من العينة، ٜ٘ف الفيس بوؾ ىو أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخدامًا بنسبة )االجتماعي، وبينت الدراسة ا

(. كما أشارت ٔ.ٕٚ%(، مث "التويًت" بنسبة )%ٛ.ٕٛ" بنسبة )سبل جوجل(، مث "ٗ.ٜ٘تاله "اليوتيوب" بنسبة )%

تواصل، تاله دافع احلصوؿ إذل تصدر دافع التواصل مع الزمالء واألصدقاء يف الداخل واخلارج سبب استخداـ شبكات ال

على ادلعلومات واكتساب خربات، مث دافع التسلية وقضاء أوقات الفراغ. وكشفت الدراسة عن وجود فروؽ يف االستخداـ 

%( ٚ٘.ٓٚلصاحل الذكور. كما بينت أف ادلوضوعات الًتفيهية تصدرت أبرز ادلوضوعات اليت يطالعها ادلبحوثوف بنسبة )

%(. تصدرت إشباعات التفاعل ٗ.ٔٙ%( ، مث ادلوضوعات الثقافية بنسبة)ٕٙاعية بنسبة )تالىا ادلوضوعات االجتم
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%(، مث إشباعات ادلشاركة ابلرأي بنسبة ٖ.ٕٚ%(، تلتها إشباعات مراقبة البيئة بنسبة )ٕ.ٖٖاالجتماعي بنسبة )

لتواصل االجتماعي %. كذلك أوضحت أف مستوى الثقة بشبكات أ.ٕٓ%، وأخَتًا إشباعات التسلية بنسبة ٛ.ٖٕ

 أتيت بدرجة متوسطة.

: ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على  ( Roberts , 2014)   &Jackman روبرتس_ دراسة جاكماف و 

وجهات نظر الطالب حوؿ استخداـ مقاطع الفيديو دلوقع اليوتيوب وأثرىا على العملية التعليمية دلنهج علم النفس يف كل 

من جامعيت ترينيداد و توابغو، ابإلضافة إذل ذلك زلاولة لربط البحوث احمللية يف التعلم واالعالـ الرقمي علي ادلستوي 

( طالب وطالبة مت اختيارىم بطريقة عشوائية. اعتمدت الدراسة على االستبانة ٓٚي. تكونت عينة الدراسة من )اجلامع

جلمع البياانت الكمية والنوعية. أشارت الدراسة إذل العديد من النتائج سبثلت أمهها يف : جاءت اذباىات الطلبة ضلو 

 ملية التعليم والتعلم .عاستخداـ مقاطع الفيديو دلوقع اليوتيوب اجيابية يف 

 «.ااستخدامات طلبة جامعة الًنموؾ لػ )اليوتيوب( واإلشباعات ادلتحققة منه»( بعنواف 7102_ دراسة عالونة )

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على استخدامات طلبة جامعة الَتموؾ لػِػ "اليوتيوب" واإلشباعات ادلتحققة منها. اعتمدت 

المي بشقيو الوصفي والتحليلي، كما استخدـ الباحث على صحيفة االستقصاء كأداة الدراسة على منهج ادلسح اإلع

أظهرت الدراسة عدة نتائج أمهها: أف نسبة  ( مفردة من الطلبة.ٖٓٓجلمع البياانت. ومت تطبيق الدراسة على عينة قوامها )

وقع. وأشارت أف نسبة االستخداـ %( من عينة الدراسة يستخدموف اليوتيوب، األمر الذي يؤكد صباىَتية ىذه ادلٛٛ)

%( لإلجابة )من ساعة إذل أقل من ساعتُت(، فيما جاءت أدىن نسبة  لإلجابة )ثالث ساعات فأكثر( ٔ.٘ٗبلغت )

%(.كما أظهرت أف ادلقاطع الكوميدية/الفكاىية حازت على تفضيل عينة الدراسة دبتوسط حسايب مقداره ٗٔبنسبة )

إذل  (. وأشارتٜٗ.ٔحوثُت، بينما جاءت ادلقاطع االقتصادية دبتوسط حسايب مقداره )( من رلموع إجاابت ادلب٘٘.ٕ)

( لإلجابة )ااتحتها للمعلومات ادلرئية الغَت ٚ٘.ٕجاء دبتوسط حسايب مقداره ) لػِ"اليوتيوب" أف دوافع متابعة ادلبحوثُت

(، يلي ذلك )النتظاـ ربديث زلتوايهتا( دبتوسط ٖٙ.ٕمتوفرة دبكاف آخر(، مث )ثراء زلتوايهتا ابدلعارؼ ( دبتوسط حسايب )

لتسلية وشغل أوقات الفراغ دبتوسط (، كما أبف دوافع استخداـ ادلبحوثُت لليوتيوب سبثلت يف اٜٕ.ٕحسايب مقداره )
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(، بينما دافع ٖ٘.ٕ%(، يلي ذلك التعرؼ على معلومات ومعارؼ جديدة ومفيدة دبتوسط حسايب )٘٘.ٕحسايب بلغ )

 %(.ٖٚ.ٕاحلصوؿ على لقطات اندرة دبتوسط )

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على تصورات الطالب  : (Helou & Rahim, 2014 )_ دراسة ىيلو و رحيم 

حوؿ كيفية أتثَت استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي على أدائهم األكادديي. تعد ىذه الدراسة من الدراسات 

( ٖٓاالستقصائية، حيث مت االعتماد على االستبياف كأداة للدراسة ادليدانية ادليدانية. ُأجريت الدراسة على عينة قوامها )

زاي . أشارت ابرز نتائج الدراسة إذل: امكانية استخداـ شبكات التواصل مفردة من طالب اجلامعة التكنولوجية يف مالي

االجتماعي يف األنشطة األكادديية كالتواصل مع أعضاء ىيئة التدريس والزمالء إذل جانب ادلناقشة العلمية واألكادديية مع 

 ألكادديي لعينة الدراسة. الزمالء واحملاضرين. كما أثبتت الدراسة التأثَت اجليد ذلذه الشبكات على األداء ا

 «.استخدامات عينة من ادلراىقٌن دلوقع اليوتيوب واإلشباعات ادلتحققة منو  » ( بعنواف7102_ دراسة أبو بكر)

ادلتحققة منو، كذلك التعرؼ على  ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على استخدامات ادلراىقُت دلوقع اليوتيوب واإلشباعات

أمناط استخداـ ادلراىقُت دللفات الفيديو عل اليوتيوب من حيث التعرض ذلا، وأماكن التعرض ، إضافة إذل ذلك الكشف 

. اعتمدت تعرؼ على دوافع استخدامهم للموقععن ادلضامُت األكثر تداواًل بُت ادلراىقُت عرب ىذا ادلوقع ، إذل جانب ال

ى منهج ادلسح اإلعالمي ادليداين للمراىقُت يف زلافظة القاىرة . مت اختيار عينة عمدية من ادلراىقُت بلغ قواما الدراسة عل

(عاماً. استعاف الباحث ابالستبياف كأداة للدراسة. اشارت نتائج ٛٔ-٘ٔ( مفردة من الذكور واإلانث من العمر )ٓٓٗ)

على وجو التحديد لدى  وؿ على ادلعلومات بشكل عاـ و"اليوتيوب"الدراسة إذل أمهية اإلنًتنت كمصدر رئيسي يف احلص

%(، يلي ذلك ٕ.ٕٔأجزاء من برامج(  بنسبة ) –أغاين  –ادلراىقُت. كما أشارت إذل تصدر ادلوضوعات الفنية )أفالـ 

الدينية. كذلك %(، مث مواقف وغرائب ، فاألحداث واألخبار اجلارية، وأخَتاً ادلوضوعات ٕٔادلوضوعات الرايضية بنسبة)

أوضحت أف دوافع ادلراىقُت النفعية جاءت يف )معرفة األخبار واألحداث اجلارية(ادلصورة دلوقع اليوتيوب جاءت دبتوسط 

(. كما جاء دافع )وسيلة مسلية سبلئ ٕٔ.ٕ(، بينما الدروس التعليمية اخلاصة ابدلقرر الدراسة جاءت دبتوسط )ٙ٘.ٕ)

طالع ت إذل إشباعات زايدة ادلعرفة واال(، كذلك أشار ٛٚ.ٕلطقوسية دبتوسط حسايب )وقت فراغي( يف مقدمة الدوافع ا
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(.كما تصدرت اشباعات التسلية والًتفيو ٖٚ.ٕجاءت يف مقدمة اإلشباعات االجتماعية األخرى للمبحوثُت دبتوسط )

 (.ٚ٘.ٕدبتوسط )

راسة مسحية على طلبة د :قع اليوتيوباستخداـ الشباب اجلامعي اليمين دلو » ( بعنواف 7102_ دراسة العزعزي )

التعرؼ على استخدامات طلبة جامعة صنعاء لليوتيوب واإلشباعات ادلتحققة ذلم، واليت ىدفت إذل  «. ءجامعة صنعا

 ( مفردة من طالب وطالبات اجلامعة.ٕٓٓواستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي من خالؿ مسح عينة قوامها )

أوضحت نتائج الدراسة أف درجة دافعية استخداـ اليوتيوب من قبل طلبة جامعة صنعاء كانت متوسطة ، االمر الذي ادى 

إذل تدين يف مستوى االشباعات ادلتحققة جراء استخداـ اليوتيوب، إضافة إذل ذلك أف معظم طلبة جامعة صنعاء 

مج الفكاىية يف مقدمة ادلضامُت اليت يفضلها طلبة %(، وجاءت الربا3ٕٗٛيستخدموف اليوتيوب من ساعتُت فأقل)

جامعة صنعاء، تليها األخبار والربامج الرايضية وادلبارايت، مث الربامج الدينية، مث األغاين اخلليجية والعربية ،مث الربامج 

دافع معرفة ما يدور يف وطٍت التعليمية ، مث الربامج الثقافية، يليها األخبار والربامج السياسية وصبيعها بدرجة متوسطة، جاء 

يف مقدمة دوافع االستخداـ  لليوتيوب من قبل طلبة جامعة صنعاء يليها دلعرفة ما يدور يف العادل، مث للحصوؿ على 

ادلعلومات واألخبار، مث لتعلم أشياء جديدة، مث لتطوير قدرايت التعليمية، مث للتعرؼ على األحداث واالحتفاالت والعادات 

ذلك جاءت اإلشباعات ادلعرفية ادلتحققة لطلبة جامعة صنعاء جراء استخدامهم لليوتيوب يف ادلقدمة وىي: وغَت ذلك، ك

( ، وإشباع رغبيت يف معرفة ما يدور يف وطٍت دبتوسط ٕٔ.ٗإشباع رغبيت يف معرفة ما يدور يف العادل دبتوسط حسايب )

قل بكثَت من الذكور وأف درجة دافعية االانث اقل (، كما جاءت درجة استخداـ الطالبات لليوتيوب آٔ.ٗحسايب )

كما أشارت النتائج أف طلبة جامعة صنعاء من االانث يفضلن مشاىدة الربامج الصحية ،الربامج ،  بكثَت من دافعية الذكور

التعليمية على موقع اليوتيوب على عكس الذكور الذين يفضلوف مشاىدة االفالـ االجنبية والغلطات والسقطات 

شاىَت، والربامج السياسية، والربامج الرايضية، كما سبثلت دوافع استخداـ طلبة الكليات االنسانية تتمثل يف الشعور للم

 ابلوحدة، اذلروب من الضغوط ،ابراز مواىبهم، التحدث مع االخرين.

رتنت يف اعتماد الشباب ادلصري على مضامٌن ملفات الفيديو على اإلن»( بعنواف 7100_ دراسة عبداجمليد )

ىدفت إذل رصد مدى اعتماد الشباب ادلصري على مضامُت ملفات الفيديو على واليت «. متابعة األحداث احمللية
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اإلنًتنت يف متابعة األحداث احمللية والتأثَتات الناذبة عن ىذا االعتماد، واعتمدت الباحثة يف عينة البحث على عينة 

ادلنهج ادلسحي التحليلي ، واعتمدت على االستبياف  ، واستخدمت الدراسة ةعمدية سواء للدراسة التحليلية أو ادليداني

شبكة "اليوتيوب" حصلت على الرايدة يف تفضيالت اجلمهور دلتابعة  أظهرت نتائج الدراسة أف  .كأداة جلمع البياانت

وىذه النتيجة   ،%(، مث جاءت شبكة "جوجل" اثنيا، بينما جاء "الياىو" يف ادلرتبة الثالثة٘.ٖ٘ملفات الفيديو بنسبة )

ات الفيديو غَت لفشبو متوقعو نظرا العتبار موقع يوتيوب ىو االكرب على مستوى العادل يف احتواء عدد كبَت من م

 .ادلتخصصة

  :اسات السابقةعقيب على الدر الت

 التارل :السابقة  العربية واألجنبية أظهرت الدراسات        

 شبكات  تناوؿ فئة معينة من اجملتمع أال وىي فئة الطلبة اجلامعيُت من خالؿ اىتماـ الدراسات السابقة بدراسة

 التواصل االجتماعي.

  من قبل الشباب اجلامعي بشكل عاـ والسعودي على وجو التحديد على شبكات التواصل مدى اإلقباؿ اذلائل

 االجتماعي .

 على كل من األفراد ، وادلؤسسات وادلنظمات التعليمية ، التأثَت  مدى قدرة شبكات التواصل االجتماعي يف

 واجملتمعات العربية والعادلية.

 أنواعها يف العملية التعليمية ابإلضافة إذل نقل ادلعارؼ  مدى أمهية شبكات التواصل االجتماعي على اختالؼ

 وادلعلومات.

  :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة

 يف صياغة وبلورة مشكلة البحث ووضع تساؤالت الدراسة . ةمساعدة الباحث 

 والدراسات يف إعداد ستفادة من اإلطار ادلنهجي واإلجراءات والنتائج والتوصيات اليت قدمتها تلك البحوث اال

 الدراسة احلالية .
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 اليت ديكن االستعانة هبا يف الدراسة احلالية . واألجنبية يف معرفة أىم ادلراجع العربية ةمساعدة الباحث 

 . إثراء اإلطار النظري وعناصره ادلختلفة يف ضوء ادلادة العلمية اليت عرضتها تلك الدراسات 

 االستبياانت واألدوات وادلقاييس اليت  احلالية منديد األداة ادلناسبة للدراسة فادة من الدراسات السابقة يف رباالست

 استخدمتها تلك الدراسات.

 . اختيار ادلنهج ادلناسب للدراسة ومساعدة الباحثة فما يتعلق بتحديد عينة الدراسة ادليدانية 

 
  :أوجو االختالؼ عن الدراسات السابقة

  احملتوى ادلقدـ  ى معرفة دورشبكة اليوتيوب ، يف حُت اعتمدت ىذه الدراسة علقلة الدراسات اليت اىتمت بدراسة

 على شبكة اليوتيوب وأثره على الشباب اجلامعي .

   من الطالب وأعضاء ىيئة كالً اعتمدت بعض من الدراسات السابقة يف تناوؿ أتثَت شبكات التواصل االجتماعي

 الشباب اجلامعي فقط .التدريس بينما تركز الدراسة احلالية على 

 :دراسةمشكلة ال

يف  ، حيث أتيتيف الوطن العريب شهدت األعواـ األخَتة تطوراً ىائالً وسريعاً النتشار شبكات التواصل االجتماعي     

فيسبوؾ، سناب شات وغَتىا(. شلا دفع الكثَت من الشباب من كال اجلنسُت إذل االىتماـ هبذه مقدمتها )تويًت، اليوتيوب، 

لشبكات واإلقباؿ عليها. حيث أشارت اإلحصائيات أف ادلملكة العربية السعودية تتصدر دوؿ العادل يف زايدة أعداد ا

عادلي يف الفًتة من % مقارنة ابدلتوسط الٖٔمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي على أساس سنوي، وذلك بنسبة 

 (.التواصل ابدلملكة سنوايقع % منو مستخدمي موأٖ .ٜٕٔٓ، )الفهيدٕٛٔٓ إذل  ٕٚٔٓ

https://www.alwatan.com.sa/article/1009584/ 

 دراسة يفمشكلة ال تربدد الشباب اجلامعي ودلا كانت ىذه الشبكات أكثر استخدامًا من قبل الشباب العريب والسيما

باب اجلامعي: اليوتيوب دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي ادلعريف لدى الش ما :التساؤؿ التارل

 .منوذجاً"

https://www.alwatan.com.sa/article/1009584/حياة/13-نمو-مستخدمي-مواقع-التواصل-بالمملكة-سنويا#comments
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  :دراسةأمهية ال

أصبحت ظاىرة من أىم الظواىر الفعالة يف صبيع  تكمن أمهية البحث يف كوف أف شبكات التواصل االجتماعي -

اجملتمعات ومسة من مسات العصر، وابتت تشكل جزءًا مهمًا ومؤثرًا يف حياة الفرد واجملتمع ، األمر الذي يستلـز 

 دراستها.

فهي تنبع أمهية البحث من أمهية الدور الذي تقـو بو شبكات التواصل االجتماعي من بُت وسائل اإلعالـ األخرى ،  -

أبرز التأثَتات اليت زبلقها ىذه الشبكات وخاصة التأثَت ادلعريف ، حيث يتناوؿ البحث ظاىرة  الضوء على تسلط

 انتشار موقع )اليوتيوب(. 

