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 : ملخص الدراسة

 فيلالشتراك  الجامعيين الطلبة تدفع التي سباباأل على التعرف ىإل ةراسالد هذهتهدف 

 االجتماعية العالقات طبيعة على لتعرفوا  " نموذجا " يوتيوب " االجتماعي التواصل مواقع

 ومن الموقع هذا استخدام عن الناتجة السلبية  االيجابية اآلثار عن والكشف الموقع هذا عبر

أداة  واستخدمت المسحي المنهج علىالدراسة  في اعتمدت، ألهدافا هذه تحقيق اجل

ستمارة إلى خمسة محاور: المحور تقسيم اال لجمع البيانات من المبحوثين حيث تم االستبيان

دوافع الطلبة األول عادات وأنماط استخدام الطلبة الجامعيين لموقع يوتيوب، والثاني 

قة من وراء االشباعات المحق المحور الثالثوراء مشاهدة برامج اليوتيوب، و  الجامعيين

أما فيما يخص  ،ايجابيات اليوتيوبوالرابع  يوتيوب، استخدام موقع التواصل االجتماعي

بد الحميد ع جامعة في البحث تطبيق تم حيث يوتيوب،المحور الخامس خصصته لسلبيات ال

  .تيارهم بطريقة قصديةطالب وطالبة تم اخ 120نة من عينة مكو  ابن باديس مستغانم على

برامج اليوتيوب دائما تساعد الطلبة  :همهاأ النتائج من مجموعةوقد توصلت الدراسة إلى 

من أفراد   %78,33كشفت الدراسة أنو  الجامعيين في معرفة ما يجري من أحداث وطنية،

 لمواضيع بنسبةباشتراك هذا اال ز ويرتبطاليوتيبور العينة يقومون باالشتراك في صفحات 

هي التي يرغب الطالب  والترفيهية أن الحاجات الشخصيةما أوضحت الدراسة بك 77,65%

، وتبين بأن أغلبية أفراد عينة الدراسة ال يستطيعون التخلي بدرجة كبيرة بإشباع نفسه منها

 .%78,33  عن موقع يوتيوب بحيث قدرت نسبتهم



Résumé de l’étude : 

Cette étude vise à identifier les raisons qui motivent les étudiants 

universitaires à participer à des sites de résaux sociaux « YouTube » 

en tant que modèle ,et de connaitre la nature des relations sociales à 

travers ce site et de détecter les effets positifs et négatifs résultant 

de l’utilisation de ce site et pour atteindre ces objectifs, l’étude a été 

basée sur la méthode d’enquéte ,le questionnaire a été utilisé pour 

collecter des données auprès des répondants et le questionnaire  

a été divisé en cinq axes, le premier axe concerne les habitudes et 

usages des étudiants universitaires sur YouTube, et la deuxième 

motivation des étudiants universitaires derrière les programmes 

YouTube, le troisième axe :les satisfactions réalisée derière 

l’utilisation du site de réseautage social YouTube et le quatrième les 

positifs de YouTube, et la Cinquième axe consacré aux 

inconvénients de YouTube, la recherche a été appliquée à 

l’Université de abd El Hamid Ibn Badis Mostaganem sur un 



échantillon de 120 étudiants qui ont été choisi de manière 

intentionnel. 

L’étude relevèe une collection de résultats les plus importants sont : 

les programmes youtube aident toujours les étudiants universitaires à 

savoir ce  qui se passe dans les événement nationaux, l’étude a 

révélé que 78, 33 % des répondants qui participent aux page de 

Youtube et est liée à la participation des sujets 77, 65 %. 

L’étude a également révélé que les besoins personnels et récréatifs 

sont ce que l’étudiant veut se satisfaire dans une large mesure, il a 

été constaté que la majorité des répondants à l’étude ne peut pas 

abandonner  le site youtube,  estimé à 78,33%. 
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 :مقدمة

تعطي للمعلومات  وجيات اإلعالم واالتصال التي أصبحتفي عصر تكنولنحن نعيش اليوم 

والمعرفة قدرات هائلة على اختراق الحدود المكانية والزمانية، ففي السابق كان االتصال مع 

الطلبة الجامعيين فيما بينهم  تبادل المعلومات واألفكار واألخبار مع األصدقاء والعائلة و 

 المثلما قمع مئات األشخاص يتطلب الكثير من الوقت أما اليوم فالتواصل مستمر 

  هيزاتالتج لىإ االتصال تكنولوجيا مفهوم ويشير كونية، أصبحنا نعيش في قرية ماكلوهان

ن لجمع البشرية اخترعتها وأ اكتشفتها التي الوسائلو   وعرض واستقبال نقلث و بو   تاجوا 

 حقول في المذهل التطور استطاع لقدراد، و واألف المجتمعات بين االتصالية المعلومات

 جزءا فأصبحت نسانيةاإل نشطةاأل مجاالت بكافة االرتباط لها يتيح نأ االتصال تكنولوجيا

 .لألشخاص اليومية الحياة في مهما

 حد إلى نجحت والتي تجليا الحديثة االتصال تكنولوجيا مظاهر كثرأ بين من نترنتاإلد تعو  

 عالقات بناءواالتصال فيما بينهم، وكذا في  لللتفاع فراداأل مامأ جديدة فرص فتح في كبير

 . اجتماعية

 ساعدت التي الحديثة االتصال تكنولوجيات مهأ أحد االجتماعي التواصل مواقع وتعتبر

حيث أحدثت هذه   مأرائه مهومشاركت راداألف من غيره مع قات عال توطيد في اإلنسان

الشبكات نقلة نوعية كبيرة في حياة الناس، فصار الناس مهووسين بها بسبب ما وفرت  لهم 

من مجاالت ومساحات كبيرة، فأصبحوا قادرين من خالل هذه المواقع إيصال أصواتهم التي 



 
ب  

لم تكن مسموعة، كما صاروا قادرين على التعرف على بعضهم البعض بشكل أكبر، مما 

 الطريق لبناء جسور التفاعل والتشارك. مهد لهم

ومن أبر هذه المواقع موقع اليوتيوب الذي يتيح لنا مشاهدة مجموعة ال متناهية وغير 

 رحب، فضاء بمثابة أصبحت محدودة من الفيديوهات العالمية واإلقليمية والمحلية وغيرها

 اهتقييم فليخت ومقاطع دهمشا يضم كما ية،هوالترفي والثقافية ميةلالع المواد اليينم يحوي

