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 ن فهرس اجلداول

 1 املقدمة

 : اإلطار النظري واملنهجي للدراسةالفصل األول

 دراسةملبحث األول: اإلطار النظري للا

 5-4 والتعريفات اإلجرائيةدراسة مصطلحات ال

 16-5 الدراسات السابقة والتعقيب عليها

 16 دراسةمشكلة ال

 17 دراسةأمهية ال

 18-17 دراسةأهداف ال

 18 دراسةتساؤالت ال

 املدخل النظري

 22-19 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم

 24-22 واستخداماهتامفهومها  ت التواصل االجتماعي :شبكا

 26-25 ودورها يف الوعيشبكات التواصل االجتماعي 

 28-26 : مفهومه واستخداماته اليوتيوب 
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 29-28 واملعلوماتكشبكة اجتماعية للمعرفة اليوتيوب  

 29 مفهوم اليوتيوب  كشبة اجتماعية

 33-29 املميزات اليت يتمتع هبا موقع اليوتيوب كشبكة اجتماعية للمعرفة واملعلومات

 33 بكة اجتماعية للمعرفة واملعلوماتاليوتيوب كشالنصائح اليت تساعد على حتسني عملية استخدام 

 دراسةالثاين: اإلجراءات املنهجية للاملبحث 

 32 ومنهج الدراسةنوع 

 32 والعينة  دراسةجمتمع ال

 34 دراسةأداة ال

 34 إجراءات الصدق والثبات 

 35 التحليل اإلحصائي للبياانت

 35 األساليب اإلحصائية املستخدمة

 36 دراسةحدود ال

 : نتائج الدراسة امليدانيةالفصل الثاين

 58-38 عرض نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها

 63-59  ملخص النتائج النهائية

 61-63  التوصيات

 69-62 املراجع 
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 الصفحةرقم  عنوان اجلدول رقم اجلدول

 33 مسات عينة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافية 1

 35 معامل الثبات حملاور الدراسة 2

 38 ليت يُفضل أفرد العينة استخدامهاأكثر مواقع التواصل االجتماعي ا 3

 39 العينة ملواقع التواصل االجتماعيأسباب استخدام أفراد  4

 41 اليوتيوب للحصول على املعلومات درجة استخدام أفراد العينة ملوقع 5

 42 العينة على موقع اليوتيوب يومياً عدد الساعات اليت يقضيها أفراد  6

 43 على موقع اليوتيوب نوع احملتوى الذي يُفضل أفراد العينة مشاهدته 7

 44 أسباب متابعة أفراد العينة للمحتوى الذي يعرضه موقع اليوتيوب 8

 46 أفراد العينة ملوقع اليوتيوبم دوافع استخدا 9

 48 ياس دوافع أفراد العينة حنو استخدام موقع اليوتيوبق 13

 49 الوعي املعريف لدى أفراد العينة مدى أتثري موقع اليوتيوب على 11

 53 ملوقع اليوتيوب أفراد العينة عن استخدام التأثريات املعرفية الناجتة 12

 51 الناجتة عن استخدام أفراد العينة موقع اليوتيوبمقياس التأثريات املعرفية  13

 52 وقع اليوتيوباد العينة ملأفر  عن استخدامالتأثريات السلوكية الناجتة  14

 54 وقع اليوتيوبملمقياس التأثريات السلوكية الناجتة عن استخدام أفراد العينة  15

 55 ملوقع اليوتيوب أفراد العينة عن استخدامالتأثريات الوجدانية الناجتة  16

 56 وقع اليوتيوبملمقياس التأثريات الوجدانية الناجتة عن استخدام أفراد العينة  17

 57 املقدم عرب موقع اليوتيوب فراد العينة حنو احملتوىاجتاهات أ 18

 58 موقع اليوتيوب عربمقياس آراء واجتاهات أفراد العينة حنو احملتوى املقدم  19



 

 