)اليوتيوب(  عي بشكل عاـ وموقعشبكات التواصل االجتما أتثَتات يف زلاولة التعرؼ على تساعد الدراسة احلالية  -

 يف خلق  الوعي ادلعريف لدى الشباب اجلامعي. بشكل خاص 

، حيث ترتبط أبحد أىم شبكات التواصل االجتماعي الذي  ذاهتا من خالؿ أمهية الظاىرة يكتسب البحث أمهيتو -

 سلتلف اجملاالتأصبح ديارس دوراً ابلغ األمهية بُت سلتلف فئات اجملتمع ، ويف 

  .فئات اجملتمع وىم الشباب اجلامعي فئة مهمة من دراستوكما تكمن أمهية البحث يف  -

  .)اليوتيوب( يف اجملتمع احملليموقع قلة الدراسات احمللية اليت هتتم بدور   -

 :دراسةأىداؼ ال

شبكات التواصل االجتماعي وخاصة موقع مشاركة الفيديو بشكل رئيسي إذل التعرؼ على دور  تسعى ىذه الدراسة     

 .يف لدى الشباب اجلامعي السعودي)اليوتيوب( يف تنمية الوعي ادلعر 

 :تتمثل يف ربت ىذا اذلدؼ عدة أىداؼ فرعية ويندرج

 التواصل االجتماعي. اـ الشباب اجلامعي السعودي لشبكاتالتعرؼ على دوافع استخد -ٔ

 .دوافع الشباب اجلامعي السعودي دلوقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( الكشف عن -ٕ

 .مستوى إقباؿ الشباب اجلامعي السعودي دلوقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( ربديد  -ٖ
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 .أسباب متابعة الشباب اجلامعي السعودي دلوقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( التوصل إذل -ٗ

 .التعرؼ على اذباىات الشباب اجلامعي السعودي ضلو ادلضامُت اليت يقدمها موقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( -٘

 .الستخداـ الشباب اجلامعي السعودي دلوقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( التأثَتات الناذبةأىم  رصد -ٙ

 مدى مسامهة موقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( يف تنمية الوعي ادلعريف لدى الشباب اجلامعي السعودي. ربديد -ٚ

:دراسةتساؤالت ال  

 االجتماعي ؟ما دوافع استخداـ الشباب اجلامعي السعودي لشبكات التواصل  -ٔ

 ما دوافع استخداـ الشباب اجلامعي السعودي دلوقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( ؟ -ٕ

 ما درجة استخداـ الشباب اجلامعي السعودي دلوقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( ؟ -ٖ

 ما نوع احملتوى الذي يفضلو الشباب اجلامعي السعودي على موقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( ؟ -ٗ

 التأثَتات الناذبة الستخداـ الشباب اجلامعي السعودي دلوقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( ؟ما أىم  -٘

 ما اذباىات الشباب اجلامعي السعودي ضلو ادلضامُت اليت يقدمها موقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب( ؟ -ٙ

 امعي السعودي؟ما درجة إسهاـ موقع مشاركة الفيديو )اليوتيوب(يف تنمية الوعي ادلعريف لدى الشباب اجل -ٚ
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 ادلدخل النظري للدراسة

 :Dependency Theoryنظرية االعتماد على وسائل اإلعالـ: 

يعتمد البحث يف إطاره النظري على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالـ كمصدر للمعلومات، كوهنا تالئم موضوع      

شبكات التواصل االجتماعي بشكل عاـ ، واليوتيوب بشكل البحث، وذلك لتوضيح مدى اعتماد الشباب اجلامعي على 

حيث ابتت ىذه الشبكات ُتشكل مفهومًا سلتلفًا لإلعالـ عن الوسائل  ،نمية معرفتهم وإكساهبم ادلعلوماتخاص يف ت

 األخرى. اإلعالمية 

عاـ  بعنواف "منظور ادلعلومات"عندما قدموا ورقة حبثية  درا بوؿ روكيتش وزمالؤىاويرجع الفضل لظهور ىذه النظرية إذل سان

واليت تعرض وسائل اإلعالـ كمصدر قوة مؤثرة للمعلومات على األفراد. وتقـو ىذه النظرية على أف قدرة وسائل ، ٜٗٚٔ

االتصاؿ على ربقيق أكرب قدر من التأثَت ادلعريف والعاطفي والسلوكي سوؼ تزداد عندما تقـو ىذه الوسائل بوظائف نقل 

بشكل متميز ومكثف، إضافة إذل ذلك ترى أف اجلمهور على اختالؼ أىدافو وحاجاتو  يعتمد على معلومات ادلعلومات 

وسائل اإلعالـ ليحقق حاجاتو وحيصل على أىداؼ معينة، حبيث أف وسائل اإلعالـ ستؤثر يف الناس إذل درجة يعتمدوف 

 (.ٜٜٔ-ٜٚٔ، صٕٛٔٓفيها على معلومات تلك الوسائل)ادلزاىرة،

 :خالؿ االعتماد على وسائل اإلعالـاؼ اليت يسعى الفرد لتحقيقها من األىد

 الفهم:  وينقسم إذل قسمُت -ٔ

 فهم ذايت: ويعٍت فهم الفرد للقيم وادلعارؼ والعادات وادلعتقدات االجتماعي، واليت تسهم يف خرباتو الشخصية. -

 مؤسساتو ادلتنوعة.فهم اجتماعي: ويعٍت فهم الفرد لوظائف اجملتمع الذي يعيش فيو، ويوضح  -

 التوجيو: وينقسم إذل نوعُت  -ٕ

توجيو سلوكي: يعٍت اكتساب الفرد للمعلومات اخلاصة بتوجيو سلوكي من اجملتمع، الزباذ السلوؾ ادلالئم لتوقعات  -

 وقيم اجملتمع.
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سات توجيو تفاعلي: ويعٍت اكتساب الفرد للمعلومات اخلاصة ابكتساب مهارات احلوار والتفاعل مع أفراد ومؤس -

 اجملتمع.

 التسلية: وتنقسم إذل  -ٖ

 تسلية منعزلة: وتعٍت رغبة الفرد يف الًتفيو والراحة واذلدوء، والبعد عن ضغوط احلياة اليومية. -

 (.ٚٗٔ-ٙٗٔ،صٕٗٔٓتسلية اجتماعية: وتعٍت رغبة الفرد يف الًتفيو من خالؿ تفاعلو مع اآلخرين)أضبد، -

 يف التايل: تفرتض ىذه النظرية عدداً من الفرضيات تتمثل

تزداد اإلاثرة ادلعرفية كلما كاف مستوى االعتماد ونوعيتو عاليُت، دبعٌت تزداد االستجابة والتأثَت للمضموف إذا زاد  -

 (.ٙ٘ٔ،صٕٙٔٓاالعتماد)الدعمي،

 يًتاوح أتثَت وسائل اإلعالـ بُت القوة والضعف تبعاً للظروؼ احمليطة، واخلربات السابقة. -

من النسق االجتماعي للمجتمع، وذلذا النظاـ عالقة ابألفراد واجلماعات والنظم االجتماعية  نظاـ وسائل اإلعالـ جزء -

 األخرى.

 استخداـ وسائل اإلعالـ ال حيدث دبعزؿ عن أتثَتات النظاـ االجتماعي الذي يكوف فيو اجلمهور ووسائل االتصاؿ . -

مو الفرد من اجملتمع ومن وسائل االتصاؿ، ويتأثر الفرد استخداـ اجلمهور لوسائل اإلعالـ وتفاعلو معها يتأثراف دبا يتعل -

 (.ٖٕٓ،صٕٛٔٓ)ادلزاىرة، دبا حيدث نتيجة تعرضو لوسائل االتصاؿ

 :ـاعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالاآلاثر ادلرتتبة على 

التأثَتات الناذبة عن االعتماد على  رصدا  ملفُت ديفلَت وساندرا روكيتشكالً من  ( أفٕٛٔٓوذكرت ادلزاىرة )     

 وسائل اإلعالـ من خالؿ ثالث فئات رئيسية ىي:

 :التأثًنات ادلعرفية تتضمن -أوالً 

الغموض: حيدث نتيجة لتناقض ادلعلومات اليت يتعرض ذلا األفراد، أو نقص ادلعلومات أو عدـ كفايتها لفهم معاين  -ٔ

والصحيحة ذلا. وتشَت البحوث السابقة إذل أف نسبة الغموض تزداد حينما األحداث أو ربديد التفسَتات ادلمكنة 

 تقع أحداث غَت متوقعة، كحدوث كارثة طبيعية أو اغتياؿ زعيم سياسي.
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تشكيل االذباه: تلعب وسائل اإلعالـ دورًا مهمًا يف تشكيل اذباىات األفراد ضلو القضااي اجلدلية ادلثارة يف اجملتمع  -ٕ

، وأزمات الطاقة، والفساد السياسي. وتتشكل االذباىات اجلديدة كلما اكتسب األفراد مثل مشكالت البيئة

 ادلعلومات العامة من خالؿ وسائل اإلعالـ.

ترتيب األولوايت: تقـو وسائل اإلعالـ بًتتيب أولوايت اجلمهور ذباه القضااي البارزة دوف غَتىا، ويقـو اجلمهور  -ٖ

 ويركز على ادلعلومات اليت ديكن توظيفها وفقاً الختالفاتو الفردية.بتصنيف اىتماماتو ضلو ىذه القضااي 

اتساع ادلعتقدات: تساىم وسائل اإلعالـ يف توسيع ادلعتقدات اليت يدركها أفراد اجلمهور، ألهنم يتعلموف عن أانس  -ٗ

الدين أو السياسة دبا  وأماكن وأشياء عديدة من وسائل اإلعالـ، ويتم تنظيم ادلعتقدات يف فئات تنتمي إذل: األسرة أو

 يعكس االىتمامات الرئيسية لألنشطة االجتماعية.

 -القيم: ىي رلموعة ادلعتقدات اليت يشًتؾ فيها أفراد صباعة ما ويرغبوف يف تروجيها واحلفاظ عليها مثل: األمانة -٘

 التسامح، وتقـو وسائل اإلعالـ بدور كبَت يف توضيح أمهية القيم. -ادلساواة -احلرية

 :التأثًنات العاطفية الوجدانية -اثنيا

حييط بو، ويظهر ىذا التأثَت عندما تقدـ معلومات معينة  ويقصد هبا ادلشاعر والعواطف اليت يكوهنا اإلنساف ذباه ما     

من خالؿ وسائل اإلعالـ تؤثر على مشاعر األفراد واستجاابهتم يف االذباه الذي تستهدفو ىذه الرسائل، ومن أمثلة ىذه 

 التأثَتات ما يلي: 

ـ الرغبة اعدنالـ يؤدي إذل االفتور العاطفي: يرى الباحثوف أف التعرض ادلكثف إذل موضوعات العنف يف وسائل اإلع -ٔ

يف تقدًن ادلساعدة لألخرين يف أوقات العنف احلقيقي، وتشَت بعض الدراسات إذل أف االستثارة الناذبة عن مشاىدة 

 أعماؿ العنف يف وسائل اإلعالـ، تتناقص تدرجيياً دبرور الوقت وتؤدي يف النهاية إذل الفتور العاطفي.

ر للرسائل أو الدراما التلفزيونية ألعماؿ العنف والكوارث يؤدي إذل إاثرة اخلوؼ اخلوؼ والقلق: إف التعرض ادلستم -ٕ

العنف يف الواقع، إال أنو قد يؤدي إذل تقليل مشاعر اخلوؼ والتوتر من خالؿ  ؿوالقلق من الوقوع ضحااي ألعما

 من ىذا ادلرض والقضاء عليو. سائل اإلعالـ عن كيفية الوقايةادلعلومات اليت تقدمها و 
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الدعم ادلعنوي أو االغًتاب: تؤثر وسائل اإلعالـ على معنوايت األفراد ابلسلب أو ابإلجياب، فاجملتمعات اليت تقـو  -ٖ

فيها وسائل اإلعالـ أبدوار اتصاؿ رئيسية، ترفع الروح ادلعنوية لدى األفراد نتيجة زايدة الشعور اجلمعي والتوحيد 

عكس الفئات االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد، ويالحظ أف واالندماج، وخاصة إذا كانت وسائل اإلعالـ ت

 االغًتاب يزداد حُت ال جيد معلومات وسائل اإلعالـ معربة عن نفسو وثقافتو وانتماءاتو العرقية والدينية والسياسية.

 :السلوكيةالتأثًنات  -اً لثاث

اخلاصة ابالذباه وادلعتقدات وادلشاعر مهمة، فالسلوؾ ىي األثر الذي يشغل اىتماـ العديد من الناس، فالتغَتات      

 حيدث نتيجة حلدوث التأثَتات ادلعرفية والعاطفية.

 ومن أىم التأثَتات السلوكية ىي :

التنشيط: ويعٍت قياـ الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة اإلعالمية، وىو الناتج األخَت للتأثَتات ادلعرفية والعاطفية  -ٔ

ف سلوكية مؤيدة أو معارضة نتيجة التعرض ادلكثف لوسائل اإلعالـ فيكوف مفيدًا اجتماعيًا يف ىذه مثل ازباذ مواق

 ثل العنف واجلرائم واالضطراابت.ماحلالة، ولكنو قد يكوف ضاراً اجتماعياً مثل التورط يف أعماؿ ضد اجملتمع 

اجملتمع،  يفدلشاركة النشاط وذبنب القياـ ابلفعل، شلا يؤدي إذل الالمباالة والسلبية واالمتناع عن ا ـاخلموؿ: يعٍت عد -ٕ

-ٕٚٔ)صد إذل عدـ ادلشاركة نتيجة ادلللتدفع الفر و وحيدث ذلك نتيجة التعرض لوسائل اإلعالـ ادلبالغ فيها، 

ٕٕٓ.) 

 :شبكات التواصل االجتماعي

 مفهومها:

على رلموعة من ادلواقع على شبكة اإلنًتنت ظهرت مع اجليل الثاين للويب، أو ما يعرؼ ابسم يطلق ىذا ادلصطلح      

، الذي يتيح التواصل بُت األفراد يف بيئة رلتمع افًتاضي جيمعهم اىتماـ أو شبكات انتماء ) بلد، جامعة،  0.2ويب

 (.ٖٚ، صٕٕٔٓمدرسة، شركة ...إخل ( )جرار، 
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سلصصة إلاتحة القدرة  (Applications)أو تطبيقات أخرى  (Websites)( أبهنا " مواقع ٖٕٔٓوذكر السويدي )

 (.ٕٓ)صوتعليقات، ورسائل، وصور، ...إخل"للمستخدمُت للتواصل فيما بينهم من خالؿ وضع معلومات، 

نًتنت خدمات دلستخدميها تتيح ذلم إنشاء ( أبهنا " ادلواقع اإللكًتونية اليت توفر تطبيقات اإلٖٕٔٓوأشار ادلقدادي )

صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن موقع أو نظاـ معُت، وتوفر وسيلة اتصاؿ مع معارؼ منشئ الصفحة أو مع غَته 

 .(ٕٗ)ص "خدمي ذلك النظاـ أو عرب اإلنًتنتمن مستخدمي النظاـ، وتوفر خدمات لتبادؿ ادلعلومات بُت مست

مواقع الويب الٍت تسمح دلستخدميها إبنشاء صفحات ومساحات خاصة ضمن " :أبهنا (ٕٙٔٓاحلجيلي )كما عرفها 

 ,Flicker: ادلوقع نفسو، ومن شبة التواصل مع األصدقاء ومشاركة احملتوايت واالتصاالت، ومن أشهر ىذه الشبكات

Facebook, Twitter, Wiki, You tube, Google, Tumbler, Linkedin, What`s up, 
 (.ٗٔص ) "ادلواقع األخرىوغَتىا من 

  :استخدامات شبكات التواصل االجتماعي

ال خيفى على أحد أمهية مواقع الشبكات االجتماعية يف الوقت احلارل نظرًا دلا تلعبو من دور فاعل يف احلياة اليومية،      

إضافة إذل ذلك مكاسبها الكثَتة اليت ال ربصى، كسرعة التواصل وسهولة احلصوؿ على ادلعلومة، وتقوية العالقات 

 االجتماعية. 

شبكة العنكبوتية ىي واحدة من أىم الظواىر التكنولوجية يف القرف احلارل، حيث أكد ادلواقع االجتماعية على ال وتُعد

الكثَتوف أهنا أصبحت األداة األوذل لتبادؿ ادلعلومات بال منازع. حيث أسهم االنتشار الواسع للحواسيب احملمولة وىواتف 

علق ومتابعة ادلستخدمُت ذلذه الشبكات اجليل الثالث، ابإلضافة إذل أسلوب احلياة احلديثة السريع، إذل زايدة ت

 (.ٖٛ، صٕٛٔٓاالجتماعية)جنيدي، 

 :مات لشبكات التواصل االجتماعي يفوتتمثل أىم االستخدا

% من األمريكيُت حيصلوف على األخبار من شبكة اإلنًتنت يف ٛ.ٕٚاإلعالـ/ تنمية الوعي: تشَت الدراسات إذل أف  -

%للراديو، فادلعلومات تنتشر بشكل أسرع عن طريق شبكة اإلنًتنت أكثر من أي ٛ.ٛٔ% للصحف و ٛ.ٕٛمقابل 
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هبا من خالؿ وسائل التواصل % من األخبار العاجلة يتم العلم ٓ٘وسيلة أخرى، كما أف أكثر من 

 (.ٕ٘ٙ،صٕٙٔٓاالجتماعي)بريك،

االستخدامات الشخصية واالجتماعية: وىو األكثر شيوعًا ويهدؼ إذل التواصل الشخصي بُت األفراد بغض النظر عن  -

لتعارؼ منطقة معينة أو رلتمع معُت، وديكن من خالذلا تبادؿ ادلعلومات وادللفات ومقاطع الفيديو، وتعد رلاال رحبًا ل

 وإجياد رلموعة أفراد تتميز بوحدة األفكار وإف اختلفت أعمارىم وأماكنهم ومستوايهتم التعليمية والثقافية.

االستخدامات التعليمية: حبيث ديكن االستفادة شلا توفره التكنولوجيا من وسائل ادلساعدة يف ربقيق أىداؼ العملية  -

ادؿ ادلعلومات أبشكاذلا ى تلك الوسائل اليت تساعد يف تسهيل تبالتعليمية. وتعد شبكات التواصل االجتماعي إحد

 .ادلختلفة

االستخدامات السياسية: فهي سبثل بيئات مالئمة للمشاركة السياسية وادلدنية كوهنا تسمح لألفراد طرح آرائهم السياسية  -

 وتبادؿ وجهات النظر مع اآلخرين.