 شباب؛لل خاصة الفرصة أتاح حيث إنسان، لكل بل مجتمع، لكل الثقافية فيةلالخ بحسب

 ة.والمتابع ورهالظ من اهحظ تأخذ كي مهوأفكار  مهعاتاإبد لنشر

 ما عن تعبيرلا النشطاء من عديدلل االجتماعي التواصل مواقع من كغيره اليوتيوب مكن

 الشباب من الكثير متنفس تعتبر التي خالل برامج اليوتيبورز من خاصة حرية وبكل يريدون

يصالها للشباب عامة ا  بداعاتهم و ا  أفكارهم و يحاولون نشر وطرح كمتابعين  أوكيوتيبورز  سواء

 المواكبين لكل ما هو جديد. خاصة ينالجامعيوالطلبة 

 طلبةيوتيوب ومدى استخدام  من طرف ال جتماعياال التواصل عموق ونظرا ألهمية

 التي دراسةال هذه حاولت من خالل شباعات،وا   استخدامات من يحقق  وما الجامعيين

ت انتقل ثم ع الموضو راسة لد المنهجية الخطوات مت أهبعأتو  سةراالد شكاليةيد إحدتبها قدمسأ

 واألبعاد مفاهيمالب مأل نأ خاللهما من تحاول فصلين إلى ت قسم الذي النظري طاراإل إلى

 جداول فيها تحلل التي الميدانيةراسة الد ت إلىانتقل خيراآل في و سةراالد لمشكل النظرية

 .إليها تتوصل التي النتائج أهم تعراضاس إلى األخير في صلأل االستبيان
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  تحديد الموضوع::أوال

إلى االشتراك في موقع  ينالجامعيطلبة ال لبحث عن األسباب التي تدفعلى اإدراستي  تنطلق

الموقع ى طبيعة العالقات االجتماعية عبر هذا التواصل االجتماعي يوتيوب والتعرف عل

، وكذلك لمعرفة والكشف عن اآلثار االيجابية والسلبية الناتجة عن استخدام هذا الموقع

  ومن أجل يوتيوب، ستخدامهم موقع التواصل االجتماعياإلشباعات المحققة من وراء ا

تحقيق هذه األهداف سأعتمد في دراستي على المنهج المسحي وكذا سأعتمد على أداة 

عالم طلبة علوم اإل ذلك من خالل دراسة عينة منو المبحوثين  االستبيان لجمع البيانات من

موقع التواصل الذين يستخدمون واالتصال بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم 

 .يوتيوب االجتماعي 

  : دراسةال أهميةثانيا:

دام الطلبة الجامعين استخ وتستمد هذه الدراسة أهميتها في كونها تتناول موضوع مهم وه

االستخدام، هذا الموقع حديث العهد وشديد  عدي حيثالتواصل االجتماعي يوتيوب لموقع 

 يوتيوب  ا خاصة موقعوزيادة مستخدميهمواقع التواصل االجتماعي النتشار الواسع لنتيجة ا

مثل االجتماعي األخرى في مواقع التواصل  مضامينه وسهولة مشاركتها حداثةبالذي يتميز 

تويتر، انستغرام،...وغيرها من المواقع؛ وعرضه لمختلف البرامج التي تتناول  الفايس بوك،

السياسية ع يلمواضناهيك عن اكالبطالة، الزواج، الهجرة غير الشرعية، قضايا الشباب 

مدى استخدام أهمية دراستي من خالل معرفة ن هنا تكمو  ،ية التي يعرضهاة والدينيوالثقاف
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شباعات التي يحققونها من خالل ومعرفة اإلالطلبة الجامعيين لهذا الموقع "يوتيوب" 

ى بعد اطالعهم عل طلبةكيفية تعامل ال وأيضااستخدامهم لموقع التواصل االجتماعي يوتيوب 

بيانات علمية جديدة عن  المرئي، وكذا تكمن األهمية بتزويد المكتبة بقاعدة هذا المحتوى

 .وباليوتي

  : أسباب اختيار الموضوع:ثالثا

لى أسباب ذاتية إلى اختيار دراسة هذا الموضوع إ يتتمحور جملة األسباب التي دفعتن

 موضوعية و هي كاآلتي :و 

 أ ـ األسباب الذاتية :

 .حديث الرغبة في دراسة الموضوع بشكل عميق كونه موضوع 1

 الجامعيين.معرفة مدى استخدام موقع "يوتيوب" من طرف الطلبة  2

 ب ـاألسباب الموضوعية:

 االهتمام المتزايد بها.سريع لشبكات التواصل االجتماعي و التطور ال 1

 قبال المتزايد عليها.اإلانتشار ما يعرف بقنوات اليوتيوب و  2

 الدور الذي يلعبه اليوتيوب من خالل معالجته لقضايا مختلفة. 3
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 :  ىلإسي تهدف الدراسة بشكل رئي :دراسةال أهدافرابعا: 

 .معرفة األسباب التي تكمن وراء استخدام موقع التواصل االجتماعي يوتيوب 1

المكانة التي يحتلها اليوتيوب أوساط الطلبة في ظل وجود مواقع التواصل معرفة  2

 .االجتماعي األخرى 

متابعتهم لموقع التواصل الوصول إلى اإلشباعات المحققة للطلبة الجامعيين جراء  3

 االجتماعي يوتيوب.

محاولة رصد أهم التأثيرات االيجابية والسلبية الستخدام موقع التواصل االجتماعي يوتيوب  4

 لدى الطلبة الجامعيين.
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 :وتساؤالتها شكالية الدراسةإخامسا: 

 ـ إشكالية الدراسة:1

، وذلك من خالل نقل وتبادل المعلومات االتصالفي مجال  جيةلو ة تكنو يشهد العالم اليوم ثور 

تصال من مظاهر تكنولوجيا االلحديثة، و تصالية اارف واألفكار بواسطة الوسائل االوالمع

ة واسعة من اهتمامات المجتمعات استطاعت احتالل مساح نترنت" باعتبارها وسيلة"اإل

أوجه  الفاعل والواضح في تحديث وتطوير دورهانظرا ل راد وأخذت حيزا كبيرا في تفكيرهماألفو 

طوة هائلة عن طريق نشر خ احيث استطاعت أن تخطو  ،البشرية كثيرة من جوانب الحياة

 .تبادل الثقافاتالمعارف و 

مشاكلهم وانشغاالتهم صة جديدة أمام األفراد للتفاعل ونقل همومهم و نترنت" فر لقد فتحت "اإل

المنتشرة بشكل كبير على الشبكة العنكبوتية التي  جتماعيالتواصل االخاصة عبر مواقع 

 بين أفراد المجتمع. التواصل والتفاعلساعدت في 

 مستخدموه مقاطع فيديوحيث ينشر فيه  ،جتماعيالتواصل االيعتبر اليوتيوب من بين مواقع 

، كتنزيل الملفات وتحميلهادمات التي تسهل عليهم ذلك، ويتيح لهم الموقع العديد من الخ