كبَتًا على الصعيد اإلعالمي يف احلصوؿ على ادلعلومات، من مصادر   االستخدامات اإلخبارية: يشهد العادل اليـو ربوالً  -

إخبارية كانت تقتصر على الصحف الورقية واجملالت واإلذاعة والتلفزيوف، إذل مصادر أكثر غًٌت وتنوعاً، فقد أصبح 

ركة يف نشرىا مع إاتحة إبمكاف الفرد عن طريق استخداـ الشبكات االجتماعية احلصوؿ على األخبار اليت يريدىا، أو ادلشا

الفرصة إلبداء الرأي والتعليق على األحداث مع اآلخرين. شلا جعل شدة اإلقباؿ على استخداـ تلك الشبكات عامالً 

 (.ٕٖٓ،صٕٛٔٓمكمالً لوسائل االتصاؿ واإلعالـ التقليدية يف تكوين الرأي العاـ)اجلراح،

 تتمثل يف: واليت االجتماعي أخرى لشبكات التواصلاستخدامات  (ٕٛٔٓوأضاؼ العجمي )

التصفح: حبيث يكوف ادلستخدـ مدفوعًا حبب االستطالع وخاصة مع اتساع نطاؽ وجاذبية ادلواد اليت يتعرض ذلا وخاصة  -

أمهية خاصة حيث يستطيع ادلستخدـ اإلرساؿ  حيث تكتسب ادلادة الفيلمية (واليوتيوب ،تويًتو )الفيس بوؾ، على 

 (.ٕٗٗص)ة والتحميل ابلطريقة اليت يرغبهاواالستقباؿ واحلذؼ واإلضاف
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  :تواصل االجتماعي ودورىا يف الوعيشبكات ال

مع  إف تكنولوجيا ادلعلومات تسهم يف تشكيل وعي الفئات االجتماعية وتلعب دوراً حيوايً يف تكامل ادلنظومة الثقافية     

الية منظومات الًتبية واإلعالـ واالقتصاد. واألىم من ذلك كلو أف ىذه البنية ادلعلوماتية اجلديدة توفر وردبا ألوؿ مرة بيئة مث

 (.ٜٕٙ،صٕ٘ٔٓ)مثناين، حلوار الثقافات

ة وتعد شبكات التواصل االجتماعي وسيلة مهمة يف تنمية الوعي لدى الشباب، فقد أصبحت عاماًل مهمًا يف هتيئ

متطلبات التغيَت عن طريق تكوين الوعي يف نظرة اإلنساف إذل رلتمعو والعادل، فادلضموف الذي تتوجو بو عرب رسائل إخبارية 

أو ثقافية أو ترفيهية أو غَتىا، ال يؤدي ابلضرورة إذل إدراؾ احلقيقة فقط، بل إنو ُيسهم يف تكوين احلقيقة وحل إشكاليتها، 

االجتماعي من األدوات األساسية للتفاعل بُت األفراد واجملتمعات، ويتنوع ىذا التفاعل وتعد اليـو شبكات التواصل 

حسب حاجة ادلوقف وظروؼ التفاعل فيو، وقد سامهت ىذه الشبكات بشكل أو آبخر يف عملية التفاعل وتنمية الوعي 

ألفراد ابلتفاعل فيما بينهم، بُت مستخدميها إذ قربت ادلسافات، وذللت الصعاب من أجل خلق موقف اجتماعي يسمح ل

ومن مث بلورة اذباىاهتم وقيمهم وتصوراهتم ادلختلفة، كما ساعدت على زايدة التواصل بُت األفراد على مستوى كافة 

اجملتمعات دبختلف ثقافتها وتوجهاهتا احلضارية، متخطية بذلك كافة احلدود السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية. 

كما أف ذلا ،ية وأتثَتاهتا على تعديل السلوؾر شبكات التواصل االجتماعي القدرة على تشكيل مسات الشخصكما ُتْظهِ 

وأيضًا ذلا أتثَتات على كل من الفرد واجملتمع بصورة بنيوية، حيث  ،علم وإمكاانهتا يف تنمية الشخصيةأمهية يف عملية الت

مشاركتهم تلك ادلعلومات، وذلا القدرة على انتشار و  خرينادلعلومات، والتواصل مع اآل سبكن األفراد من اكتشاؼ

ادلعلومات بصورة سريعة، وترتيب االجتماعات واللقاءات. وتؤكد العديد من الدراسات احلديثة أف األنشطة ادلختلفة اليت 

ادلهمة جداً  ديارسها مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي سواء كانت أنشطة ثقافية او اجتماعية أو فنية من األمور

إلجياد وتنمية ادلسؤولية االجتماعية لديهم، وغرس القيم وادلعايَت االجتماعية يف نفوسهم وتنميتها. إضافة إذل ذلك ساعد 

التفاعل االجتماعي عرب تقنيات التواصل االجتماعي على تنمية الوعي االجتماعي لدى الشباب دبجرايت األحداث على 

كما ساعد على مناقشة الكثَت من القضااي اليت تتعلق بتلك األحداث ابلتعليق وادلشاركة يف ادلستويُت احمللي والدورل،  

صياغتها وذلك من خالؿ ما تضمنتو ىذه التقنيات من خدمات متنوعة من ادلعارؼ، واألخبار، وادلعلومات، والنشر، 

 .(ٕٗ،صٕٗٔٓوالتدوين، والتعليقات )النوري،
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شبكات التواصل االجتماعي أصبحت أسلواًب ووسيلة للتعامل اليومي ومنطاً "أف  (ٕٛٔٓويف ىذا الصدد أشار طراد )

للتبادؿ ادلعريف، كما أف االنتشار السريع ذلذه ادلواقع االجتماعية جعلها من أىم معادل العصر نظرًا دلا أحدثتو من آاثر 

 (.ٖٖٓ)ص"اؿ التواصل ادلباشر وغَت ادلباشرعميقة وتغيَتات جذرية يف أساليب وأشك

مواقع التواصل االجتماعي ابتت ُتشكل وسيلة ذات طابع خاص حبكم عملية إنتاج "( أف ٕٛٔٓوحبسب ما ذكرتو القرين)

احملتوى ادلعريف، وانعكاساهتا الثقافية على اجلمهور تتمثل يف جوانب عديدة مثل قدراهتم الذىنية واإلدراكية وسلتلف أمناط 

"ثقافة بتكاران للمعرفة وتواصلنا، ونشأت هبذا ثقافة ندعوىا بػ"الثقافة الشبكية" أو سلوكهم، حيث تبدلت إذل أساليب ا

 (.ٜ)صمواقع التواصل االجتماعي"

مواقع التواصل االجتماعي ابتت تُعد إعالمًا بدياًل فهي ال سبثل العامل ( أف ٜٕٓٓوبناء على ما سبق يرى الشريف )

 .امل مهم يف هتيئة متطلبات التغيَت عن طريق تكوين الوعياألساس للتغيَت يف اجملتمع، لكنها اصبحت ع

  :اليوتيوب 

 دتهيد

( أف شركة جوجل قد أعلنت أف السعوديُت ىم األكثر استخدامًا لليوتيوب حوؿ ٜٕٔٓأشارت دراسة الشريف )     

مليوف مشاىدة لليوتيوب يوميًا من السعودية  ٜٓالعادل ابلنسبة لعدد السكاف، فقد أظهرت اإلحصائيات أنو مت تسجيل 

ايت ادلتحدة األمريكية يف عدد ادلشاىدات للشخص، فقط، أتيت معظمها من الشباب، وأف السعودية تتفوؽ على الوال

حيث يصل عدد ادلشاىدات للمستخدـ الواحد يف السعودية إذل أكثر بثالث مرات من عدد ادلشاىدات للمستخدمُت يف 

م جيل األلفية يف السعودية أف فئة فهثية أجرهتا على مدار ستة أشهر لوأكدت منصة اليوتيوب يف دراسة حبأمريكا، 

% من الشعب السعودي، كما كشفت الدراسة أف منصة اليوتيوب تصل إذل أكرب نسبة بُت جيل ٖٚب ُتشكل ضلو الشبا

% مقارنة ابدلنصات ٜ٘إذل  مليوف سعودي منصة اليوتيوب بنسبة تصل ٗٔاأللفية يف السعودية، إذ يشاىد أكثر من 

 (.ٕٔٔ-ٕٓٔ)صاألخرى
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  :مفهـو اليوتيوب

موقع اليوتيوب يعترب من أىم " ( أشارت إذل أفٕ٘ٔٓالشبكات االجتماعية )حدادي، تناولتيف دراسة حديثة      

، "تشُت" و "جاود  طة ثالثة موظفُت ىم "تشاد ىَترل"بواس ٕ٘ٓٓمواقع التواصل االجتماعي والذي أتسس يف فرباير 

 (.ٖٛ)ص"نًتنتألكثر قبوالً على شبكة اإلكرًن"، وأييت يف ادلركز الثالث ضمن قائمة ادلواقع ا

فالش لعرض ادلقاطع ادلتحركة، حيث إف زلتوى ادلوقع يتنوع  ادلوقع يستخدـ تقنية األدويب” :( أفٖٕٔٓوذكر ادلقدادي )

بُت مقاطع األفالـ، والتلفزيوف، ومقاطع ادلوسيقى، والفيديو ادلنتج من قبل اذلواة، وغَتىا. ويعرفو أبنو "موقع إلكًتوين 

وعرض األفالـ  يسمح ويدعم نشاط ربميل وتنزيل ومشاركة األفالـ بشكل عاـ ورلاين، وىو يسمح ابلتدرج يف ربميل

وقد أصبح  القصَتة، من أفالـ عامة يستطيع اجلميع مشاىدهتا إذل أفالـ خاصة ُيسمح فقط جملموعة معينة دبشاىدهتا".

اليـو موقعًا رئيسيًا للفنانُت والسياسيُت واذلواة على حد سواء لبث مقاطع األفالـ اخلاصة بًتويج أفالمهم أو أغانيهم أو 

توعية أو احلصص اإللكًتونية ، بل تطور اليوتيوب لتستخدمو اجلامعات واحلكومات لبث برامج المنتجاهتم للعامة ورلاانً 

 (.ٗٗ-ٖٗ)ص" عربه

  :امات شبكة اليوتيوباستخد

تؤدي شبكة اليوتيوب رلموعة كبَتة من الوظائف واخلدمات اليت جعلتها يف الًتتيب ادلتقدـ بُت أكثر مواقع اإلنًتنت      

 زايرة من قبل ادلستخدمُت دبختلف انتماءاهتم، ويتم استخداـ ىذه الشبكة االجتماعية يف: 

اليوتيوب وتقنياهتا ادلتطورة سبكُت ادلستخدمُت نشر ادللفات ادلصورة ابلفيديو والتحاور حوذلا: حيث يتم من خالؿ شبكة  -

وتبادؿ اآلراء حوؿ تلم   من التواصل ابدللفات ادلصورة ابلفيديو من خالؿ الصفحات الشخصية لكل مستخدـ، والتناقش

 ادللفات.

ستخدميها، التعبَت عن الرأي من خالؿ ملفات الفيديو: تتيح شبكة اليوتيوب مساحة كبَتة للتعبَت عن الرأي ابلنسبة دل -

فُيسمح للمستخدـ بنشر لقطات فيديو والتعليق الكتايب عليها أو نشر رابط دلوقع على شبكة اإلنًتنت مرتبطة هبا، فتجعل 

الشبكة من صفحة كل مستخدـ مكااًن ليعرب فيو عن رأيو يف القضااي اليومية واألحداث ادلتجددة ابستخداـ ادللفات 

 ادلصورة ابلفيديو.
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: مع زايدة شعبية اليوتيوب اىتمت ادلؤسسات اإلعالمية ادلختلفة يف زلاولة استقطاب اجلمهور العريض وسيلة إعالمية -

إليها، فاستخدمت كل جريدة من اجلرائد موقعًا ذلا على اليوتيوب، كما استخدمت سلتلف قنوات التلفاز والفضائيات 

 مواقعاً ذلا على ىذه الشبكة.

، نظراً لإلمكاانت الكبَتة اليت سبيز اليوتيوب كمستودع دللفات الفيديو وادلوسيقى  ميةتخدامها كمستودع للملفات الفيلاس -

 واألفالـ والتسجيالت التارخيية والًتفيهية والتعليمية.

صورة تدعيم التعليم والتدريب من بعد: من خالؿ صلاح اليوتيوب كأحد أىم وأكرب وسائل التواصل واالتصاؿ ابدللفات ادل -

 (.ٖٔ،صٕٗٔٓفئات اجملتمع)خلف هللا، ابلفيديو بُت 

 اليوتيوب كشبكة اجتماعية للمعرفة وادلعلومات:

لقد أدت التطورات التكنولوجية والتقنية احلديثة  إذل إحداث أتثَت كبَت على اجملتمعات أبكملها ويفء شىت اجملاالت،      

وذلك خصوصاً يف رلاؿ خلق شبكات للتواصل االجتماعي من خالؿ رلموعة متنوعة وسلتلفة من التطبيقات والربامج اليت 

تماعي كالفيسبوؾ واليوتيوب وتويًت وغَتىا العديد من التطبيقات تساعد على تطوير وربديث عمليات التواصل االج

يدة ومتميزة من عمليات التطور واالنتشار، وذلك دلا توفره ىذه ادلواقع والتطبيقات من دادلتطورة، واليت تعيش حركة ج

النقاشات يف شىت حرايت لألفراد للتعبَت عن سلتلف آرائهم الشخصية، شلا يساعدىم على فتح العديد من احلوارات و 

 ،وأبسط من ذي قبل )أبو دولةاجملاالت وادليادين وكذلك احلصوؿ على قدر جيد من ادلعرفة والثقافة بشكل أسهل 

 (.ٖ، ص ٕٙٔٓ

ويعترب موقع وتطبيق اليوتيوب من أىم وأبرز األدوات اإللكًتونية اليت زبدـ رلموعة من العمليات سواء أكانت بغرض 

التعليم أو الثقافة أو غَتىا من األىداؼ ادلتنوعة، وذلك بسبب ما دينحو اليوتيوب دلستخدميو من التواصل االجتماعي أو 

 الؿرحية جداً، وذلك من خإمكانية تشر العديد من مقاطع الفيديو اليت تسهل عملية االستخداـ والنشر بدرجة بسيطة وم

ادلختلفة يف تصوير وبررلة ودبلجة ىذه ادلقاطع من قبل تصوير مقاطع الفيديو ابستخداـ العديد من األدوات التكنولوجية 

 (.ٖ-ٕ، ص ٕٚٔٓ، الفيديو القصَتة والكبَتة )طبوشةذوي الشغف يف التصوير وإنتاج األفالـ ومقاطع 



 

19 
 

الجتماعي كالفيسبوؾ وتويًت وإف أىم ما يدفع ادلستخدمُت يف التوجو ضلو اليوتيوب على غرار غَته من مواقع التواصل ا

راـ وغَتىاػ، ىو أف اليوتيوب موقع رلاين لنشر ادلعرفة ويعترب أبنو موسوعة تعليمية ضخمة وكذلك ىائلة، ويعترب أبنو جوانست

 (.ٜٙ، ص ٕٚٔٓأسهل مواقع التواصل االجتماعي يف استخدامو كوسيلة تعليمية تفاعلية واضحة )عبد اذلادي، 

 :مفهـو اليوتيوب كشبكة اجتماعية

عبارة عن أحد مواقع الويب الذي يسمح لألشخاص " :( على أنوٕٙٔٓواحملروؽ وعبد احلميد )تعرفو الطنباري      

الذين يستخدمونو بعمليات النشر وتبادؿ ادلعلومات ومشاىدة العديد من مقاطع الفيديو، وكذلك إمكانية التعليق عليها 

 .(ٛٓٔ")صوتقييمها

ع وتقنيات التواصل االجتماعي والذي يتيح بدوره للمستخدمُت على أنو عبارة عن أحد مواق :وتعرفو الباحثة إجرائياً 

التواصل االجتماعي، كما يتيح ذلم مشاركة مقاطع الفيديو ومن مث رفعها ومشاىدهتا من خالؿ ادلوقع رلااًن وإمكانية 

خاصة وإمكانية التعليق عليها ويتيح للمستخدمُت إنشاء القنوات اخلاصة هبم والسماح ابالشًتاؾ هبا وإنشاء زلاداثت 

 البحث عن مقاطع الفيديو ابستخداـ خاصية الكلمات ادلفتاحية.

 :ادلميزات اليت يتمتع هبا موقع اليوتيوب كشبكة اجتماعية للمعرفة وادلعلومات

  : ن أىم شليزات وخصائص موقع اليوتيوب ما أييتم( أف ٕٛٔٓأشار يوسف )     

لديهم حساب عليو مشاىدة معظم مقاطع الفيديو اليت تعرض على  أنو ديكن دلستخدمي موقع اليوتيوب الذين ليس .ٔ

 موقع اليوتيوب.

يتيح موقع اليوتيوب خاصية إمكانية اإلشارة إذل أف زلتوى بعض مقاطع الفيديو غَت الئقة أو أهنا ال تناسب سن  .ٕ

 معُت.

 .نشرهلفيديو الذي يرغبوف بيتيح موقع اليوتيوب للمستخدمُت كتابة عنواف أو وصف دلقطع ا .ٖ
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يسمح موقع اليوتيوب خباصية وميزة إضافة ملفات مقاطع الفيديو إذل مدوانت سلتلفة من مواقع التواصل االجتماعي  .ٗ

 وذلك لتسهيل عملية مشاىدهتا بشكل فوري وبسيط.

ميزة االلتقاط ادلباشر واليت سبكن ادلستخدـ من تسجيل وتدوين ملفات مقاطع الفيديو على سَتفرات ادلوقع دوف  .٘

 اجة إذل ادلرور على جهازه الشخصي.احل

 (.ٙٚٗ)ص ير دائمة ومستمرة من قبل مؤسسيويتمتع موقع اليوتيوب أبنو يف عمليات تطو  .ٙ

 :النصائح اليت تساعد على حتسٌن عملية استخداـ اليوتيوب كشبكة اجتماعية للمعرفة وادلعلومات

يعترب اليوتيوب من أبرز شبكات التواصل االجتماعي اليت تساعد على رفع مستوى الثقافة وادلعرفة وذلك دلا يتمتع بو      

اليوتيوب من رلموعة من اخلصائص وادليزات اليت تساعد على تعزيز استخدامو كشبكة اجتماعية للمعرفة وادلعلومات، 

 : نذكر التارلفة وادلعلومات ولتحسُت استخداـ اليوتيوب كشبكة اجتماعية للمعر 

أف يتوافق موقع اليوتيوب مع ماىية النتائج اليت يرغب ادلتعلمُت يف الوصوؿ ذلا وأف حيقق موقع اليوتيوب األداء ادلتوقع  .ٔ

 منو.

 استبعاد احملتوى اخلاص ابلنصوص والذي حيتوي رسومات سطحية. .ٕ

 لتطوير ودعم األفراد وادلتعلمُت يف شىت اجملاالت ادلعرفيةالسعي الستخداـ موقع اليوتيوب كوسيلة وكمكتبة افًتاضية  .ٖ

 (.ٓ٘،صٜٕٔٓ، وادلعلوماتية )اجليزاوي

مدى فعالية استخداـ موقع اليوتيوب كشبكة اجتماعية لتطوير مستوايت ادلعرفة والثقافة واليت تعزز  ويتضح شلا سبق

العناصر التعليمية  أكثر أتثَت على ادلشاىد وادلستخدـ منعمليات التعلم لدى األفراد، حيث أف مقاطع الفيديو تعترب أبهنا 

 اليت تعيق استخداـ اليوتيوب يف عمليات التعليم والتثقيف بشكل كامل. عوقاتعلى الرغم من بعض ادل األخرى،
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 :ع ومنهج الدراسةنو 

 :الدراسة نوع - أ

الدراسة اليت تتضمن دراسة احلقائق الراىنة " :الوصفية اليت يعرفها )ىويتٍت( أبهنا دراساتال إذل دراسةا النتمي ىذت     

)حجاب، "حداث أو رلموعة من األوضاعرلموعة من األوادلتعلقة بطبيعة ظاىرة أو موقف أو رلموعة من الناس أو 

 (.ٛٚ، صٕٔٓٓ

 :الدراسة منهج -ب

: والذي يُعرؼ أبنوجملتمع الدراسة  ابلعينة أسلوب ادلسح مت استخداـ حيث ،الوصفي ادلنهجعلى اعتمدت الدراسة       

الراىن لذلك اجملتمع يف ضوء متغَت حبثي "زلاولة جلمع ادلعلومات من مفردات رلتمع الدراسة من أجل التعرؼ على الوضع 

 .(ٕٜ،صٕٗٓٓ")اجليزاف،،أو أكثر

:والعينة الدراسة جمتمع  

 من دراسة فئة ةالباحث استهدفتحيث  ، يف ادلملكة العربية السعودية الشباب اجلامعي احلارل يف دراسةربدد رلتمع ال     

  .)اليوتيوب(موقع وف مشلن يستخد الشباب اجلامعي السعودي

مفردة  (ٓ٘من اإلانث و )مفردة ( ٓ٘ٔي، )( مفردة من الشباب اجلامعٕٓٓها )عينة عمدية قوام سبثلت عينة البحث يف

 .من الذكور
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 .راسة حسب ادلتغًنات الدميوغرافيةمسات عينة الد -

 (0جدوؿ )

  حسب ادلتغًنات الدميوغرافية مسات عينة الدراسة

 البياانت الشخصية
 اإلمجايل

 % ؾ

 الُعمر

 56.5 113  ٕٔإذل ٛٔمن 
 27.0 54 ٕ٘إذل ٕٕمن

 16.5 33 ٕ٘أكثر من 
 100.0 200 اإلصبارل

 النوع

 25.0 50 الذكور

 75.0 150 االانث

 100.0 200 االصبارل

 ادلرحلة اجلامعية

 10.0 20 السنة التحضَتية
 21.0 42 السنة األوذل
 17.0 34 السنة الثانية

 20.5 41 الثالثةالسنة 
 31.5 63 السنة الرابعة

 100.0 200 االصبارل
 

الذين تًتاوح أعمارىم من  نسبة ادلبحوثُت فبلغت  ديوغرافية لعينة الدراسةتشَت بياانت اجلدوؿ السابق إذل اخلصائص الد

%(، وأييت يف ادلرتبة ٕٚعاًما" إذل ) ٕ٘إذل  ٕٕ%(، وتصل نسبة من تًتاوح أعمارىم من "3٘ٙ٘عاًما" ) ٕٔإذل  ٛٔ"

 %(.3٘ٙٔعاًما" بنسبة تبلغ ) ٕ٘األخَتة من تزيد أعمارىم عن "

( من الذكور. أما ابلنسبة %ٕ٘%( يف مقابل )٘ٚاإلانث بنسبة ) فيما يتعلق بنوع ادلبحوثُت؛ كانت األغلبية منو 

%(، مث يف "السنة األوذل" بنسبة 3ٖ٘ٔللمرحلة اجلامعية؛ فكاف أغلب ادلبحوثُت يف "السنة الرابعة"، وذلك بنسبة )

 %(.ٓٔ"السنة التحضَتية" بنسبة ) %(، وأخَتًا3ٕ٘ٓ%(، فػ"السنة الثالثة" بنسبة )ٕٔ)
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:الدراسةأداة    

يف استمارة االستبياف كأداة جلمع البياانت كوهنا من   اعتمدت عليها الدراسة اليت تتحدد أدوات صبع البياانت        

أفضل األدوات جلمع البياانت من عينة البحث، حيث قامت الباحثة بتصميم استمارة استبياف حرصت من خالذلا على 

هتا، والتحقق منها، وذلك من خالؿ رلموعة متنوعة من األسئلة ادلفتوحة ربقيق كافة أىداؼ الدراسة، واإلجابة عن تساؤال

 وادلغلقة وادلقاييس ادلختلفة.

 إجراءات الصدؽ والثبات:

  (:Validity) اختبار الصدؽ •

صدؽ ادلقياس ادلستخدـ ودقتو يف قياس ادلتغَت النظري أو ادلفهـو ادلراد قياسو، و بو الصدؽ الظاىري  ونعٍت        

 صحيفة االستبياف( على رلموعة منمت القياـ بعرض البياانت ) دراسةىذه الوللتحقق من صدؽ ادلقياس ادلستخدـ يف 

 يفالتدريس بكلية العلـو االجتماعية، ابإلضافة إذل ذوي اخلربة من أعضاء ىيئة  من ذوي االختصاص واخلربة احملكمُت

 ( والذي يوضح أمساء السادة احملكمُت.ٔكما ىو موضح يف ملحق رقم )  مناىج البحث واإلعالـ واإلحصاء

 (:Reliability) اختبار الثبات •
بيق النتائج بُت الباحثُت عند استخدامهم لنفس األسس واألساليب ابلتط صد بو الوصوؿ إذل اتفاؽ متوازف يفقوي        

ؿ السيطرة على العوامل اليت من خالزلاولة الباحثة زبفيض نسب التباين ألقل حد شلكن  على نفس ادلادة اإلعالمية، أي

 :ث، وىو ما مت على النحو التارلكل مرحلة من مراحل البح  لظهوره يفي تؤد

% من العينة األصلية بعد ربكيم صحيفة االستبياف، مث ٓٔثة بتطبيق اختبار الثبات على عينة سبثل قامت الباح    

وصل إذل  يمن االختبار األوؿ، والذ أسبوعُت% من ادلبحوثُت بعد ٘ة على عينة أعادت تطبيق االختبار مرة اثني

 تها للتطبيق وتعميم النتائج.شلا يؤكد ثبات االستمارة وصالحي %،ٗ.ٜٛ
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  :التحليل اإلحصائي للبياانت

يتمثل (، وذلك لتحليل بياانت الدراسة ادليدانية، و SPSSقامت الباحثة ابالستعانة بربانمج التحليل اإلحصائي )      

قبوؿ نتائج ت االرتباطية ومعامل االضلدار يف كافة اختبارات الفروض والعالقا  مستوى الداللة ادلعتمدة يف الدراسة احلالية يف

 فأقل. ٘ٓ.ٓعند مستوى معنوية  % فأكثر، أيٜ٘صائية عند درجة ثقة ختبارات اإلحاال

 :االساليب االحصائية ادلستخدمة 

 التكرارات البسيطة والنسب ادلئوية. -ٔ

 ادلتوسط احلسايب . -ٕ

 حيدد مدى تباعد أو تقارب القراءات عن وسطها احلسايب. ياالضلراؼ ادلعياري وىو الذ -ٖ

 الدرجة العظمى للعبارة.( ÷ ٓٓٔ xالذي حيسب من ادلعادلة: الوزف ادلئوي = )ادلتوسط احلسايب  النسيبالوزف  -ٗ

 .معامل الثبات حملاور الدراسة -
 (7جدوؿ )

 معامل الثبات حملاور الدراسة
 معامل ارتباط الفا كرونباخ ادلقياس

 ٗٛ.ٓ دلوقع اليوتيوب أفراد العينةتعرض  ىمستو 

 ٛٚ.ٓ ضلو استخداـ موقع اليوتيوبأفراد العينة ادلقياس العاـ لدوافع 

 ٗٚ.ٓ فراد العينةألوقع اليوتيوب على الوعي ادلعريف مدى أتثَت م

 ٓٛ.ٓ دلوقع اليوتيوب أفراد العينةادلقياس العاـ للتأثَتات ادلعرفية الناذبة عن استخداـ 

 ٕٜ.ٓ دلوقع اليوتيوب أفراد العينة ادلقياس العاـ للتأثَتات السلوكية الناذبة عن استخداـ ا

 ٘ٛ.ٓ دلوقع اليوتيوبأفراد العينة  ادلقياس العاـ للتأثَتات الوجدانية الناذبة عن استخداـ

 ٜٔ.ٓ ضلو احملتوى اإلعالمي ادلقدـ عرب موقع  اليوتيوبأفراد العينة ادلقياس العاـ آلراء واذباىات 
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: دراسةحدود ال   

 دبنطقة مكة ادلكرمة ابدلملكة العربية السعودية.مت تطبيق الدراسة : احلدود ادلكانية

 (.ٖٓ -ٛٔمن )سبثلت يف الشباب اجلامعي السعودي من  الذكور واإلانت الذين تًتاوح أعمارىم :  احلدود البشرية

ابلتطبيق  اجلامعيدور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي ادلعريف لدى الشباب يتمثل يف :  احلدود ادلوضوعية

  اليوتيوب. موقععلى 

 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ ٔٗٗٔة خالؿ الفصل الدراسي الثاين لعاـ مت تطبيق الدراس احلدود الزمانية:
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 :الفصل الثاين

 .ائج الدراسة ادليدانية ومناقشتهاعرض نت

 خص النتائج النهائية، التوصيات (اخلاسبة ) مل. 
 ادلراجع. 
 ادلالحق. 
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 عرض نتائج الدراسة ادليدانية ومناقشتها

 اليت يُفضل أفراد العينة استخدامها.مواقع التواصل االجتماعي  أكثر -

 (2)جدوؿ 

 اليت يُفضل أفراد العينة استخدامهاأكثر مواقع التواصل االجتماعي 

 % ؾ أفراد العينةمواقع التواصل االجتماعي اليت يفضلها 
 58.5 117               موقع السناب شات

 58.0 116                         نستجراـموقع اإل
 53.5 107              موقع اليوتيوب

 51.0 102                 موقع  تويًت
 4.0 8                 موقع  الفيسبوؾ

 200 اإلصبارل
 

"السناب شات"  احتل :يت يُفضل أفراد العينة استخدامهاأكثر مواقع التواصل االجتماعي ال شَت نتائج اجلدوؿ السابقت

%(، يلي ذلك "اليوتيوب"  حيث ٛ٘"اإلنستجراـ" يف ادلرتبة الثانية بنسبة ) %(، بينما جاء3٘ٛ٘) ادلرتبة األوذل بنسبة

تتفق ىذه النتيجة مع  %(.ٗلفيسبوؾ" بنسبة )%(. وأخَتًا "آ.ٔ٘%(، يليو "تويًت" بنسبة )3ٖ٘٘جاء اثلثًا بنسبة )

يُعزى إذل  قد %(،وىذاٛ.ٕٔدى ادلبحوثُت بنسبة )حيث كاف موقع "الفيسبوؾ" أقل شيوعًا ل (7102دراسة العنزي )

دراسة كما اتفقت مع   حيث مت إجراء كال الدراستُت يف ادلملكة العربية السعودية.، بيئة اليت مت إجراء الدراسة فيهاتشابو ال

 .%(٘.ٖ٘يف حصوؿ "اليوتيوب" على نسبة تفضيل من قبل اجلمهور بلغت ) (7100عبداجمليد )

لغت ب(حيث جاء استخداـ ادلبحوثُت لِػ "اليوتيوب" بنسبة كبَتة ٕٗٔٓوزبتلف ىذه النتيجة مع دراسة عالونة ) 

فت ىذه النتيجة مع دراسة اختلكما  %(، شلا يؤكد على صباىَتية ىذا ادلوقع يف اجملتمعات العربية.ٛٛ)

(Masters.2015)  ختتلف  كما  %، (ٓٓٔوذلك بنسبة )حيث جاء اليوتيوب يف مقدمة ادلواقع األكثر استخدامًا

بنسبة  يف ادلرتبة األوذل من أكثر مواقع التواصل انتشارًا وذلك جاء "تويًت" حيث  (7102مع دراسة الوزاف )

دراسة أبو صالح  معزبتلف كما   %(.ٕ٘يلي ذلك "اليوتيوب" بنسبة )%(، ٜٕ%(، مث "الفيسبوؾ" بنسبة )٘.٘ٗ)
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 .من قبل ادلبحوثُت لػِ"الفيسبوؾ"استخداـ  يف حصوؿ "الفيسبوؾ" على أعلى نسبة (7102ودراسة محدي )، (7102)

%(، واحتل ٛ.ٕٛ(" بنسبة )سمث "جوجل )بل(، ٗ.ٜ٘حصل "اليوتيوب" على نسبة استخداـ تصل إذل )% بينما

 (.ٔ.ٕٚتويًت" ادلرتبة األخَتة بنسبة )%"

أعلى نسبة ابمتالؾ أفراد العينة حساابً فيها حيث  ( حيث سجل "الفيسبوؾ"7102مع دراسة الرشيد ) كذلك ختتلف

%(، أما ٔٓ.ٜٗ%(، وحصل "اليوتيوب" على )ٖٔ.٘ٚ%(، بينما بلغ مشًتكي "تويًت" )ٙ.ٜٜبلغ عدد ادلشًتكُت )

%(، وىذا يشَت أوالً إذل اختالؼ البيئة اليت ٕٓ.٘ٔ) (، وأخَتاً بلغت نسبة "اإلنستجراـ"%ٚٛ.ٖٗ"جوجل بلس" بلغ )

كذلك اختالؼ مستوايت تفضيل الشباب لشبكات التواصل االجتماعي اثنياً، ابإلضافة إذل   ُأجريت فيها الدراسة،

 ت. االنتشار اذلائل لشبكة "الفيسبوؾ" بُت أوساط الشباب اجلامعي يف تلك اجملتمعا

 .العينة دلواقع التواصل االجتماعيأسباب استخداـ أفراد  -

 (2) جدوؿ

 أسباب استخداـ أفراد العينة دلواقع التواصل االجتماعي 

 % ؾ دلواقع التواصل االجتماعيأفراد العينة أسباب استخداـ 
 88.5 177 للتسلية والًتفيو وشغل وقت الفراغ.

 67.5 135 للتواصل مع األصدقاء واألقارب.
 67.5 135 احلصوؿ على األخبار وادلعلومات.

 48.0 96 تنمية ادلهارات والقدرات التعليمية والشخصية واالجتماعية.
 45.0 90 االطالع على اآلراء ووجهات النظر ادلختلفة.

 42.5 85 بديل إعالمي عن الوسائل اإلعالمية التقليدية األخرى.
 39.5 79 ابلدراسة.للحصوؿ على معلومات علمية خاصة 

 23.5 47 مساحة حلرية الرأي والتعبَت حوؿ سلتلف ادلوضوعات واألحداث.
 18.0 36 التعرؼ على أصدقاء جدد. 
 17.0 34 مناقشة القضااي مع اآلخرين.

 200 اإلصبارل
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حيث أييت يف مقدمة ىذه األسباب  ،بحوثُت دلواقع التواصل االجتماعيأسباب استخداـ ادل يتضح من اجلدوؿ السابق

%(، يلي ذلك كل من "التواصل مع األصدقاء واألقارب" 3٘ٛٛ"التسلية والًتفيو وشغل وقت الفراغ" بنسبة تبلغ )

%( لكل منهما. ويف ادلرتبة الثالثة، ذكر ادلبحوثوف "تنمية ادلهارات 3٘ٚٙو"احلصوؿ على األخبار وادلعلومات" بنسبة )

%(، مث "االطالع على اآلراء ووجهات النظر ادلختلفة" بنسبة ٛٗية والشخصية واالجتماعية" بنسبة )والقدرات التعليم

%(. ويف ادلرتبة السابعة، أشار ادلبحوثوف إذل أهنا "مساحة حلرية الرأي والتعبَت حوؿ سلتلف ادلوضوعات واألحداث" ٘ٗ)

%(. وأخَتًا "مناقشة القضااي مع اآلخرين" بنسبة ٛٔ%(، يلي ذلك "التعرؼ على أصدقاء جدد" بنسبة )3ٖٕ٘بنسبة )

(ٔٚ.)% 

استخداـ مواقع التواصل االجتماعي للتسلية  من حيث تصدر (7102ع دراسة محدي )م متفقةوجاءت ىذه النتيجة 

، يلي ذلك احلصوؿ أي بدرجة استخداـ كبَتة (ٛٛ.ٖدبتوسط حسايب ) والًتفيو وقضاء وقت الفراغ يف مقدمة األسباب

قد يعود إذل قلة وعي ادلبحوثُت  وذلك ،أي بدرجة استخداـ متوسطة(ٙ٘.ٖدبتوسط حسايب ) األخبار وادلعلوماتعلى 

 امكانية االستفادة من ىذه الشبكات بشكل إجيايب.حوؿ 

جاء احلصوؿ على ادلعلومات وادلشاركة حيث  (khan.2012ودراسة ) (Liu,2010واختلفت مع دراسة )

اختلفت مع . كما الجتماعي، يلي ذلك تكوين الصداقةيف مقدمة أسباب استخداـ ادلبحوثُت دلواقع التواصل ا االجتماعية

حوثُت بالتواصل مع الزمالء واألصدقاء يف الداخل واخلارج سبب استخداـ ادلحيث تصدر  (7102دراسة أبو صالح )

يف ادلرتبة  التسلية وقضاء أوقات الفراغ جاءربات، مث اخلاحلصوؿ على ادلعلومات واكتساب  لشبكات التواصل، تاله

، واخلاصة ابدلواد العامة حيث تصدر البحث )عن ادلعلومات ( 7102) زوانةاختلفت أيضًا مع دراسة ا كم،  األخَتة

 ,Chen & Bryerودراسة )، ( Helou & Rahim, 2014)وىذا ما أثبتتو دراسة  وادلهارات(، الدراسية

، بينما إمكانية استخداـ شبكات التواصل االجتماعي يف اجملاؿ األكاددييحيث أشارت الدراسة األوذل إذل  (2012

قد يعود إذل إدراؾ الشباب وذلك ، التعلم غَت الرمسي )الذايت ( لتسهيل أشارت الدراسة الثانية إذل إمكانية استخدامها

يف  إذل أمهية االمكانيات اليت تتسم هبا ىذه الشبكات واألردنية ،نيةالفلسطيالغربية، و بدرجة كبَتة يف اجلامعات اجلامعي 

  عن الشباب اجلامعي السعودي.اكتساب ادلعلومات وادلعرفة 
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 .على ادلعلومات درجة استخداـ أفراد العينة دلوقع اليوتيوب للحصوؿ -

  (2) جدوؿ

 على ادلعلومات اد العينة دلوقع اليوتيوب للحصوؿرجة استخداـ أفر د

 % ؾ دلوقع اليوتيوب للحصوؿ على ادلعلوماتأفراد العينة درجة استخداـ 
 21.0 42      بدرجة كبَتة                         

 57.5 115 بدرجة متوسطة                         
 21.5 43 بدرجة ضعيفة 

 100.0 200 اإلصبارل

فكاف أغلبهم يستخدمونو  ع اليوتيوب للحصوؿ على ادلعلوماتدلوق توضح بياانت اجلدوؿ السابق درجة استخداـ ادلبحوثُت

، شلا %(ٕٔخَتًا "بدرجة كبَتة" بنسبة )%(، وأ3ٕ٘ٔ%(، مث "بدرجة ضعيفة" بنسبة )3٘ٚ٘"بدرجة متوسطة" بنسبة )

 بدرجة كبَتة دلوقع "اليوتيوب" يف احلصوؿ على ادلعلومات اليت تليب احتياجاهتم من ادلعرفة.  ثقة ادلبحوثُتُيشَت إذل 

متفقة مع ىذه النتيجة حيث كانت درجة استخداـ ادلبحوثُت لػِ"اليوتيوب" بدرجة  (7102دراسة العزعزي )وجاءت 

احتالؿ درجة استخداـ ادلبحوثُت دلوقع "اليوتيوب" يف  (7102) التلتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كما  متوسطة.