قد  غير محدودة، مقاطع فيديو االطالع علىبهذا الموقع يسمح وحتى التعليق عليها، كما 

بحيث يسمح  تابعة لشركات معينة أو قد تكون من صناعة هواة تكون هذه المقاطع المنشورة

فيها العديد  ونيتناول بنشر فيديوهات  بإنشاء قنوات يقومون من خاللها اليوتيوب لألشخاص

 .سياسية جتماعية أواف الميادين سواء كانت ثقافية أو األحداث في مختلمن المواضيع و 
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من البديهي والمتعارف عليه أن بدايات مواقع التواصل كانت لغرض التواصل االجتماعي 

وربط المجتمعات ببعضها البعض إال انه ومع تطور المجتمعات واحتياجاتها زادت أهمية 

والسياسي ال االقتصادي في المج يوظفأصبح التواصل بما فيهم اليوتيوب بحيث  مواقع

ن يالطالب الجامعيمن طرف الشباب عامة و  صبح يحظى بمالين المتابعةوأ االجتماعيو 

 رةمشهو الشخصيات ال متابعة صفحات بحيث يتيح لهم الموقع جديد لكل المواكبينخاصة، 

ن من من خالل التعليق والمشاركة حيث إ والتفاعل معهادبية األعامية و الصفحات الو 

خبار األلى البحث والمعرفة ومتابعة كل لبة الجامعيين أنهم يسعون دائما إخصائص الط

 :يجعلنا نطرح التساؤل الرئيسي  الجديدة في شتى مجاالت الحياة وهذا ما

  ؟إلى أي مدى يؤثر استخدام اليوتوب على الطلبة الجامعيين

شباعات التي يحققها موقع دراسة بالبحث عن االستخدامات واإلمن خالل هذه ال وسنقوم

جل أومن امعيين من خالل دراسة عينة منهم التواصل االجتماعي اليوتيوب لدى الطلبة الج

 :تبسيط دراستنا نطرح التساؤالت الفرعية التالية

 : التساؤالت الفرعيةــ 2

 يوتيوب ؟ موقعل الجامعيين ةبطلالهي عادات وأنماط استخدام ما  1

  ؟وراء مشاهدة اليوتيوب الجامعين ةبطلالهي دوافع  ما 2

لموقع التواصل  موراء استخدامه الجامعيين ةبالطلالتي يحققها فيما تتمثل االشباعات  3

 ؟االجتماعي يوتيوب 
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 المصطلحات : : تحديد المفاهيم و دساسا

 ستخدام:ـ اال1

 1.مصدر استخدام يستخدم، استخداما، استخدام آلة أي استعمالهااستخدام : التعريف اللغوي

مة وتكنولوجيا االتصال بصفة : إن مع تطور التكنولوجيا بصفة عاالتعريف االصطالحي

لتجسيد العالقة خرى وهذا و استعمال في أحيان ألح استخدام أغلب توظيف مصطخاصة، 

 و التقنية.بين المستخدم واآللة أ

العقلي  االستخدامنه تخدمه الفرد فعليا من المعلومات أي أنه ما يسبأ ويعرف االستخدام

 للمعلومات التي يحتاجها الفعل.

 واالستخدام في مجال اإلنترنت يتخد مفهومين هما :

 لى الشبكة دون تحديد مسبق لعملية االستخدام.وهو الدخول إ :ستخدام العاماال

يكون في غالب األحيان في إطار  الذيتخدام المتخصص االس وهو:ستخدام الخاصاال

 2عمل.

 مواقع التواصل االجتماعييميلون الستخدام أقصد به األفراد الذين  :جرائيالتعريف اإل

شباع رغباتهم وحاجاتهم وتحقيق أهدافهم وفي دراستي أقصد به عملية التصفح التي يقوم إل

 . التصفحبها الطلبة الجامعيين في موقع يوتيوب وعادات وأنماط هذا 

                                                           
 .22:30على الساعة  02/05/2018زيارة الموقع يوم  www.almaany.com/dic/ar-arمعجم المعاني الجامع،معجم عربي عربي،1
يين وسلوكياتهم،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة يوسف بورحلة سليمان،أثر استخدام االنترنت على الطلبة الجامع2

 .25-24بن خدة، الجزائر،ص
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 شباع:ـ اإل2

: هو إرضاء رغبة أي بلوغ هدف أو خفض دافع وتدل الكلمة أيضا التعريف االصطالحي

على الحال التي يتم فيها ذلك ويعني في نظرية التحليل النفسي خفض التنبيه والتخلص من 

خرى حالة لى العمل ليحدث مرة أدفع الجهاز إلم ويالتنبيه يولد إحساسا باألإن تراكم  التوتر

 3يدرك فيها خفض التنبيه كأنه لذة.شباع إ

: هو عبارة عن اقتناع ورضا الطلبة الجامعيين بالخدمات التي يقدمها موقع التعريف االجرائي

التواصل االجتماعي يوتيوب من خالل الحصول على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها 

 للوصول إلى أكبر درجة من اإلشباع.

 نترنت:ـ اإل 3

: هي شبكة اتصاالت عالمية تربط اآلالف من شبكات الكمبيوتر التعريف اإلصطالحي

بعضها ببعض و يستخدمها الماليين حاليا على مدار اربع وعشرين ساعة في معظم أنحاء 

 4العالم خاصة في الجامعات ومراكز البحث العلمي.

 ـ مواقع التواصل االجتماعي:4

أي وقت وفي أي مكان هي مواقع تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في  :التعريف االجرائي

واكتسبت اسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات بين البشر والتي يستخدمها الطالب 

                                                           
 .214،ص2003القاهرة،دار الفجر للنشر والتوزيع،، المجلد األول،1محمد منيب حجاب، الموسوعة االعالمية،ط 3
 .170،ص2008،دار المعرفة الجامعية،1طارق سيد أحمد الخليفي،معجم مصطلحات االعالم)انجليزي،عربي(ط 4
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من أجل تبادل ومشاركة التجارب والمعارف والمعلومات والملفات والصور ومقاطع  يينالجامع

 الفيديو.

 : ـ اليوتيوب5

يقوم موقع اليوتيوب على فكرة مبدئية هي: بث لنفسك أو ذع لنفسك  اإلصطالحي:التعريف 

يوضع هذا الشعار في الصفحة األولى وهو مكان في شبكة اإلنترنت للمشاركة في الفيديو 

المجاني الشعبي، يتضمن الموقع أنواعا ال حصر لها من كليبات الفيديو التلفزيونية واألفالم 

 5دونات الفيديو اليومية.الغنائية المصورة و م

مشاركة األفالم بشكل عام زيل و تنيسمح ويدعم نشاط تحميل و وهو أيضا موقع إلكتروني 

 6ومجاني.