 وقد يُعزى ذلكهبدؼ احلصوؿ على ادلعلومات اجلديدة والغَت متوفرة يف الكتب وادلراجع.  %(ٓ٘بدرجة متوسطة بنسبة )

كذلك  دلوقع.هذا اواحملتوى ادلتنوع واذلادؼ لػإذل انتشار "اليوتيوب" بُت سلتلف الفئات العمرية وخاصة فئة الشباب،  أوالً 

( يف استخداـ الطلبة ٖٙ.ٖحيث احتل "اليوتيوب" ادلرتبة األوذل دبتوسط حسايب ) (7102مع دراسة زوانة ) اتفقت

 (7102دراسة عالونة )كما جاء التعرؼ على معلومات ومعارؼ جديدة ومفيدة يف   .وادلهارات  للبحث عن ادلعلومات

 (.ٖ٘.ٕمتفقة مع ىذه النتيجة وذلك دبتوسط حسايب بلغ )

حيث تصدر استخداـ ادلبحوثُت  (Balakrishnan & Griffths, 2017)دراسة واختلفت ىذه النتيجة مع 

 لػِ"اليوتيوب" كوسيلة ترفيهية، وذلك قد يدؿ على قدرة ىذا ادلوقع على تلبية احتياجات ادلستخدمُت وفقاً الىتماماهتم.
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 .الساعات اليت يقضيها أفراد العينة على موقع اليوتيوب يومياً  عدد -

  (2) جدوؿ

 عدد الساعات اليت يقضيها أفراد العينة على موقع اليوتيوب يومياً 

 % ؾ على موقع اليوتيوب يومياً  أفراد العينةعدد الساعات اليت يقضيها 
 33.5 67 أقل من ساعة                    

 36.5 73       من ساعة إذل ساعتُت                   
 30.0 60 من ثالث ساعات فأكثر

 100.0 200 اإلصبارل

من ساعة إذل  فكاف " بحوثوف على موقع اليوتيوب يومياً يكشف اجلدوؿ السابق عن عدد الساعات اليت يقضيها ادل

 %(.ٖٓ%(، وأخَتًا "من ثالث ساعات فأكثر" بنسبة )3ٖٖ٘)أقل من ساعة" بنسبة  %(، مث "3ٖ٘ٙساعتُت" بنسبة )

، و (7102دراسة التل ) معواليت حصدت أعلى نسبة  اتفقت نتيجة اجلدوؿ السابق  لإلجابة )من ساعة إذل ساعتُت(

أقل من ساعتُت( ، بينما بلغت أدين نسبة لإلجابة )ثالث ساعات  -ساعة يف تصدر اجابة )( 7102عالونة )دراسة 

يستغرؽ وقتاً  نوع احملتوى الذي حيظى ابىتماـ ادلبحوثُت والذي قدذلك إذل  ، ويُعزىيف كال الدراستُت فأكثر(

 زلدداً للمشاىدة وللتصفح.

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 على موقع اليوتيوب. نوع احملتوى الذي يُفضل أفراد العينة مشاىدتو -

 (2جدوؿ رقم )

 على موقع اليوتيوب  نوع احملتوى الذي يُفضل أفراد العينة مشاىدتو

 % ؾ نوع احملتوى الذي يفضل أفراد العينة مشاىدتو على موقع اليوتيوب
 64.5 129 موسيقى
 57.0 114 تعليمي

 55.0 110 اجتماعي
 48.0 96 ثقايف

 23.0 46 إعالمي
 21.0 42 رايضي
 16.0 32 توعوي
 14.5 29 إخباري

 10.5 21 اقتصادي
 200 اإلصبارل

أييت يف مقدمتها "احملتوى  ،على موقع اليوتيوب فضل ادلبحوثوف مشاىدتويُ ذي ال ىدوؿ السابق تعدد أنواع احملتو يوضح اجل

%(. ٘٘%(، يلي ذلك "احملتوى االجتماعي" بنسبة )ٚ٘%(، مث "احملتوى التعليمي" بنسبة )3٘ٗٙادلوسيقي" بنسبة )

%(، يلي ذلك ٙٔ%(، مث "احملتوى التوعوي" بنسبة )ٕٔ"احملتوى الرايضي" بنسبة ) ويف ادلرتبة السادسة، ذكر ادلبحوثوف

 %(.3٘ٓٔ%(، وأخَتًا "احملتوى االقتصادي" بنسبة )3٘ٗٔ"احملتوى اإلخباري" بنسبة )

 Leeو ) (Balakrishnan & Griffths, 2017) جاءت اإلجابة )للمحتوى التعليمي( متوافقة مع دراسة

& jung, 2015) ، حملتوى الذي يُعرض على "اليوتيوب"الِػ يف مدى اىتماـ ادلبحوثُت ( 7102العزعزي )و.  

يف ضعف نسبة اىتماـ ادلبحوثُت هبا حيث  (7102دراسة عالونة )كما اتفقت اإلجابة )للمحتوى االقتصادي( مع 

 (7102دراسة أبو بكر ). بينما جاءت اإلجابة )للمحتوى ادلوسيقي( متوافقة مع (ٜٗ.ٔجاءت دبتوسط حسايب )

، ابإلضافة إذل %(ٕ.ٖٕ) لغتيف ىذه الدراسة بنسبة ب أجزاء برامج( –أغاين  -)أفالـ حيث تصدرت ادلوضوعات الفنية

وادلالحظ من الدراسات السابقة ُضعف اىتماـ  ،%(ٕٔتطابق نسبة اإلجابة )للمحتوى الرايضي( حيث بلغت )

. وردبا يعود ذلك إذل أسباب تتعلق ابخلصائص الدديوغرافية ، واإلخباري، والتوعويادلبحوثُت ابحملتوى االجتماعي، والثقايف
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للمبحوثُت حيث طُبقت أحد ىذه الدراسات على عينة من ادلراىقُت بينما طُبقت الدراسة احلالية على الشباب اجلامعي، 

 اإلانث (.  –لبعض ادلوضوعات واليت تتعلق ابلنوع )الذكور  إلضافة إذل اختالؼ اىتماـ ادلبحوثُتاب

 .أسباب متابعة أفراد العينة للمحتوى الذي يعرضو موقع اليوتيوب -

 (2) جدوؿ

 أسباب متابعة أفراد العينة للمحتوى الذي يعرضو موقع اليوتيوب

فكاف يف مقدمة ىذه ، اليوتيوبمحتوى الذي يعرضو موقع عن تعدد أسباب متابعة ادلبحوثُت لل يكشف اجلدوؿ السابق

%(، يلي ٖٛ%(، مث "جودة احملتوى" بنسبة )3ٖ٘ٙاألسباب "سهولة الوصوؿ إذل ادلعلومات واالطالع عليها" بنسبة )

%(، مث "اللغة البسيطة للمحتوى" بنسبة 3ٖ٘ٚتنوع وتعدد اخليارات اليت تتناوؿ موضوع زلدد" بنسبة ) ذلك "

%(، مث "الستخدامها 3ٕ٘ٙ، ذكر ادلبحوثوف "ألهنا تقدـ زلتوى منظم وقيِّم" بنسبة )%(. ويف ادلرتبة السادسة3ٖ٘ٗ)

%(، يلي ذلك "ألهنا تتيح خاصية الًتصبة للمحتوى ادلقدـ بلغة ٕٕبرامج وتقنيات جديدة يف عرض احملتوى" بنسبة )

 (.%3٘ٓٔ%(، وأخَتًا "ألهنا سبكنٍت من التفاعل مع احملتوى" بنسبة )ٜٔأخرى" بنسبة )

وبتحليل نتائج اجلدوؿ السابق تشَت الباحثة إذل القيمة ادلعرفية اذلائلة اليت سبثلها ىذه الشبكة إباتحتها للمعلومات وادلعارؼ 

دراسة يف شىت اجملاالت، وسلتلف العلـو اليت تتوافق مع اىتمامات ورغبات ادلبحوثُت، واليت تؤكد عليها  ذلا اليت ال حصر

 % ؾ للمحتوى الذي يعرضو موقع اليوتيوب أسباب متابعة أفراد العينة
 63.5 127 الوصوؿ إذل ادلعلومات واالطالع عليها.سهولة 

 38.0 76 جلودة احملتوى. 
 37.5 75 تنوع وتعدد اخليارات اليت تتناوؿ موضوع زلدد. 

 34.5 69 اللغة البسيطة للمحتوى.  
 27.5 55 ألهنا تقدـ زلتوى ىادؼ. 

 26.5 53 ألهنا تقدـ زلتوى منظم وقيِّم.
 22.0 44 الستخدامها برامج وتقنيات جديدة يف عرض احملتوى. 
 19.0 38 ألهنا تتيح خاصية الًتصبة للمحتوى ادلقدـ بلغة أخرى. 

 10.5 21 ألهنا سبكنٍت من التفاعل مع احملتوى.
 200 اإلصبارل
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(Balakrishnan & Griffths, 2017)  حيث أشار ادلبحوثُت إذل مشاركتهم للمحتوى عرب "اليوتيوب" جاء

 وفقاً الىتماماهتم ورغباهتم.

 %(٘.ٖٙجاءت نتيجة ىذا اجلدوؿ ادلتمثلة يف اإلجابة )سهولة الوصوؿ إذل ادلعلومة واحلصوؿ عليها( متصدرة بنسبة )

حازت إجابة )ااتحتها للمعلومات ادلرئية الغَت متوفرة يف  حيث( 7102دراسة عالونة )نتيجة  وىي غَت متوافقة مع

(، يلي ذلك )النتظاـ ربديث زلتوايهتا( دبتوسط ٖٙ.ٕمكاف آخر( ، مث )ثراء زلتوايهتا ابدلعارؼ ( دبتوسط حسايب )

 (.ٜٕ.ٕحسايب مقداره )
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 .دوافع استخداـ أفراد العينة دلوقع اليوتيوب -

 (9) جدوؿ

 دوافع استخداـ أفراد العينة دلوقع اليوتيوب  

 العبارة
 موافق حمايد معارض

ؼ االحنرا ادلتوسط
 ادلعياري

الوزف 
 الرتتيب النسيب

 % ؾ % ؾ % ؾ
استخدـ اليوتيوب للتسلية والًتفيو 

 وقضاء وقت الفراغ.
163 81.5 34 17.0 3 1.5 2.80 .437 93.3 1 

استخدـ اليوتيوب للبحث عن 
ادلعلومات وادلهارات ادلتاحة للتعلم 

 من خالذلا.
157 78.5 38 19.0 5 2.5 2.76 .483 92.0 2 

استخدـ اليوتيوب لتثقيف الذات 
 والتعلم عن بعد.

148 74.0 37 18.5 15 7.5 2.66 .612 88.7 3 

استخدـ اليوتيوب دلشاىدة برامج 
 تلفزيونية دل أسبكن من مشاىدهتا.

147 73.5 37 18.5 16 8.0 2.65 .623 88.3 4 

استخدـ اليوتيوب لتحميل مقاطع 
الفيديو ) التعليمية، الغنائية ، 

 الرايضية اإلخبارية،...إخل (
147 73.5 35 17.5 18 9.0 2.65 .641 88.3 4 

للحصوؿ على استخدـ اليوتيوب 
 معلومات علمية خاصة ابلدراسة.

143 71.5 40 20.0 17 8.5 2.63 .636 87.7 5 

استخدـ اليوتيوب للتعرؼ على 
 معلومات ومعارؼ جديدة.

141 70.5 37 18.5 22 11.0 2.59 .681 86.3 6 

استخدـ اليوتيوب للتخلص من 
 القلق وادللل.

120 60.0 49 24.5 31 15.5 2.44 .748 81.3 7 

استخدـ اليوتيوب للتعرؼ على 
 األخبار احمللية والعادلية.

66 33.0 80 40.0 54 27.0 2.06 .774 68.7 8 

لتحقيق الشعور استخدـ اليوتيوب 
 ابلذات.

51 25.5 83 41.5 66 33.0 1.92 .763 64.0 9 

استخدـ اليوتيوب للهروب من 
 الواقع.

66 33.0 44 22.0 90 45.0 1.88 .877 62.7 10 

استخدـ اليوتيوب إلنتاج مقاطع 
فيديو خاصة يب ومشاركتها مع 

 اآلخرين.
51 25.5 42 21.0 107 53.5 1.72 .846 57.3 11 
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تتصدر ىذه الدوافع "التسلية ، حيث حوثُت ضلو استخداـ موقع اليوتيوبتشَت بياانت اجلدوؿ السابق إذل تنوع دوافع ادلب

%(، مث "البحث عن ادلعلومات وادلهارات ادلتاحة للتعلم من خالذلا" 3ٖٖٜوالًتفيو وقضاء وقت الفراغ" بوزف نسيب يبلغ )

%(. ويف ادلرتبة السادسة، أشار 3ٚٛٛ%(، يلي ذلك "تثقيف الذات والتعلم عن بعد" بوزف نسيب )ٕٜبوزف نسيب يبلغ )

%(، مث "التخلص من القلق وادللل" بوزف 3ٖٙٛالتعرؼ على معلومات ومعارؼ جديدة" بوزف نسيب )ادلبحوثوف إذل "

%(، مث "ربقيق الشعور ابلذات" بوزف 3ٚٛٙ%(، يلي ذلك "التعرؼ على األخبار احمللية والعادلية" بنسبة )3ٖٔٛنسيب )

وترجح الباحثة %(، 3ٖٚ٘ين" بوزف نسيب )ا مع اآلخر %(، وأخَتًا "إنتاج مقاطع فيديو خاصة يب ومشاركتهٗٙنسيب )

للمبحوثُت، ابإلضافة إذل رغبتهم  ألسباب تتعلق ابلضغوط النفسية سبب تصدر دافع )التسلية والًتفيو وقضاء وقت الفراغ(

 .اذلروب من الواقع وادلشكالتيف 

بحث عن ادلعلومات وادلهارات ادلتاحة أواًل، و ال دافع استخداـ اليوتيوب للتسلية والًتفيو وقضاء وقت الفراغمن ٌل كجاء  

يتفق  المن حيث ترتيب الدوافع لدى ادلبحوثُت. بينما  (7102عالونة )متفقًا مع دراسة يف الدراسة احلالية  للتعلم اثنياً 

حيث حاز دافع )تتيح رل ما ىو جديد( على أعلى مرتبة دبتوسط حسايب  (7102دراسة التل )ع ىذا الًتتيب م

أي بدرجة مرتفعة. ويعود ذلك حبسب رأي الباحثة إذل طبيعة ادلبحوثُت واىتماماهتم فقد سبثلت عينة البحث يف  (ٖٙ.ٗ)

الدراسة احلالية يف الشباب اجلامعي السعودي، بينما أجريت الدراسة األخرى على عينة من األساتذة اجلامعيُت الذين ذلم 

 عة عملهم األكادديي.اىتماـ ابلبحث عن أساليب حديثة اليت تالئم طبي

فكاف دافع )وسيلة مسلية سبلئ وقت فراغي( يف مقدمة الدوافع الطقوسية  (7102دراسة أبو بكر )كما اتفقت مع 

(، بينما اختلفت يف دافع )معرفة األخبار واألحداث اجلارية ادلصورة( فكاف يف مقدمة الدوافع ٛٚ.ٕدبتوسط حسايب )

لعينة ضلو اويوضح اجلدوؿ التارل قياس دوافع أفراد ، مرتبة متأخرة يف الدراسة احلاليةاحتل ( بينما ٙ٘.ٕالنفعية دبتوسط )

 موقع اليوتيوب.استخداـ 
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 .اليوتيوب قياس دوافع أفراد العينة حنو استخداـ موقع -

  (01) جدوؿ

 اليوتيوب  موقعقياس دوافع أفراد العينة حنو استخداـ 

 % ؾ اليوتيوب استخداـ موقعحنو  دوافع أفراد العينةل ادلقياس العاـ

 1 2 ضعيف

 46.5 93 متوسط 

 52.5 105 قوي

 100 200 اإلمجايل

فكاف "قواًي" بنسبة ،وثُت ضلو استخداـ موقع اليوتيوبتوضح بياانت اجلدوؿ السابق ادلقياس العاـ لدوافع ادلبح

 %(.ٔبنسبة ) "%(، و"ضعيفاً 3٘ٙٗمتوسطًا" بنسبة )%(، مث "3ٕ٘٘)
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 .مدى أتثًن موقع اليوتيوب على الوعي ادلعريف لدى أفراد العينة  -

 (00)جدوؿ 

 مدى أتثًن موقع اليوتيوب على الوعي ادلعريف لدى أفراد العينة 

 % ؾ فراد العينةادلعريف ألمدى أتثًن موقع اليوتيوب على الوعي 
 22.0 44 بدرجة كبَتة

 54.5 109 بدرجة متوسطة

 15.5 31 بدرجة منخفضة

 8.0 16 أبداً 

 100.0 200 اإلصبارل

 "بدرجة فكاف ىذا التأثَت ،على الوعي ادلعريف للمبحوثُت "اليوتيوب"اختالؼ أتثَت موقع  :تشَت بياانت اجلدوؿ السابق إذل

%(، يف 3٘٘ٔ%(، يلي ذلك "بدرجة منخفضة" بنسبة )ٕٕمث "بدرجة كبَتة" بنسبة ) %(،3٘ٗ٘)متوسطة" بنسبة 

ثَت لليوتيوب على وعيهم ادلعريف، وقد يعود التفاوت يف مدى %( إذل عدـ وجود أي أتٛحُت أشار ادلبحوثوف بنسبة )

احملتوى ادلتعدد عرب ىذه الشبكة حبيث يكوف التأثَت إذل مدى إدراؾ ووعي ادلبحوثُت لطبيعة ادلعلومات اليت تُبث من خالؿ 

 .احتياجاهتمتوى الذي يُثري معارفهم ويالئم ربديد احمل ذلم القدرة على
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 .دلوقع اليوتيوب عن استخداـ أفراد العينةالتأثًنات ادلعرفية الناجتة  -

 (07)ؿ جدو 

 دلوقع اليوتيوب استخداـ أفراد العينةعن التأثًنات ادلعرفية الناجتة   

 العبارة
 موافق حمايد معارض

االحنراؼ  ادلتوسط
 ادلعياري

الوزف 
 النسيب

 الرتتيب
 % ؾ % ؾ % ؾ

أاتح اليوتيوب رل فرصة االطالع 
 على الثقافات ادلختلفة.

16
7 

83.5 29 14.5 4 2.0 2.82 .438 94.0 1 

مكنٍت اليوتيوب من االستفادة من 
 ذبارب اآلخرين.

15
4 

77.0 39 19.5 7 3.5 2.74 .516 91.3 2 

ساعدين اليوتيوب على معرفة 
معلومات دل أكن أعلم هبا من 

 قبل.

14
9 

74.5 44 22.0 7 3.5 2.71 .527 90.3 3 

سامهت يف معرفيت ابلعديد من 
ادلوضوعات اجلديدة يف سلتلف 

 اجملاالت.

14
7 

73.5 43 21.5 10 5.0 2.69 .563 89.7 4 

سامهت يف رفع ادلستوى ادلعريف 
 وادلعلومايت لدي.

14
2 

71.0 51 25.5 7 3.5 2.68 .539 89.3 5 

ساعدين اليوتيوب على اكتساب 
 اخلربات وادلهارات ادلتعددة.

12
7 

63.5 62 31.0 11 5.5 2.58 .596 86.0 6 

ساعدين اليوتيوب يف تكوين 
اذباىات اجيابية ضلو بعض 

 أشاىدىا.ادلضامُت اليت 

12
3 

61.5 60 30.0 17 8.5 2.53 .649 84.3 7 

ساعدين اليوتيوب على إزالة 
الغموض لدي ذباه القضااي 

 وادلوضوعات ادلختلفة.

11
0 

55.0 68 34.0 22 11.0 2.44 .685 81.3 8 

أكسبٍت اليوتيوب القدرة على 
ترتيب ادلوضوعات ادلعرفية اليت 

 هتمٍت يف الفًتة احلالية.

93 46.5 79 39.5 28 14.0 2.33 .708 77.7 9 

 10 56.7 737. 1.70 46.5 93 37.0 74 16.5 33 دل يكن ذلا أي أتثَت معريف.
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فذكر ادلبحوثوف يف  ،يتضح من بياانت اجلدوؿ السابق تنوع التأثَتات ادلعرفية الناذبة عن استخداـ ادلبحوثُت دلوقع اليوتيوب

%(،  مث "مكنٍت اليوتيوب ٜٗأاتح اليوتيوب رل فرصة االطالع على الثقافات ادلختلفة" بوزف نسيب يصل إرل ) " : ادلقدمة

%(، يلي ذلك "ساعدين اليوتيوب على معرفة معلومات دل 3ٖٜٔمن االستفادة من ذبارب اآلخرين" بوزف نسيب يبلغ )

سة، ذكر ادلبحوثوف "ساعدين اليوتيوب على اكتساب %(. ويف ادلرتبة الساد3ٖٜٓأكن أعلم هبا من قبل" بوزف نسيب )

%(، مث "ساعدين اليوتيوب يف تكوين اذباىات اجيابية ضلو بعض ادلضامُت ٙٛاخلربات وادلهارات ادلتعددة" بوزف نسيب )

%(، يلي ذلك "ساعدين اليوتيوب على إزالة الغموض لدي ذباه القضااي وادلوضوعات 3ٖٗٛاليت أشاىدىا" بوزف نسيب )

%(، مث "أكسبٍت اليوتيوب القدرة على ترتيب ادلوضوعات ادلعرفية اليت هتمٍت يف الفًتة احلالية" 3ٖٔٛادلختلفة" بوزف نسيب )

%( الذين أشاروا إذل عدـ وجود أي أتثَت معريف 3ٚٙ٘%(. ويف ادلرتبة األخَتة، أتيت نسبة ادلبحوثُت )3ٚٚٚبوزف نسيب )

، ويوضح اجلدوؿ التارل مقياس التأثَتات ادلعرفية الناذبة عن استخداـ أفراد العينة سةانتج عن استخدامهم للموقع زلل الدر 

 دلوقع اليوتيوب.

 .مقياس التأثًنات ادلعرفية الناجتة عن استخداـ أفراد العينة موقع اليوتيوب

(02) جدوؿ  

 مقياس التأثًنات ادلعرفية الناجتة عن استخداـ أفراد العينة موقع اليوتيوب 

 % ؾ للتأثًنات ادلعرفية الناجتة عن استخداـ أفراد العينة دلوقع اليوتيوب ادلقياس العاـ

 2.5 5 ضعيف

 18.5 37 متوسط 

 79 158 قوي

 100 200 اإلمجايل

فكاف "قواًي"  ،تخداـ ادلبحوثُت دلوقع اليوتيوبتوضح بياانت اجلدوؿ السابق ادلقياس العاـ للتأثَتات ادلعرفية الناذبة عن اس

  .%(3ٕ٘" بنسبة )%(، و"ضعيفاً 3٘ٛٔ%(، مث "متوسطًا" بنسبة )ٜٚبنسبة )
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  .أفراد العينة دلوقع اليوتيوب عن استخداـالتأثًنات السلوكية الناجتة  -

 (02) جدوؿ

 دلوقع اليوتيوب  أفراد العينة عن استخداـالتأثًنات السلوكية الناجتة 

 العبارة
 موافق حمايد معارض

االحنراؼ  ادلتوسط
 ادلعياري

الوزف 
 يبالنس

 الرتتيب
 % ؾ % ؾ % ؾ

مشاركة األصدقاء دلتابعة بعض 
مقاطع الفيديو على اليوتيوب 

 ذات احملتوى القيم.

13
9 

69.5 43 21.5 18 9.0 2.61 .649 87.0 1 

ساعدين اليوتيوب على مشاركة 
ادلضامُت ادلوضوعات ذات 

 اذلادفة مع اآلخرين.

13
0 65.0 56 28.0 14 7.0 2.58 .621 86.0 2 

أكسبٍت اليوتيوب القدرة على 
التحكم يف عرض ادلضامُت اليت 

 أرغب دبشاىدهتا.

12
8 

64.0 56 28.0 16 8.0 2.56 .639 85.3 3 

دل يكن لليوتيوب تغيَت يف 
 سلوكي االجتماعي واألخالقي.

95 47.5 70 35.0 35 17.5 2.30 .750 76.7 4 

زاد اليوتيوب من قدريت على 
ادلشاركة والنقاش حوؿ 

ادلوضوعات ادلختلفة والتعليق 
 عليها.

90 45.0 77 38.5 33 16.5 2.29 .732 76.3 5 

أستطيع من خالؿ اليوتيوب 
إبداء اآلراء اإلجيابية والسلبية 

 حبرية اتمة.
84 42.0 80 40.0 36 18.0 2.24 .738 74.7 6 

أثر اليوتيوب على تعاملي مع 
 7 71.3 750. 2.14 22.0 44 42.0 84 36.0 72 اآلخرين بشكل إجيايب.

أثر اليوتيوب على تعاملي مع 
 8 68.7 737. 2.06 24.0 48 45.5 91 30.5 61 أفراد أسريت بشكل اجيايب.

أثر اليوتيوب على تعاملي مع 
 9 50.7 737. 1.52 63.0 126 22.5 45 14.5 29 اآلخرين بشكل سليب.

أثر اليوتيوب على تعاملي مع 
 أسريت بشكل سليب.

24 12.0 54 27.0 122 61.0 1.51 .702 50.3 10 
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 تخداـ ادلبحوثُت دلوقعتكشف بياانت اجلدوؿ السابق عن وجود رلموعة كبَتة من التأثَتات السلوكية الناذبة عن اس

  "مشاركة األصدقاء دلتابعة بعض مقاطع الفيديو على اليوتيوب ذات احملتوى القيم" بوزف نسيب يبلغ تتصدرىااليوتيوب، 

يلي  %(،ٙٛ%(، مث "ساعدين اليوتيوب على مشاركة ادلوضوعات ذات ادلضامُت اذلادفة مع اآلخرين" بوزف نسيب )ٚٛ)

%(. وذكر 3ٖ٘ٛرغب دبشاىدهتا" بوزف نسيب )" أكسبٍت اليوتيوب القدرة على التحكم يف عرض ادلضامُت اليت أذلك 

%(، مث "أثر 3ٖٔٚادلبحوثوف يف ادلرتبة السابعة "أثر اليوتيوب على تعاملي مع اآلخرين بشكل إجيايب" بوزف نسيب )

%(. يف حُت جاءت التأثَتات السلبية للموقع 3ٚٛٙاليوتيوب على تعاملي مع أفراد أسريت بشكل إجيايب" بوزف نسيب )

الت ادلبحوثُت يف مرتبة متأخرة، حيث ذكروا "أثر اليوتيوب على تعاملي مع اآلخرين بشكل سليب" بوزف نسيب على تعام

، ويوضح اجلدوؿ التارل %(3ٖٓ٘يت بشكل سليب" بوزف نسيب )%(، وأخَتًا "أثر اليوتيوب على تعاملي مع أسر 3ٚٓ٘)

اليوتيوب، وتفسر الباحثة ذلك إذل مستوى الوعي اإلجيايب التأثَتات السلوكية الناذبة عن استخداـ أفراد العينة دلوقع 

على اليوتيوب "مشاركة األصدقاء دلتابعة بعض مقاطع الفيديو الستخداـ ادلبحوثُت لػِ "اليوتيوب" قد دؿَّ على ذلك تصدر 

ادلبحوثُت الوجدانية ، ابإلضافة إذل احتواء اليوتيوب على احملتوى اذلادؼ الذي يليب احتياجات ذات احملتوى القيم"

 والسيكولوجية وادلعرفية.
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 .مقياس التأثًنات السلوكية الناجتة عن استخداـ أفراد العينة موقع اليوتيوب -

 (02) جدوؿ

 مقياس التأثًنات السلوكية الناجتة عن استخداـ أفراد العينة موقع اليوتيوب 

 % ؾ دلوقع اليوتيوب أفراد العينةالعاـ للتأثًنات السلوكية الناجتة عن استخداـ ادلقياس 

 10.5 21 ضعيف

 46.5 93 متوسط 

 43 86 قوي

 100 200 اإلصبارل

فكاف ، ادلقياس العاـ للتأثَتات السلوكية الناذبة عن استخداـ ادلبحوثُت دلوقع اليوتيوبتوضح بياانت اجلدوؿ السابق 

.%(3٘ٓٔ" بنسبة )%(، و"ضعيفاً ٖٗ%(، مث "قواًي" بنسبة )3٘ٙٗ"متوسطًا" بنسبة )
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 .ة جراء استخدامهم دلوقع اليوتيوبالتأثًنات الوجدانية الناجتة لدى أفراد العين -

 (02) جدوؿ

 جراء استخدامهم دلوقع اليوتيوب  التأثًنات الوجدانية الناجتة لدى أفراد العينة

 العبارة
 موافق حمايد معارض

االحنراؼ  ادلتوسط
 ادلعياري

الوزف 
 النسيب

 الرتتيب
 % ؾ % ؾ % ؾ

أشعر ابلسعادة لتنوع 
ادلضامُت اليت يقدمها 

 اليوتيوب
161 80.5 33 16.5 6 3.0 2.78 .485 92.7 1 

الوعي أبمهية اليوتيوب كأداة 
 علمية مؤثرة.

150 75.0 41 20.5 9 4.5 2.71 .547 90.3 2 

ابلرضا عند استخداـ أشعر 
اليوتيوب ومشاىدة بعض 

 القنوات ادلفضلة.
142 71.0 51 25.5 7 3.5 2.67 .539 89.0 3 

أكسبٍت اليوتيوب شعوراً 
ابألماف من خالؿ احلصوؿ 

على ادلعلومات حوؿ سلتلف 
 ادلوضوعات.

95 47.5 63 31.5 42 21.0 2.27 .786 75.7 4 

ساعدين اليوتيوب على 
اخلوؼ التخلص من شعور 

والقلق ادلتعلق ابدلوضوعات 
 ادلعرفية اليت أحبث عنها.

73 36.5 73 36.5 54 27.0 2.10 .793 70.0 5 

ساعدين اليوتيوب على 
التخلص من شعور الوحدة 

 والعزلة االجتماعية.
58 29.0 69 34.5 73 36.5 1.93 .808 64.3 6 

أشعر ابلفراغ عند عدـ 
 ة.ًت استخداـ اليوتيوب لف

55 27.5 64 32.0 81 40.5 1.87 .816 62.3 7 

التعرض للمضموف ادلتنوع 
على اليوتيوب أصابٍت ابلعزلة 

 واذلروب من الواقع.
49 24.5 61 30.5 90 45.0 1.80 .810 60.0 8 

فقد ذكر  ،ادلبحوثُت دلوقع اليوتيوبستخداـ تكشف بياانت اجلدوؿ السابق عن تنوع التأثَتات الوجدانية الناذبة عن ا
%(،3ٕٜٚأشعر ابلسعادة لتنوع ادلضامُت اليت يقدمها اليوتيوب" بوزف نسيب )" ادلبحوثوف يف مقدمة ىذه التأثَتات
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%(، يلي ذلك "أشعر ابلرضا عند استخداـ اليوتيوب 3ٖٜٓمث "الوعي أبمهية اليوتيوب كأداة علمية مؤثرة" بوزف نسيب )

َتات وجدانية إجيابية أخرى تتمثل يف "ساعدين اليوتيوب فضلة". وأضاؼ ادلبحوثوف عدة أتثالقنوات ادلومشاىدة بعض 

%(، مث "ساعدين ٓٚعلى التخلص من شعور اخلوؼ والقلق ادلتعلق ابدلوضوعات ادلعرفية اليت أحبث عنها" بوزف نسيب )

راغ عند عدـ استخداـ %(، و"أشعر ابلف3ٖٗٙنسيب ) اليوتيوب على التخلص من شعور الوحدة والعزلة االجتماعية" بوزف

%(. يف حُت أشاروا إذل أتثَت وجداين سليب واحد سبثل يف "أصابٍت التعرض للمضموف 3ٖٕٙة" بوزف نسيب )اليوتيوب لفًت 

وجدانية ، ويوضح اجلدوؿ التارل التأثَتات ال%(ٓٙن الواقع"، وذلك بوزف نسيب )ادلتنوع على اليوتيوب ابلعزلة واذلروب م

 الناذبة عن استخداـ أفراد العينة دلوقع اليوتيوب.

 .العينة موقع اليوتيوب مقياس التأثًنات الوجدانية الناجتة عن استخداـ أفراد -

(02) جدوؿ  

 مقياس التأثًنات الوجدانية الناجتة عن استخداـ أفراد العينة موقع اليوتيوب 

 % ؾ دلوقع اليوتيوب أفراد العينة استخداـ للتأثًنات الوجدانية الناجتة عن ادلقياس العاـ

 11 22 ضعيف

 44 88 متوسط 

 45 90 قوي

 100 200 اإلمجايل

فكاف  ،قع اليوتيوبتوضح بياانت اجلدوؿ السابق ادلقياس العاـ للتأثَتات الوجدانية الناذبة عن استخداـ ادلبحوثُت دلو 

 .%(ٔٔ" بنسبة )و"ضعيفاً %(، ٗٗ%(، مث "متوسطًا" بنسبة )٘ٗ)"قواًي" بنسب
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 .حملتوى ادلقدـ عرب موقع اليوتيوباجتاىات أفراد العينة حنو ا -

(02) جدوؿ  

 اجتاىات أفراد العينة حنو احملتوى ادلقدـ عرب موقع اليوتيوب 

 العبارة
 موافق حمايد معارض

االحنراؼ  ادلتوسط
 ادلعياري

الوزف 
 النسيب

 الرتتيب
 % ؾ % ؾ % ؾ

اليوتيوب حقق موقع 
االستفادة رل من خالؿ 

 مشاىدة ادلضامُت ادلختلفة.
150 75.0 37 18.5 13 6.5 2.69 .590 89.7 1 

صلح موقع اليوتيوب 
بتزويدي بكافة ادلضامُت 

 اليت أحبث عنها.
115 57.5 58 29.0 27 13.5 2.44 .720 81.3 2 

ساعدين موقع اليوتيوب يف 
ربقيق رغبايت ادلعرفية 

 وإشباعها.
114 57.0 53 26.5 33 16.5 2.41 .758 80.3 3 

دلوقع اليوتيوب القدرة على 
تقدًن زلتوى ال تستطيع 

 وسيلة أخرى تقدديها.
117 58.5 44 22.0 39 19.5 2.39 .794 79.7 4 

يعد موقع اليوتيوب منرباً 
 للتعبَت عن اآلراء ادلختلفة.