موقع من مواقع التواصل االجتماعي ينشر فيه أي شخص فيديوهات  التعريف اإلجرائي:

يصال أفكار واتجاهات سياسية  واجتماعية. سياسية أو اجتماعية بغية مشاركتها مع الشباب وا 

 

 

 
                                                           

 . 216، ص2008،دارالشروق للنشر والتوزيع،عمان،1عباس مصطفى صادق،االعالم الجديد:المفاهيم والوسائل والتطبيقات،ط5
،دار النفائس للنشر 1يوسف المقدادي،ثورة الشبكات االجتماعية :ماهية مواقع التواصل االجتماعي و أبعادها،طخالد غسان 6

  .43ص،2013ردن،والتوزيع،األ
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 : الدراسات السابقة :سابعا

رى فكل عمل تكون إن القيام بأي بحث يعتبر حلقة متصلة لمحاوالت أخ الدراسات السابقة:

 من الدراسات السابقة التي تتالئم مع موضوعي هي :قد سبقته جهود و 

"د.جمال بن كانت من إعداد الطالبة "مريم نريمان نومان" تحت إشراف  :الدراسة األولى

باتنة، بعنوان "استخدام مواقع الشبكات االجتماعية دراسة  -مرزوق" بجامعة  الحاج لخضر

وهي مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير " عينة من مستخدمي موقع الفايسبوك في الجزائر

 2012.7-2011لجامعية في علوم اإلعالم واالتصال للسنة ا

أثر استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على العالقات  ما :وكانت إشكالية دراستها كاآلتي

 االجتماعية؟

 واألسئلة الفرعية التي طرحتها هي :

  الجزائريين؟ لدى "فايسبوك" االجتماعي التواصل موقع استخدام وأنماط عادات هي ماـ 1

  ؟"الفايسبوك" لموقع الجزائريين استخدام وراء تكمن التي والحاجات الدوافع هي ماـ 2

 الجزائريين؟ لدى االجتماعية العالقات على "الفايسبوك" استخدام يؤثر كيفـ 3

 

 

                                                           
7
مريم نريمان نورمان،استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية دراسة عينة من مستخدمي موقع فايسبوك في   

  .2011/2012ئر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واإلتصال،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزا
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 :التالية الفرضيات التساؤالت هذه تحت تندرجو 

 مستخدم من الجزائريين لدى "فايسبوك" االجتماعي التواصل موقع استخدام طرق تختلفـ 1

 . والسن الجنس لمتغيري تبعا آخر إلى

  .وعاطفي اجتماعي فراغ بسبب إليه الجزائر في "الفايسبوك" موقع ومستخدم يلجأـ 2

 ويقلل االجتماعية النشاطات من للفرد الملحوظ االنسحاب إلى يؤدي "الفايسبوك" استخدامـ 3

 .وأصدقائه بعائلته الشخصي المستخدم اتصال من

الستبيان أداة اعلى كذا المالحظة و المسح الوصفي واعتمدت على منهج الطالبة استخدمت *

 مفردة جرى اختيارهم بطريقة قصدية .  280التي طبقت على عينة متكونة من 

 :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية 

 ،"الفايسبوك" استخدام في ساعات ثالث من أكثر المبحوثين من األكبر النسبة تقضيـ 1

 .األولى بالدرجة والدردشة التعليقات خدمة أغلبهم ويفضل

 إلى واألصدقاء األهل مع التواصل بدافع  "الفايسبوك" موقع العينة أفراد أغلب يستخدم ـ 2

 .التثقيف جانب

 واإلناث،وتبين الذكور استخدام بين إحصائية داللة ذات فروق هنالك أن النتائج ـ وبينت3 

، "الفايسبوك" لموقع استخدامهم عند الوعي من بنوع عاملوننا يتس األكبر المبحوثين أن أيضا

 وفي لوجه، وجها الشخصي االتصال في يؤثر الموقع هذا استخدام أن الدراسة أسفرت كماـ 4
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تفاعل المستخدمين مع أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم كما يؤدي إلى االنسحاب الملحوظ للفرد 

 من التفاعل االجتماعي.

الذي هو عي هذه الدراسة مع دراستي في أنها تدرس استخدام مواقع التواصل االجتما تلتقي

هاتين الدراستين كون أن الطالبة اعتمدت على دراسة   وتختلفنفس موضوع بحثي 

 اهمن االستفادة نقطة نموذجا أماالفيسبوك نموذجا بينما دراستي تتمحور حول اليوتيوب 

 .االستبيان استمارة ومحاور ةلأسئ وبناء صياغة ىي علمساعدت في فكانت

"نبيلة بوخبزة" الدكتورة  إشراف تحت "تومي فضيلة"الطالبة  كانت من إعداد: سة الثانيةالدر 

عنوان "أثر شبكات التواصل االجتماعي على تشكل الهوية تحت  3بجامعة الجزائر

للسنة الجامعية ، عالم واالتصالاإل في علوم لنيل شهادة الدكتورةوهي أطروحة  االفتراضية "

2015/2016.8 

االجتماعي  التواصل شبكة موقع استخدام أثر هو ماوقد كانت إشكالية الدراسة كاآلتي: 

facebook الجزائريين؟ للمستخدمين االفتراضية على تشكيل الهوية 

 واألسئلة الفرعية التي طرحتها هي :

جنسين ال من الجزائريين المستخدمين لتحقيقها يسعى التي والحاجيات الدوافع تختلف ـ هل1

 الشبكة موقع في حساباتهم على الحقيقية لهوياتهم مخالفة دواتهم تسويق صور عن عند

 ؟ facbookاالجتماعية 
                                                           

8
فضيلة،أثر شبكات التواصل االجتماعي على تشكل الهوية االفتراضية،أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في علوم االعالم والتصال،جامعة تومي  

  .3،2014/2015الجزائر
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 التواصل شبكة موقع على والممارسة المشكلة االفتراضية الهوية وأنماط مكونات ـ ماهي2

 وما أبعادها؟ facbookاالجتماعي 

أم  حقيقيةال للهوية تقنيا امتدادا المستخدمين من الجنسين لدى االفتراضية الهوية تعتبر لـ ه3

 الرقمي؟ السياق هذا في عنها بديلة هوية تعد أو بينهما مزيجا تعد

لقد استخدمت منهج المسح بشقيه باعتباره يسعى إلى وصف ظاهرة تشكل الهويات *

فتراضية في شبكة اإلنترنت واعتمدت على أداة االستبيان والمالحظة المباشرة والمقابلة اال

 على الخط.