100 50.0 58 29.0 42 21.0 2.29 .793 76.3 5 

يف جاء  ، حيثاليوتيوب توى ادلقدـ عرب موقعواذباىات ادلبحوثُت ضلو احمل بياانت اجلدوؿ السابق إذل اختالؼ آراءتشَت 

مث "صلح   %(،3ٜٚٛادلرتبة األوذل "حقق موقع اليوتيوب االستفادة رل من خالؿ مشاىدة ادلضامُت ادلختلفة" بوزف نسيب )

%(، يلي ذلك "ساعدين موقع اليوتيوب يف 3ٖٔٛموقع اليوتيوب بتزويدي بكافة ادلضامُت اليت أحبث عنها" بوزف نسيب )

%(. ويف ادلرتبة الرابعة، أوضح ادلبحوثوف "دلوقع اليوتيوب القدرة على 3ٖٓٛربقيق رغبايت ادلعرفية وإشباعها" بوزف نسيب )

%(، وأخَتًا ذكروا "يعد موقع اليوتيوب منرباً للتعبَت عن 3ٜٚٚأخرى تقدديها" بوزف نسيب )تقدًن زلتوى ال تستطيع وسيلة 

يتمتع بو "اليوتيوب" من خصائص الشموؿ والتنوع يف عرض  %(، ويعود ذلك إذل ما3ٖٙٚراء ادلختلفة" بوزف نسيب )اآل

للهواة يف نشر ادلقاطع ادلصورة ذات اجلودة العالية،  وفرىا للتعبَت وحرية الرأييادلساحة اليت  مضامُت متعددة، ابإلضافة إذل
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مقياس أراء واذباىات  ، ويوضح اجلدوؿ التارلها مع ادلتلقيُت من ذوي االىتماـواإلعالميُت وغَتىم ومشاركتوالسياسيُت 

 أفراد العينة ضلو احملتوى ادلقدـ عرب موقع اليوتيوب.

 .وتيوبموقع الي ادلقدـ عربمقياس آراء واجتاىات أفراد العينة حنو احملتوى  -

(09) ؿجدو   

 موقع اليوتيوب  ادلقدـ عربوى حنو احملتآراء واجتاىات أفراد العينة مقياس 

 % ؾ ادلقدـ عرب موقع  اليوتيوب حنو احملتوى ت أفراد العينةراء واجتاىاادلقياس العاـ آل

 7 14 ضعيف

 33.5 67 متوسط 

 59.5 119 قوي

 100 200 اإلصبارل

فكاف "قواًي" ، ادلقياس العاـ آلراء واذباىات ادلبحوثُت ضلو احملتوى ادلقدـ عرب موقع  اليوتيوبتوضح بياانت اجلدوؿ السابق 

 %(.ٚ%(، و"ضعيًفا" بنسبة )3ٖٖ٘شلا يشَت إذل اجيابية شبكة "اليوتيوب"، "متوسطًا" بنسبة ) %(3ٜ٘٘بنسبة )

حيث جاء   (Jackman & Roberts, 2014) ، ودراسة(7102دراسة خلف هللا )مع ىذه النتيجة  وتتفق  

يف الدراسة األوذل، بينما سبثل االذباه اإلجيايب يف  أتثر اذباىات ادلبحوثُت ابدلعلومات وادلعارؼ ادلقدمة عرب "اليوتيوب" اجيابياً 

الدراسة الثانية يف استخداـ مقاطع الفيديو دلوقع اليوتيوب يف عملية التعليم والتعلم، شلا يدؿ على وجود مستوى عاٍؿ من 

 خاص. ية على ضلوٍ لتوظيف ىذا ادلوقع يف اجملاالت االقتصادية، واالجتماعية، واإلعالمية، والسياسية، والتعليمالوعي 
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  : ملخص النتائج النهائية

ىدفت ىذه الدراسة بشكل رئيسي إذل التعرؼ على دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي ادلعريف لدى      

اؼ الدراسة استخدمت الباحثة الشباب اجلامعي، وتنتمي ىذه الدراسة إذل الدراسات الوصفية، ولغرض ربقيق أىد

( مفردة من الشباب اجلامعي السعودي، ٕٓٓعلى عينة عمدية قوامها )ادلسح ابلعينة، ابستخداـ أداة االستبياف أسلوب 

 :( من الذكور، وأسفر البحث عن النتائج التاليةٓ٘( من اإلانث و)ٓ٘ٔ)

فيما يتعلق دبواقع التواصل االجتماعي احتل موقع السناب شات ادلرتبة األوذل حيث حصل على أعلى نسبة بلغت   -

 %(.ٗبنسبة ) "الفيسبوؾ"%(، بينما جاءت أدين نسبة لصاحل موقع ٘.ٛ٘)

 %(.3ٖ٘٘جاء استخداـ أفراد العينة لػِ "اليوتيوب" يف ادلرتبة الثالثة وذلك بنسبة بلغت ) -

استخداـ أفراد العينة دلواقع التواصل االجتماعي بغرض "التسلية والًتفيو وشغل عن ارتفاع  نتائج الدراسةكشفت  -

%(، يلي ذلك كل من "التواصل مع األصدقاء واألقارب" و"احلصوؿ على األخبار 3٘ٛٛوقت الفراغ" بنسبة تبلغ )

"تنمية ادلهارات والقدرات التعليمية  ت العينةذكر %( لكل منهما. ويف ادلرتبة الثالثة 3٘ٚٙوادلعلومات" بنسبة )

 %(،ٛٗشخصية واالجتماعية" بنسبة )وال

 بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة وبنسبة بلغتلى ادلعلومات مرتفعًا و استخداـ "اليوتيوب" للحصوؿ عمؤشر جاء  -

(٘ٚ3٘.)% 

 %(،3ٖ٘ٙ)وذلك بنسبة  إذل ساعتُت("اليوتيوب" بشكل يومي )من ساعة  معدؿ استخداـ أفراد العينة لػِ  بلغ -

 %(.٘.ٗٙجاء احملتوى ادلوسيقي يف مقدمة نوع احملتوى اليوتيويب الذي يفضلو معظم أفراد العينة بنسبة ) -

%( من بُت ٘.ٖٙبينت النتائج أف )سهولة الوصوؿ إذل ادلعلومات واالطالع عليها( جاء يف الرتيب األوؿ بنسبة ) -

 ينة للمحتوى ادلقدـ على "اليوتيوب".رلمل أسباب متابعة أفراد الع

جاء يف مقدمة دوافع استخداـ أفراد العينة لػِ  كشفت النتائج  أف دافع )التسلية والًتفيو وقضاء وقت الفراغ( -

 %(.ٖ.ٖٜ"اليوتيوب" بنسبة )
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 %(.ٔبنسبة ) ضعيفاً فيما جاء %(، 3ٕ٘٘بنسبة ) قوايً أفراد العينة ضلو استخداـ "اليوتيوب" دوافع مؤشر  جاء  -

%(، 3٘ٗ٘"بدرجة متوسطة" بنسبة )دى أفراد العينة حيث جاء "اليوتيوب" على الوعي ادلعريف ل تفاوت أتثَت -

 دل يكن لو أتثَت.%( ٛ) %(، وأف ما نسبتو3٘٘ٔة )"بدرجة منخفضة" بنسب%(،مث ٕٕو"بدرجة كبَتة" بنسبة )

ِ "أفراد العتنوع التأثَتات ادلعرفية الناذبة عن استخداـ  - أاتح اليوتيوب رل فرصة االطالع على  ) فجاء "اليوتيوبينة لػ

ذبارب اآلخرين( بنسبة مكنٍت اليوتيوب من االستفادة من )%(،  مث ٜٗبوزف نسيب يصل إرل ) (الثقافات ادلختلفة

 %(. 3ٖٜٓ) بنسبة  (ساعدين اليوتيوب على معرفة معلومات دل أكن أعلم هبا من قبل) مث%(، 3ٖٜٔ)

مشاركة األصدقاء دلتابعة بعض مقاطع ) التأثَتات السلوكية الناذبة عن استخداـ أفراد العينة لػِ "اليوتيوب" تصدروحوؿ  -

 %( من رلمل التأثَتات.ٚٛبنسبة ) (الفيديو على اليوتيوب ذات احملتوى القيم

مقدمة ىذه التأثَتات "أشعر ابلسعادة وعن التأثَتات الوجدانية الناذبة عن استخداـ أفراد العينة لِػ "اليوتيوب"  جاء يف  -

 %(، من رلمل التأثَتات الوجدانية. 3ٕٜٚلتنوع ادلضامُت اليت يقدمها اليوتيوب" بوزف نسيب )

حقق %(، حيث حققت اإلجابة )٘.ٜ٘جاء مقياس آراء و اذباىات أفراد العينة ضلو احملتوى اليوتيويب قواًي بنسبة ) -

 %(.3ٜٚٛؿ مشاىدة ادلضامُت ادلختلفة( نسبة مرتفعة بلغت )موقع اليوتيوب االستفادة رل من خال

 :التوصيات

 استناداً إذل ما توصلت إليو الدراسة توصي الباحثة ابآليت:

على  تخدامًا وأتثَتاً إجراء دراسات تتبعية على شبكات التواصل االجتماعي والوقوؼ على أكثر الشبكات اس -

 .اجلمهور

التواصل االجتماعي يف تشكيل وعي ادلستخدمُت وفقاً  شبكات أتثَتدور ولتعرؼ على لجراء ادلزيد من الدراسات إ -

 للفئات العمرية والنوعية.
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 وتوجيو ادلستخدمُتبكيفية التعامل السليم والصحيح  لشبكات التواصل االجتماعي ، إرشادية تنظيم دورات تثقيفية  -

 .شكل أمهية ذلملالستفادة من االمكانيات اليت تتمتع هبا ىذه الشبكات يف اجملاالت اليت تُ 

وتوظيفها يف ادلؤسسات اجملتمعية ادلختلفة ، وخاصة االستفادة من التقنيات اليت توفرىا شبكات التواصل االجتماعي  -

 ادلؤسسات التعليمية.

وتوظيفها أبىم القنوات ذات ادلضامُت ادلعرفية والتثقيفية ادلتاحة عرب "اليوتيوب"  توعية وتعريف ادلستخدمُتضرورة  -

 الذايت.لالستفادة منها يف التعليم الرمسي من خالؿ ادلؤسسات التعليمية ، والتعليم 

الشباب فئة على  أتثَتىارامج )البودكاست( واليت تُبث عرب اليوتيوب، دلعرفة اليت تبحث يف دور بإجراء الدراسات  -

 وادلراىقُت.
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 ادلراجع

 

 أواًل: ادلراجع العربية

 الرايض: مكتبة الرشد انشروف. التطبيقات(. -. ادلعلومات واالتصاؿ)النظرايت(ٕٗٔٓأضبد، مناؿ.) -
 

      .(.دور مواقع التواصل االجتماعي يف توعية الشباب ادلصري بقضااي التنمية ادلستدامةٕٙٔٓبريك، أدين.) -

 .ٕٜٕ-ٕ٘٘،02حبوث العالقات العامة الشرؽ األوسط.جملة 

 

    جملة يوتيوب واإلشباعات ادلتحققة منو.. استخدامات عينة من ادلراىقٌن دلوقع ال(ٖٕٔٓصابر.) أبو بكر.  -

 .000-001(. 29)02دراسات الطفولة. 

                                                                                                                        

       االستخدامات التعليمية دلوقع اليوتيوب لدى أساتذة اجلامعات األردنية: دراسة (. ٕٚٔٓالتل، دمحم.) -

 الدراسات العليا، كلية اإلعالـ، جامعة الَتموؾ: إربد.. رسالة ماجستَت غَت منشورة. قسم مسحية

 

استخدامات الشباب األردين لؤلفالـ الواثئقية على اليوتيوب واإلشباعات ادلتحققة (. ٜٕٔٓ).اجليزاوي، ىبة -

 األردف. :كلية اإلعالـ، جامعة الَتموؾ، غَت منشورة. قسم الصحافة رسالة ماجستَت. منها

 
 دسوؽ: دار العلم واإلدياف للنشر والتوزيع.السوشياؿ ميداي. (. ٕٛٔٓجنيدي، مها.) -
 



 

61 
 

 جملة دراسات (. اذباىات طلبة اجلامعة األردنية ضلو مادة شبكات التواصل االجتماعي.ٕٛٔٓاجلراح، عبدادلهدي.) -

 .ٕٖٚ-ٖٚٔ.(ٔ)22العلـو الرتبوية. جملد

 
 عّماف: دار أسامة للنشر والتوزيع. اإلذاعة ودورىا يف الوعي األمين.(. ٕٕٔٓأبو جالؿ، إمساعيل.) -
 
 الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. الفيسبوؾ والشباب العريب.(.ٕٕٔٓجرار، ليلى.) -

 .الرايض: مكتبة ادللك فهد الوطنية.(ٕ)ط البحوث اإلعالمية أسسها، أساليبها، جماالهتا.(. ٕٗٓٓاجليزاف، دمحم.) -

 
اجلامعي على مواقع التواصل االجتماعي يف التزود ابدلعلومات: دراسة اعتماد الشباب (. ٕٛٔٓضبدي، ماطر.) -

رسالة ماجستَت غَت منشورة. قسم الصحافة واإلعالـ، كلية اإلعالـ، جامعة  مسحية يف جامعة تبوؾ السعودية.

 الشرؽ األوسط: عّماف.

 

جتماعي كمصدر اعتماد الشباب اجلامعي السعودي على مواقع التواصل اال(. ٕٙٔٓاحلجيلي، عماد.) -

 .  األردف. ، جامعة الَتموؾ:كلية اإلعالـقسم الصحافة،  رسالة ماجستَت غَت منشورة. للمعلومات عن عاصفة احلـز

 

جملة دراسات جبامعة (. الشبكات االجتماعية: من التواصل إذل خطر العزلة. ٕ٘ٔٓحدادي، وليدة.) -

 .ٔ٘-ٖٔ، 22األغواط.

 
 دار الفجر للنشر والتوزيع.مصر:  . (2)ط. البحوث اإلعالمية واالجتماعيةأساسيات (. ٕٔٓٓحجاب، دمحم.) -
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يف تقدًن مقرر الوسائل   منخفضة ( -فاعلية امناط التواصل عرب اليوتيوب )مرتفعة  (.ٕٗٔٓخلف هللا، دمحم.) -

لة دراسات عربية يف جم ت.التعليمية للدارسُت ابلتأىيل الًتبوي جبامعة األزىر لتنمية التحصيل و األداء و االذباىا

 .ٕٓٔ-ٚٔ،22الرتبية وعلم النفس. 

 

دار أرلد للنشر عّماف:  ووسائل متجددة. -اإلعالـ اجلديد اعتمادية متصاعدة(. ٕٚٔٓالدعمي، غالب.) -

 والتوزيع.

 

رسالة . لثامن يف منهاج اللغة اإلجنليزيةأثر اليوتيوب على حتصيل طلبة الصف ا(. ٕٙٔٓ)ر.انتصاأبو دولة،  -

 األردف. :دراسات العليا، اجلامعة اذلامشيةكلية الغَت منشورة.   ماجستَت

 

 عّماف: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع. مدخل إىل وسائل اإلعالـ اجلديد.(. ٕٕٔٓالدليمي، عبدالرزاؽ.) -
 
 
ادلتحققة لدى  استخدامات شبكيت التواصل االجتماعي الفيسبوؾ والتويرت واإلشباعات(. ٕٗٔٓالرشيد، االء.) -

رسالة ماجستَت غَت منشورة. قسم طلبة اجلامعات األردنية: دراسة ميدانية عن جامعيت األردنية والشرؽ األوسط. 

 الصحافة واإلعالـ، كلية اإلعالـ، جامعة الشرؽ األوسط: عّماف.

 

          تعليم لدى طلبة درجة استخداـ شبكات التواصل االجتماعي بصفتها أداة للتعلم وال(. ٕ٘ٔٓزوانة، أماين.) -

رسالة ماجستَت غَت منشورة. قسم الصحافة واإلعالـ، كلية اإلعالـ،  اجلامعات األردنية واإلشباعات ادلتحققة.

 جامعة الشرؽ األوسط: عّماف.
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إىل وسائل التواصل االجتماعي ودورىا يف التحوالت ادلستقبلية: من القبيلة (. ٖٕٔٓالسويدي، صباؿ.) -

 .إلمارات: مركز اإلمارات للدراسات والبحوثالفيسبوؾ. ا

 

اجمللة العربية لبحوث عي لليوتيوب وأتثَته على عالقتهم ابلتلفزيوف. (. استخداـ الشباب اجلامٜٕٔٓالشريف، دمحم.) -

 .ٖ٘ٔ-ٕٓٔ، 72 اإلعالـ واالتصاؿ.

 
 والتوزيع.األردف: دار ايفا للنشر اإلعالـ اإللكرتوين. (. ٜٕٓٓعبدالعزيز.) الشريف، -

 صبهورية مصر العربية: ادلركز العريب للنشر والتوزيع.اإلعالـ اجلديد واجملتمع. (. ٕٛٔٓصبطي، عبيدة.) -

 
استخدامات طلبة اجلامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي  (.ٕٗٔٓأبو صالح، صالح.) -

 ة، كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية: غزة.رسالة ماجستَت غَت منشورة. قسم اإلعالـ والصحافواإلشباعات ادلتحققة. 

 

، ٜجملة العلـو اإلنسانية جلامعة أـ البواقي.(.الشباب وشبكات التواصل االجتماعي. ٕٛٔٓطراد، طارؽ.) -

ٕٜٛ-ٖٓٙ. 