 ومن النتائج التي توصلت إليها هي :

 منها، بجزء ولو الهوية عن التستر نحو ناثاا  و ذكورا  بنوعيهم الدراسة عينة أفراد ـ توجه1

 وتوخيا االجتماعي التواصل شبكات تطبيقات مع التعامل من المستخدمين لحذر ذلك ويرجع

استعمال هذه  خلفها التي واألمنية والثقافية والنفسية واالجتماعية، سية،للمخاطر السيا

  المجتمعات. بعض ضية فيفترااال المنصات

 هذه توافق بين تراوحت بدوافع لحساباتهم مجموعات بإضافة يقومون العينة أفراد ـ معظم2

 وبدرجة العينة، أفراد من المستخدمين وميوالت اهتمامات مع األولى بالدرجة المجموعات

 من وغيرها والدينية والفكرية والثقافية واالجتماعية السياسية انتماءاتهم مع تتوافق ثانية

 .المهنية أو العلمية سواء وتخصصاتهم توافق ما ثالثة وبدرجة االنتماءات،

 تعليمية مستويات من المبحوثين تعامل بين واضح واختالف تباين هناك أن لىلت إتوصـ 3
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 الفايسبوك. االجتماعية الشبكة موقع على ومضامين محتويات من نشره يتم ما مع مختلفة

 commenter)(والتبادل  والتعليق باإلعجاب التعبير من المستخدم نشاطات ـ تعتبر4

partager (j’aime _ فمن خاللها للمستخدم االفتراضية الهوية من أهم محددات ومكونات 

وعلى  والثقافية واالجتماعية السياسية المستخدم وانتماءات ميوالت على التعرف يمكن

 غير بطريقة بها يدلي والتي عنها، المعبر التفضيالت من وغيرها االستهالكية سلوكاته

 أو النظام عنه يجمع وبالتالي حسابه، على اليومية تفاعالته خالل من مباشرة وغير صريحة

 مستخدم أي عن يشكل ويمكن أن التبادالت هذه بفعل وأعداد أرقاما للموقع المشغل البرنامج

 . الهوية االفتراضية

قع هذه الدراسة مع دراستي كون أن كلتا الدراستان تتحدث على موقع من مواوتلتقي 

التأثير المترتب عن هذه الشبكات، وكذا في األداة التي استخدمتها التواصل االجتماعي و 

في أن الطالبة اختارت موقع  ختالففي حين يظهر االالطالبة والتي هي االستمارة، 

الفايسبوك لدراسة تأثيره أما دراستي تتعلق بموقع اليوتيوب وأيضا اعتمدت الطالبة تومي 

عتمدت أنا في دراستي على أداة اوالمقابلة بينما  أدوات االستمارة والمالحظة 3فضيلة على 

 .ستمارةدة هي االواح
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"الدكتورة  إشراف الطالب "حسن طماح المطيري" تحتكانت من إعداد : لدراسة الثالثةا

ستخدامات السياسية عنوان "اال تحت كلية اإلعالم، األوسطبجامعة الشرق  حميدة سميسم"

من قبل الشباب الكويتي" وهي مذكرة تخرج لنيل شهادة  التواصل االجتماعي)تويتر( لموقع

 2012/2013.9للسنة الجامعية  ،ر في اإلعالمالماجستي

: ما طبيعة االستخدامات السياسية لموقع التواصل وقد كانت إشكالية الدراسة كاآلتي

 االجتماعي "تويتر" من قبل الشباب الكويتي؟

 و األسئلة الفرعية التي طرحها هي :

طبيعة االستخدامات المختلفة لموقع التواصل االجتماعي تويتر من قبل مستخدميه من ـما 1

 الشباب الكويتي؟

ـما طبيعة األغراض السياسية الستخدام موقع التواصل االجتماعي تويتر من قبل 2

 مستخدميه من الشباب الكويتي؟

وسائل اإلعالم ـما تأثير استخدام موقع التواصل االجتماعي تويتر نحو استخدامات 3

 األخرى؟

                                                           
9
المطيري،االستخدامات السياسية لمواقع التواصل االجتماعي)تويتر(،مذكرة تحرج لنيل شهادة الماجستير في اإلعالم،جامعة الشرق طماح  

 .2012/2013األوسط كلية االعالم،
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وقام باستخدام المنهج الوصفي المسحي في الدراسة وأداة االستبيان التي طبقت على عينة *

مستجيبين جرى اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من شرائح متنوعة من الشباب  404من 

 الكويتي.

 واستخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :

احتلى المرتبة األولى إلى المساهمة ر على حسب ما جاء في النتائج و يتـ يهدف استخدام تو 1

 في كشف الحقائق السياسية ونشرها على المأل.

 ـ يعتبر تويتر وسيلة للكشف عن الفساد السياسي واإلداري في أجهزة الدولة.2

لدراستين دراسة الطالب "حسن قطيم طماح المطيري" مع دراستي في كون كلتا ا وتلتقي

مواقع التواصل االجتماعي وتختلف الدراستين في كون الدراسة استخدام موقع من  لتتناو 

األولى أجريت على الشباب الكويتي كمجتمع بحث بينما دراستي أجريت على الطالب 

وكذلك تختلف دراستي ودراسة الطالب "حسن قطيم " كون دراسته الجامعيين كمجتمع بحث 

قع " تويتر" بينما دراستي تتحدث عن االستخدام بشكل تناولت االستخدامات السياسية لمو 

ستندت عليها كمرجع في بحثي على اتمثل نقطة االستفادة كوني عام للموقع" يوتيوب " و 

 بعض المفاهيم. 
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 ا: منهج الدراسة وأدواته:ثامن

المنهج هو الطريقة أو األسلوب الذي ينتهجه الباحث في مشكلة البحث  ـ منهج الدراسة:1

 10قصد الوصول إلى حلولها.

 اليوتيوب على الطلبة الجامعيين "ستخدام اتأثير بحث محل الدراسة "إن طبيعة ال

للتعرف على  وبلليوتي ستخدمينالطلبة الم دراسةالذي يقوم بيفرض استخدام المنهج المسحي 

شتراك في موقع واألسباب التي تدفعهم إلى االاستخدامهم لهذا الموقع االجتماعي مدى 

مد ؛ ويرى الدكتور أحيوتيوب وكذا للتعرف على طبيعة العالقات االجتماعية عبر هذا الموقع

لطريقة العلمية، التي تمكن الباحث من التعرف على الظاهرة ا بن مرسلي بأن هذا المنهج هو

العوامل المكونة لها والعالقات السائدة داخلها كما في الحيز الواقعي،  المدروسة، من حيث

  11وضمن ظروفها الطبيعية الغير مصطنعة من خالل جمع البيانات المحققة لذلك."

ن  بيانات بجمع يقوم أنه على اتفقوا لكنهم ،المسح منهج تعريف في الباحثون اختلف وا 

 .يتهاالشكا عن بها واإلجابة لإلحاطة محل الدراسة تكون ظاهرة أي عن معلومات

 

 

                                                           
  .63،ص2009قاهرة،محمد عوض العايدي،إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية:مع دراسة عن مناهج البحث،مركز الكتاب للنشر والتوزيع،ال10

.56،ص2003أحمد بن مرسلي،مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 11  
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هي الوسيلة التي تجمع بها المعلومات وتعالج أي بحث علمي ـ أدوات جمع البيانات: 2

يرتبط بمدى فعالية األدوات المستخدمة في ذلك وقد يلجأ الباحث إلى استخدام أكثر من أداة 

المناسبة للدراسة باستخدام أنسب واحدة لجمع البيانات حول الدراسة ويقرر مسبقا الطريقة 

األدوات لجمع المعلومات وقد اعتمدت على أداة االستبيان كأداة أساسية في هذه الدراسة 

لكونها األكثر استخداما في العلوم االجتماعية لما توفره من سهولة في جمع المعلومات حول 

كما هي عليه في  الظاهرة وتستخدم بكفاءة أكثر في الدراسات المسحية لوصف الظاهرة

 12الواقع.

ويعتبر االستبيان وسيلة مهمة من وسائل جمع البيانات ويستخدم حينما تكون البيانات 

 13المطلوبة لها صلة وثيقة بمشاعر االفراد ودوافعهم وعقائدهم واتجاهاتهم.

سؤال موزعة على  27ة طروحموفيما يخص االستبيان الذي صممناه فقد كان عدد األسئلة ال

 عينة من طلبة علوم اإلعالم واالتصال.  120محاور، قمت بتوزيعها على خمسة 

 أسئلة مغلقة. 4على واحتوت بيانات الشخصية ال

  .م الطلبة الجامعيين لموقع يوتيوبيخص عادات وأنماط استخدا :األولالمحور 

 أسئلة كلها مغلقة. 6ا المحور على احتوى هذ*

  عيين وراء مشاهدة برامج اليوتيوب.دوافع الطلبة الجام: نيالمحور الثا

 .مغلقة وسؤال واحد مفتوح( 6أسئلة ) 7المحور على احتوى هذا *

                                                           

.371،ص2002عبد اهلل محمد عبد الرحمان،محمد بدوي،مناهج وطرق البحث االجتماعي،دارالمعرفة الجامعية،القاهرة، 12  
 .210دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية،ص نهى سعدي أحمد، أسس البحث العلمي13
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 اإلشباعات المحققة من وراء استخدام موقع التواصل االجتماعي يوتيوب. المحور الثالث:

 أسئلة مغلة وسؤالين مفتوحين(.6أسئلة ) 8*احتوى هذا المحور على 

 ايجابيات اليوتيوب المحور الرابع:

 *احتوى هذا المحور على سؤال واحد مغلق

 سلبيات اليوتيوب المحور الخامس:

 *احتوى هذا المحور على سؤال واحد مغلق

  صدق األداة:

يتحدد صدق أداة البحث عادة من خالل العالقة بين أداة المستجيب عليها وبين وظيفة تلك 

المؤشرات التي تعزز صدق األداة بعدة طرق، وقد األداة، ويمكن الحصول على عدد من 

 14اعتمدنا طريقة صدق المحكمين .

  صدق المحكمين: 

عدد من المحكمين المتخصصين في المجال الذي تقيسه األداة  اة علىعرض األدويتم ذالك ب

ويسمى أحيانا صدق الخبراء فإذا قال وان هذه األداة تقيس السلوك الذي وضعت لقياسه فإن 

     15الباحث يستطيع االعتماد على حكمهم .

                                                           
289، ص د بن مرسلي، المرجع السابق ذكرهاحم 
14

  
 .290ص ه،نفسالمرجع أحمد بن مرسلي، 
15
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وعليه تم تحكيم أداة البحث من طرف مجموعة من األساتذة المحكمين ينتمون إلى األسرة 

       03.16الجامعية وعددهم 

  ثبات األداة:

ن القصد بحساب مستوى  التحليل يتمثل في قياس مستوى الثبات بين نتائج التحليل إ

المتوصل إليها ومن طرف المحللين المحكمين القائمين بعملية التحليل االختباري للمادة محل 

ت االتفاق والتباين بين نتائج هذا العمل ، أي القيام بحساب العالقة الرياضية بين مستويا

التحليل االختباري للمحكمين ، حتى نتمكن من التأكد هل تحقق لنا الثبات المنشود في هذه 

 17.العملية

 : مجتمع البحث :تاسعا

 18: هو جميع المفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث. ـ مجتمع البحث1

كة او عدة خصائص مشتر كما يعرف على انه مجموعة من العناصر التي لها خاصية 

 19.خرى التي يجري البحث عنهاتميزها عن غيرها ن العناصر األ

عندما يرغب الباحث بإجراء دراسة ما يجب عليه اختيار مجتمع بحث معين يكون كفيل 

بإعطائه نتائج واضحة وعميقة وعليه مجتمع البحث الذي سأجري فيه دراستي هو طلبة قسم 

                                                           
16

عبد بن باديس مستغانم ، د/عبدي نورية جامعة د الحميد بجامعة ع بن باديس مستغانم ، د/ بلفضيل نصيرة د/ صفاح أمال جامعة عبد الحميد 

 الحميد ابن باديس مستغام.

.290أحمد بن مرسلي،المرجع نفسه،ص
17

  
 .55، ص2011ات الجامعية ،الجزائر، ، ديوان مطبوع1د الكريم بو حفص، أسس ومناهج البحث في علم النفس، طعب18

.299،ص2004الجزائر،،وي وآخرون، دار القصبةيد صحرا، ترجمة بوزس،منهجية البحث في العلوم االنسانيةرموريس أنج
19
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علوم اإلعالم واالتصال بجامعة مستغانم، وقد تم اختيار هذا المجتمع من الطلبة على أساس 

أن هذه الفئة وبحكم تخصصاتهم الدراسية تعد األكثر استخداما لمواقع التواصل االجتماعي 

م بالمجال التكنولوجي لإلعالم هحتكاكاالذي هو محور دراستنا إضافة إلى وخاصة اليوتيوب 

 واالتصال.

 : العينة والمعاينة :عاشرا

العينة: عبارة عن مجموعة جزئية من األفراد أو المشاهدات أو الظواهر التي تشكل مجتمع 

 20الدراسة األصلي.