استخداـ األستاذ اجلامعي دلوقع اليوتيوب يف العملية التعليمية: دراسة ميدانية (. ٕٚٔٓ).طبوشة، فطيمة -

غَت منشورة.  رسالة ماجستَت .العلـو اإلنسانية واالجتماعية جامعة قاصدي مرابح ورقلة منوذجاً ألساتذة كلية 

 اجلزائر.  :رقلةو  -كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرابح  قسم علـو اإلعالـ واالتصاؿ،
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داد ادلراىقُت ابدلعرفة حوؿ القضااي ميف إ(. دور اليوتيوب ٕٙٔٓ).، احملروؽ، هنلة وعبداحلميد، حنافالطنباري، فاتن -

 .ٓٔٔ-٘ٓٔ(.ٕٚ)09. جملدجملة دراسات الطفولة .العربية

 
 كفر الشيخ: دار العلم واإلدياف للنشر والتوزيع.إدارة ادلعرفة. (. ٖٕٔٓعلي، أسامة.) -
 

يف متابعة اعتماد الشباب ادلصري على مضامٌن ملفات الفيديو على اإلنرتنت (. ٕٔٔٓعبداجمليد، أمساء.) -

 . رسالة ماجستَت غَت منشورة. قسم اإلعالـ، كلية اآلداب، جامعة حلواف: صبهورية مصر العربية.األحداث احمللية

 

(. اذباىات أعضاء ىيئة التدريس والطالب ابلكليات العلمية يف جامعة ادللك عبد العزيز ٕٚٔٓ)ة.عبد اذلادي، سار  -

لة ادلركز العريب للبحوث والدراسات يف علـو جم .ـ اليوتيوبضلو استخدا YouTubeيف العملية التعليمية 

 .ٖٔٔ-ٛٙ(. ٛ)2. جملدادلكتبات وادلعلومات

 

ات التواصل االجتماعي واإلشباعات                     استخدامات طلبة جامعة طيبة لشبك(. ٕٚٔٓالعنزي، سلطاف.) -

 جامعة الَتموؾ: إربد. كلية اإلعالـ،رسالة ماجستَت غَت منشورة. قسم الصحافة،  ادلتحققة منها. 

 

 : دار اجلوىرة للنشر والتوزيع.القاىرة الشباب واستثمار وقت الفراغ.(. ٕ٘ٔٓعامر، طارؽ.) -

 

جملة احتاد (. استخدامات طلبة جامعة الَتموؾ لػ)اليوتيوب( واإلشباعات ادلتحققة منها. ٕٗٔٓ)حامت. عالونة، -

 .ٕٕٜ-ٚٚٛ (.ٕ)00جملد اجلامعات العربية لآلداب.
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طلبة جامعة دراسة مسحية على  :اليمٍت دلوقع اليوتيوباستخدامات الشباب اجلامعي  (.ٖٕٔٓالعزعزي، وديع.) -

ـ على الرابط ٕٕٓٓ/ٗ/٘مت اسًتجاعو يف  .جملة جامعة الطائف للرتبية واآلداب .صنعاء

https://www.researchgate.net/publication/309154851_astkhdam_alshbab_aljamy_alymn

amt_snay_lmwq_alywtywb_drast_mshyt_ly_tlbt_j . 

 

كلية اآلداب. جملة   (. مواقع التواصل االجتماعي ودورىا يف تقدًن خدمات ادلعلومات.ٕٛٔٓالعجمي، خالد.) -

 .ٗ٘ٗ-ٜٖٗ(.ٙٗ)7جملد

 

ـ ٕٕٓٓ/ٕ/ٓٔمت اسًتجاعو يف  ".منو مستخدمي مواقع التواصل ابدلملكة سنوايً  ٖٔ%( "ٜٕٔٓالفهيد، دمحم.) -

 /https://www.alwatan.com.sa/article/1009584على الرابط 

 

جملة عودي. (. أتثَت مواقع التواصل االجتماعي على أمناط التحصيل الثقايف عند الشباب السٕٛٔٓالقرين، رضبة.) -

 .ٖٕ-ٔ.(ٖ)7العلـو اإلنسانية واالجتماعية. جملد

 

 األردف: دار النفائس للنشر والتوزيع. ثورة الشبكات االجتماعية.(. ٖٕٔٓادلقدادي، خالد.) -
 

، 72. جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية(. اإلعالـ اجلديد وتوطُت ادلعرفة. ٕ٘ٔٓمثناين، رضا.) -

ٕٕٙ-ٕٜٔ. 

 
 . عمَّاف: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع.(ٕ)ط نظرايت االتصاؿ.(. ٕٛٔٓادلزاىرة، مناؿ.) -
 

https://www.researchgate.net/publication/309154851_astkhdam_alshbab_aljamy_alymny_lmwq_alywtywb_drast_mshyt_ly_tlbt_jamt_sna
https://www.researchgate.net/publication/309154851_astkhdam_alshbab_aljamy_alymny_lmwq_alywtywb_drast_mshyt_ly_tlbt_jamt_sna
https://www.alwatan.com.sa/article/1009584/حياة/13-نمو-مستخدمي-مواقع-التواصل-بالمملكة-سنويا#comments
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              للتدريب والنشر.القاىرة: اجملموعة العربية مناىج البحث يف اخلدمة االجتماعية. . (ٕٚٔٓأبو النصر، مدحت.) -
 

دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي لدى الشباب يف منطقة اجلوؼ يف   (. ٕٗٔٓ، سلطاف.)النوري -

 كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية: األردف.  رسالة دكتوراة غَت منشورة.السعودية. 

 
. (. مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدى الشباب اجلامعي السعودي: دراسة ميدانيةٕ٘ٔٓالوزاف، عبدهللا.) -

 .ٕٛٔ-ٚٛٔ، 2جملة حبوث العالقات العامة الشرؽ األوسط.

 

لبحوث  اجمللة العلمية .ا موقع اليوتيوب: دراسة ربليلية(. ثقافة العمل التطوعي اليت يتضمنهٕٛٔٓ)ء.يوسف، ىنا -

 .ٚٓ٘-ٖٚٗ، 02. اإلذاعة والتلفزيوف

 

 :اثنياً: ادلراجع األجنبية 
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 (1ملحق )

 أسماء املحكمين

 

 
 االسم
 

 
 الدرجة العلمية

 

 
 اجلامعة
 

 
 عبداحملسن حسُتإدياف فتحي  د.

 
 القرىجامعة أـ  بقسم اإلعالـ  أستاذ مشارؾ

 
 زروععبدالرحيم عبدالعظيم م د. رشا

 
 جامعة أـ القرى بقسم اإلعالـ  أستاذ مشارؾ

 
 دمحم أضبدد. مساح صباؿ 
 

 أـ القرىجامعة  بقسم اإلعالـ أستاذ مساعد

 
 عطاردمحم فهمي الد. ىبة 

 
 أـ القرى جامعة  بقسم اإلعالـأستاذ مساعد 

 
 حليبحسُت د. آماؿ سعد الدين 
 

 جامعة أـ القرى بقسم اإلعالـ مساعدأستاذ 

 
 فراج األمَت صحصاح فايز د.

 
 جامعة أـ القرى بقسم اإلعالـ أستاذ مساعد
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 (2ملحق )

 استمارة الدراسة امليدانية 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

 

 عزيزيت الطالبة / عزيزي الطالب،،،

 

التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي ادلعريف لدى الشباب دور شبكات االستبياف التارل ىو جزء من دراسة بعنواف" 
الصحافة من جامعة أـ الُقرى. وهتدؼ الدراسة إذل  يف زبصص ". واليت ُأجريها لنيل درجة ادلاجستَت يف اإلعالـاجلامعي

مهم التعرؼ على دوافع استخداـ الشباب اجلامعي السعودي لشبكات التواصل االجتماعي والكشف عن دوافع استخدا
وب (. سعودي لشبكة ) اليوتي)اليوتيوب(. ابإلضافة إذل معرؼ أىم التأثَتات الناذبة الستخداـ الشباب اجلامعي اللشبكة 

 علماً أبف ادلعلومات اليت سيتم ربصيلها ستكوف سرية وسيتم استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

 

سن تعاونكم ووقتكم الثمٌنشاكرة لكم حُ   

 

                                                                                                                                                                                 
 الباحثة

 حسن ابخليور بنت عبًن 
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 0 - ما اكثر مواقع التواصل االجتماعي اليت تفضل استخدامها؟ ميكن اختيار أكثر من بديل. 
 

                 موقع  الفيسبوؾ
                 موقع  تويًت

موقع اليوتيوب                   
موقع السناب شات                  

                 موقع االنستجراـ        
 

 
 7 - ما أسباب استخدامك دلواقع التواصل االجتماعي؟ ميكن اختيار أكثر من بديل 

 ـ دوافع استخداـ مواقع التواصل االجتماعي
 0 للتسلية والًتفيو وشغل وقت الفراغ. 

 7 للتواصل مع األصدقاء واألقارب. 

 2 التعرؼ على أصدقاء جدد.  

 2 تنمية ادلهارات والقدرات التعليمية والشخصية واالجتماعية. 
 2 احلصوؿ على األخبار وادلعلومات. 
 2 للحصوؿ على معلومات علمية خاصة ابلدراسة. 
 2 مناقشة القضااي مع اآلخرين. 
 2 مساحة حلرية الرأي والتعبَت حوؿ سلتلف ادلوضوعات واألحداث. 
 9 االطالع على اآلراء ووجهات النظر ادلختلفة. 
 01 بديل إعالمي عن الوسائل اإلعالمية التقليدية األخرى. 

 
 

استخدامك دلوقع اليوتيوب للحصوؿ على ادلعلومات؟حدد درجة  -2  
 

           بدرجة كبَتة                         
بدرجة متوسطة                                     
بدرجة ضعيفة            
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ما عدد الساعات اليت تقضيها على موقع اليوتيوب يومياً؟ - 2  
 

أقل من ساعة                         أ       
من ساعة إذل ساعتُت                               

من ثالث ساعات فأكثر            
 

ما نوع احملتوى الذي تفضل مشاىدتو على موقع اليوتيوب؟ ميكن اختيار أكثر من بديل؟ - 2   
 

خباري       إ                                                                               
اجتماعي                   

ثقايف                
اقتصادي            
رايضي             
توعوي                    
إعالمي                    
تعليمي                    
موسيقى          

 
  .أسباب متابعتك للمحتوى الذي يعرضو  موقع اليوتيوب؟ ميكن اختيار أكثر من بديلما  - 2

 ـ أسباب متابعة ادلستخدـ دلضامٌن موقع اليوتيوب 
 ٔ جلودة احملتوى.  
 ٕ ألهنا تقدـ زلتوى منظم وقيِّم. 
 ٕ ألهنا تقدـ زلتوى ىادؼ.  
 ٗ ألهنا سبكنٍت من التفاعل مع احملتوى. 
 ٘ اللغة البسيطة للمحتوى.   
 ٙ الستخدامها برامج وتقنيات جديدة يف عرض احملتوى.  
 ٚ ألهنا تتيح خاصية الًتصبة للمحتوى ادلقدـ بلغة أخرى.  
 ٛ تنوع وتعدد اخليارات اليت تتناوؿ موضوع زلدد.  
 ٜ سهولة الوصوؿ إذل ادلعلومات واالطالع عليها. 

 ٓٔ ..........................................ُأخرى ُتذكر.........
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 ما دوافع استخدامك دلوقع اليوتيوب؟ - 2

 ـ دوافع استخداـ موقع اليوتيوب  موافق حمايد معارض
 0 استخدـ اليوتيوب للتسلية والًتفيو وقضاء وقت الفراغ.   

 7 استخدـ اليوتيوب للتعرؼ على األخبار احمللية والعادلية.   

استخدـ اليوتيوب للبحث عن ادلعلومات وادلهارات ادلتاحة للتعلم    
 2 من خالذلا.

 2 استخدـ اليوتيوب للتعرؼ على معلومات ومعارؼ جديدة.   

 2 استخدـ اليوتيوب لتثقيف الذات والتعلم عن بعد.   

استخدـ اليوتيوب إلنتاج مقاطع فيديو خاصة يب ومشاركتها مع    
 2 اآلخرين.

 2 استخدـ اليوتيوب للحصوؿ على معلومات علمية خاصة ابلدراسة.   

استخدـ اليوتيوب للبحث عن ادلعلومات وادلهارات ادلتاحة للتعلم    
 2 من خالذلا.

 9 استخدـ اليوتيوب دلشاىدة برامج تلفزيونية دل أسبكن من مشاىدهتا.   

استخدـ اليوتيوب لتحميل مقاطع الفيديو ) التعليمية، الغنائية ،    
 01 الرايضية اإلخبارية،...إخل ( 

ابلذات. استخدـ اليوتيوب لتحقيق الشعور     00 
 07 استخدـ اليوتيوب للهروب من الواقع.    
 02 استخدـ اليوتيوب للتخلص من القلق وادللل.   

 

ما مدى أتثًن موقع اليوتيوب على وعيك ادلعريف؟ - 2  

درجة كبَتة                  ب               
رجة متوسطة                  بد               
بدرجة منخفضة                             
أبداً                 
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ما التأثًنات ادلعرفية الناجتة عن استخدامك دلوقع اليوتيوب؟  -9   

 ـ التأثًنات ادلعرفية موافق حمايد معارض
 ٔ دل يكن ذلا أي أتثَت معريف.   

 ٕ سامهت يف رفع ادلستوى ادلعريف وادلعلومايت لدي.   

سامهت يف معرفيت ابلعديد من ادلوضوعات اجلديدة يف سلتلف    
 اجملاالت.

ٖ 

 ٗ أاتح اليوتيوب رل فرصة االطالع على الثقافات ادلختلفة.   

 ٘ ساعدين اليوتيوب على اكتساب اخلربات وادلهارات ادلتعددة.   

 ٙ مكنٍت اليوتيوب من االستفادة من ذبارب اآلخرين.   

ساعدين اليوتيوب يف تكوين اذباىات اجيابية ضلو بعض ادلضامُت    
 ٚ اليت أشاىدىا.

ساعدين اليوتيوب على إزالة الغموض لدي ذباه القضااي    
 ٛ وادلوضوعات ادلختلفة.

 ٜ ساعدين اليوتيوب على معرفة معلومات دل أكن أعلم هبا من قبل.   

أكسبٍت اليوتيوب القدرة على ترتيب ادلوضوعات ادلعرفية اليت هتمٍت    
 ٓٔ يف الفًتة احلالية.

.......................................................................أخرى ُتذكر   ٔٔ 
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ما التأثًنات السلوكية الناجتة عن استخدامك دلوقع اليوتيوب؟ - 01  

 ـ التأثًنات السلوكية  موافق حمايد معارض 
 ٔ دل يكن لليوتيوب تغيَت يف سلوكي االجتماعي واألخالقي.   

اليوتيوب على تعاملي مع أفراد أسريت بشكل اجيايب. أثر     ٕ 

 ٖ أثر اليوتيوب على تعاملي مع أسريت بشكل سليب.   

 ٗ أثر اليوتيوب على تعاملي مع اآلخرين بشكل إجيايب.   

 ٘ أثر اليوتيوب على تعاملي مع اآلخرين بشكل سليب.   

اليوتيوب ذات  مشاركة األصدقاء دلتابعة بعض مقاطع الفيديو على   
 ٙ احملتوى القيم.

ساعدين اليوتيوب على مشاركة ادلوضوعات ذات ادلضامُت اذلادفة    
 ٚ مع اآلخرين.

أستطيع من خالؿ اليوتيوب إبداء اآلراء اإلجيابية والسلبية حبرية    
 ٛ اتمة.

أكسبٍت اليوتيوب القدرة على التحكم يف عرض ادلضامُت اليت    
 ٜ أرغب دبشاىدهتا.

   
زاد اليوتيوب من قدريت على ادلشاركة والنقاش حوؿ ادلوضوعات 

 ٓٔ ادلختلفة والتعليق عليها.

 ٔٔ أخرى تذكر .................................................................................
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

78 
 

 
 
 

اليوتيوب؟قع ما التأثًنات الوجدانية الناجتة عن استخدامك دلو  - 00  

 ـ التأثًنات الوجدانية موافق حمايد معارض
 ٔ الوعي أبمهية اليوتيوب كأداة علمية مؤثرة.   

 ٕ أشعر ابلرضى عند استخداـ اليوتيوب ومشاىدة بعض القنوات ادلفضلة.   

 ٖ أشعر ابلسعادة لتنوع ادلضامُت اليت يقدمها اليوتيوب    

اليوتيوب أصابٍت ابلعزلة واذلروب من الواقع.التعرض للمضموف ادلتنوع على      ٗ 

 ٘ أشعر ابلفراغ عند عدـ استخداـ اليوتيوب لفنرة.   

ساعدين اليوتيوب على التخلص من شعور اخلوؼ والقلق ادلتعلق    
 ابدلوضوعات ادلعرفية اليت أحبث عنها. 

ٙ 

 ٚ ساعدين اليوتيوب على التخلص من شعور الوحدة والعزلة االجتماعية.    

أكسبٍت اليوتيوب شعوراً ابألماف من خالؿ احلصوؿ على ادلعلومات حوؿ    
 ٛ سلتلف ادلوضوعات.

....................................................أخرى ُتذكر..................  ٜ 
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 ليوتيوب؟ا ادلقدـ عرب موقع ما اجتاىاتك حنو احملتوى - 07

 ـ الفقرة  اجيايب  سليب  حمايد
 ٔ حقق موقع اليوتيوب االستفادة رل من خالؿ مشاىدة ادلضامُت ادلختلفة.   
 ٕ صلح موقع اليوتيوب بتزويدي بكافة ادلضامُت اليت أحبث عنها.   

 ٖ ساعدتٍت موقع اليوتيوب يف ربقيق رغبايت ادلعرفية وإشباعها.    
 ٗ دلوقع اليوتيوب القدرة على تقدًن زلتوى ال تستطيع وسيلة أخرى تقدديها.   
 ٘ يعد موقع اليوتيوب منرباً للتعبَت عن اآلراء ادلختلفة.   

........................................................................................أخرى تذكر   ٙ 
 

 البياانت األولية:

 اجلنس:
كر                                   ذ             

أنثى                           
 

 العمر:
سنة                        ٕٔإذل ٛٔمن              
                                     سنة  ٕ٘إذل ٕمن             
  سنة   ٕ٘أكثر من            

 
 ادلرحلة اجلامعية:

السنة التحضَتية                      
السنة األوذل                          
السنة الثانية                            
السنة الثالثة                                
 السنة الرابعة          