يلجأ الباحث إلى دراسة أو اختيار عينة من المجتمع األصلي للبحث، بشرط أن تمثل جميع 

 21صادقا و عادال.المفردات أو العناصر المكونة للمجتمع األصلي تمثيال 

وهناك عدة أنواع من المعاينة يلجأ الباحث لتطبيقها على حسب المنهج المستخدم في 

  عليه قد اعتمدنا في دراستنا على العينة القصديةتمع البحث و الدراسة ومج

 يقوم حيث معين، بحث هدف تحقيق مع يتناسب بما عمد عن تختار التي العينة هيو 

 معينة خصائصو أ سمات نطباقا ضوء في المبحوثين عينة مفردات باختيار الباحث

 22.عليهم

                                                           
  .83،ص1999،دار وائل للنشر،عمان،1محمد عبيدات وأخرون، مناهج البحث العلمي:القواعد،المراحل،التطبيقات،ط20
  .125،ص2011،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان، 2حسين محمد جواد الجبوري،منهجية البحث العلمي:مدخل لبناء المهارات البحثية،ط21
  .133ص1995الجمال،مقدمة في مناهج البحث في الدراسات اإلعالمية،مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،القاهرة،راسم محمد 22
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يقوم الباحث هنا على اختيار باحث دراسة مجتمع ما تم تحديده و حيث تستخدم عندما يريد ال

العينة التي يرى أنها تحقق أغراض الدراسة اختيارا حر مبني على مسلمات أو معلومات 

 23يمكن تعيينها.مسبقة تمكنه من الحصول على نتائج دقيقة 

 بجميع تخصصاتها ستراموالسنة الثانية وعليه كانت العينة في دراستنا هي طلبة سنة أولى 

وم فيها باختيار مفرداتها سأقي الذ "يوتيوبموقع التواصل االجتماعي "الذين يستخدمون 

 .ة تحكمية ال مجال للصدفة بطريق

 : صعوبات البحث :11

الباحثون تظهر لهم بعض الصعوبات خاصة الباحثون في  في غالب الدراسات التي يجريها 

مجال علوم اإلعالم واالتصال و هذا راجع إلى طبيعة الظاهرة االتصالية و عليه من بين 

 الصعوبات التي واجهتها هي :

 .االجتماعية الشبكات مواقع مجال في المتخصصة العلمية المراجع وقلة الموضوع حداثةـ 1

 .اليوتيوب خاصة االجتماعية الشبكات مجال في السابقة ـ قلة الدراسات2

 .هذه الدراسة إلنجاز الوقت ـ ضيق3

 .والبيانات المعلومات فهم بعض ـ صعوبة4

 

                                                           

.138،ص2009ربحي مصطفى عليان،عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان، 23  
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 :تمهيد

 ظهور مع بدأت اإلعالم مجال في األولى الثورة كانت فإذا، جديدة ثورة ترنتناإل تعتبر

 األقمار عبر لفضائيا البثرا وأخي  والتلفزيون ديووالرا فالسينما، الصحافة ثم الطباعة،

 أن تاستطاع بحيث تصال،واال اإلعالم علوم مجال في ثورة عدت نترنتاال فإن الصناعية،

 ويسمع يقرأ أن المستخدم يستطيع حيث واحدة، وسيلة في المختلفة اإلعالم وسائل بين جمعت

يكون لديه  أن شريطة غرفته أو مكتبه في جالس وهو الشبكة هذه مع يتفاعل وأن ويشاهد

 نترنت"."اإل بالشبكة العنكبوتيةجهاز كمبيوتر مرتبط  عبر الهاتف أو األقمار الصناعية 

عبر العالم الخارجي وبأقل التكاليف، وذلك ب رتباطاالو  لألفراد التواصلل االنترنت تسه

على نقل المعلومات من حساب تصفح المستندات ،كما أنه تعمل استخدام البريد اإللكتروني و 

 البرامج بينمات و لى آخر صغير،وتحديث البيانات المستخدمة، وكذا نقل المعلو كبير إ

 المعلومات.مختلف األجهزة، وتقديم الخدمات و 
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 جتماعيل: نشأة و تطور شبكات التواصل االالمبحث األو

 :ياالجتماعالتواصل شبكات مفهوم  ـ1

أو للتواصل  نترنتاستخدام تطبيقات اإلهو « social Networking»الشبكات االجتماعية 

 24وهي أحدث أدوات اإلعالم الجديد وأكثرها استخداما وتأثيرا. راالتصال مع الغي

(: "هي الخدمة االلكترونية تسمح ODLISوجاء تعريف الشبكات االجتماعية في قاموس )

اآلخرين في للمستخدمين بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية لهم، كما تسمح لهم بالتواصل مع 

الشبكات االجتماعية" ثورة بيئة مجتمع افتراضي" وحددها يوسف خالد المقدادي في كتابه"

نترنت خدمات لمستخدميها تتيح ونية التي تتوفر فيها تطبيقات اإلالمواقع االلكتر ": على أنها 

توفر وسيلة للعامة ضمن موقع أو نظام معين، و لهم إنشاء صفحة شخصية معروضة 

توفر خدمات لتبادل أو مع غيره من مستخدمي النظام، و معارف منشئي الصفحة  اتصال مع

 25."تنترنذلك الموقع أو النظام عبر اإلالمعلومات بين مستخدمي 

لألفراد  تسمح الكترونية مواقع " أنها على أيضا االجتماعي التواصل شبكات وتعرف 

 عالقات بإنشاء يقومون خاللها من اجتماعية شبكات في والمشاركة بأنفسهم بالتعريف

 ضمن بعضهم مع يتواصلون الذين الفاعلين من مجموعة من الشبكات هذه كونوتتاجتماعية 

 المحافظة م، وتتغيرهاو  معلومات تبادل أو مشتركة أعمال صداقات، مثل محددة عالقات

 عرفت وكذلك؛ .بينهم فيما األعضاء استمرار تفاعل خالل من الشبكات هذه وجود على

                                                           

.11،ص2014،الدار العالمية للنشر والتوزيع،1يعقوب،اإلعالم الجديد والجريمة اإللكترونية،طعبد الحليم موسى  24
  

.24خالد غسان يوسف المقدادي،المرجع السابق ذكره،ص 25
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 الجيل من ظهرت نترنت،اإلشبكة  على المواقع من مجموعة :بأنها االجتماعية الشبكات

 اهتمامأفرادها  بين يجمع افتراضي، مجتمع بنية األفراد في بين التواصل تتيح للويب الثاني

 من بينهم التواصل تم؛ ي.(الخ .... شركة – جامعة – مدرسة – لد) ب انتماء شبه أو مشترك

 26.  ومعلوماتهم أخبارهم رفةومع الشخصية، الملفات على طالعإلأو ا الرسائل، خالل

 تسمح االنترنت شبكة عبر خدمات هي االجتماعية الشبكات مواقع "اليسون و بويد " وحسب

 خاصة الئحة توضيح محدد، نظام خالل من عامة شبه أو عامة شخصية بناءبلألفراد 

 والقوائم الخاصة االتصاالت قائمة ختيارض واعر  االتصال، يشاركوكم الذين بالمستخدمين

 27.النظام نفس خالل باآلخرين الخاصة

ألنها  اجتماعية وسميت (web2.0) ويبلل الثاني الجيل مواقع ضمن المواقع ذهه تصنف

وبهذه الطريقة يستطيع المستخدم التعرف على أشخاص  » مجتمعات بناء « أتت من مفهوم

 المجاالت في المواقع من المزيد ىلع والتعرف نترنيتاإل شبكة في مشتركة تماماتلديهم اه

 28.لالعم وزمالء هوأصدقائ ةلالعائ علفاته موم راتهومذك صوره ومشاركة ،تهمه التي

 29.مهوأفكار  مائهر أ عن والتعبير مهأنفس تقديم اهألعضائ المواقع ذهه وتتيح

 على مجملها في تركز االجتماعية الشبكات مواقع تتناول التي التعريفات أغلبية أن جدون

 هرادأف تجمع التي للعالقات كذااالفتراضي و  بالمجتمع يعرف لما الشبكات هذه تشكيل

                                                           
في مريم نريمان نورمان،استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية دراسة عينة من مستخدمي موقع فايسبوك 26

  .45/46،ص2011/2012امعة الحاج لخضر،باتنة،شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واإلتصال،ج مذكرة لنيلالجزائر،
27

 .130،ص2014،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،1علي خليل شقرة،اإلعالم الجديد:شبكات التواصل االجتماعي،ط 

 .7،ص2011،،السودان1المجتمع،طالفيسبوك على مبارك خضر فضل اهلل،أثر وائل 28
 .48ص،2016اإلسكندرية،دار المعرفة الجامعية،تغير،معية في عالم منال محمد عباس،القيم االجتما29
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 قوائم خاللها من تحدد التي الهوية قضية على التركيز إلى جانب هذا ينهمالتفاعل بو 

 تعريف إلى الباحثين بعض يميل حين في، الشبكة عبر معهم التفاعل يكون الذين األصدقاء

 من نالحظه ما هذا و تقدمها التي الخدمات خالل من االنترنت عبر االجتماعية الشبكات

 .اليسون و بويد من كل تعريف خالل

 :نشأة الشبكات اإلجتماعية وتطورهاـ 2

 العلوم في باحثا كان الذي " بارنز وون"ج قبل نمية االجتماع الشبكات مصطلح صيغ

 الوسائل بعض العشرين القرن سبعينيات في ظهرتحيث  ،لندن امعةج في اإلنسانية

 يالت أوائل التقنيات من اإللكتروني البريد قوائم كانت البدائي النوع من االجتماعية اإللكترونية

 30 ثابتة عالقات تطوير التفاعل لإلنسان هذا أتاح االجتماعي التفاعلو   التعاون سهلت

 بشكلها تماعياالج التواصل شبكات بدأتالعشرين،  القرن من التسعينيات منتصف في

 للتواصل. تهموحاج للبشر تماعيةاالج بالطبيعة بالظهور، الحديث

 جتماعية في الظهور في أواخر التسعينات مثل ت االبدأت مجموعة من الشبكا 

(classmates.com)  لربط زمالء الدراسة وموقع 1995عام " sixdegrees.com "  

، وظهرت في تلك وركز ذلك الموقع على الروابط المباشرة بين األشخاص 1997عام 

 31المواقع الملفات الشخصية للمستخدمين و خدمة إرسال الرسائل وبالرغم من توفير تلك

                                                           
عبد اهلل ممدوح مبارك الرعود، دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي،رسالة استكمالية للحصول على درجة الماجستر في 30

  ـ32،ص،2011/2012الشرق األوسط،االردن،اإلعالم،جامعة 
201،ص2015،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، األردن،1ماهر عودة الشمالية وآخرون،اإلعالم الرقمي الجديد،ط 31
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المواقع لخدمات مشابهة لما توجد في الشبكات االجتماعية  الحالية إال أن تلك المواقع لم 

 ا وتم إغالقها.تستطيع أن تدر ربحا لمالكيه

وبعد ذلك ظهرت مجموعة من الشبكات االجتماعية التي لم تستطيع أن تحقق النجاح الكبير 

  2001.32و 1999بين األعوام 

 متابعة أجل من  كأصدقاء البعض تعيين األشخاص تطاعاس  live journalخاللومن 

 1999 عام الكوري يراضاالفت العالم ظهر ذلكوبعد  الخاص، المحيط وتسيير مجاالتهم

 تدوين وخدمة األصدقاء قائمات تضمن حيث االجتماعية الشبكات مواقع مالمح وجسد

 أجلمن  2001 عام ryze.comمع إطالق  فكانت الثانية الموجة أما غيرها،و المذكرات 

 33. هالتجاري الشبكات فعالية زيادة في األشخاص مساعدة

التواصل االجتماعي شعبية كبيرة ذروتها بلغت شعبية شبكات  2002/2005خالل الفترة 

مخصص " الذي كان  Myspace.com" جتماعي االاصل تو الطالق موقع من خالل إ

ضافة األصدقاء وكذلك إطالق موقع و لتبادل الصور  كان كل هذا في سنة  "لينكد إن" ا 

  facebook -twitter - youtube جتماعيةالشبكات االتوالت بعد ذلك و ، للميالد 2003

 34جتماعية في الظهور والتطور.المواقع لتستمر ظاهرة الشبكات االوغيرها من في الظهور 

 

                                                           
32

لدراسات   ،مركز اإلمارات ل2سبوك،طجمال سند السويدي،وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية من القبلية إلى الفي

  .20،ص2013،البحوثو

 .49،50مريم ناريمان نورمان، المرجع السابق ذكره،ص33 
.21، ص، المرجع السابق ذكرهخالد غسان يوسف المقدادي 
34
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 جتماعي :ني: أبرز أنواع شبكات التواصل االالمبحث الثا

 :بوك  يسالفـ 1

يشير الفيس بوك إلى دفتر ورقي يحمل صورا ومعلومات ألفراد في جامعة معينة أو مجموعة 

يف األشخاص خصوصا في ائعة لتعر هذه الطريقة ش ع وتعدوهنا جاءت تسمية الموق

حيث يتصفح المنتسبون في الجامعة هذه الدفاتر لمعرفة المزيد  ببعضهمجنبية الجامعات األ

 35.عن الطلبة المتواجدين في الكلية نفسها

لغرض التواصل بين الطلبة في جامعة  2004عام " مارك زاكربيرج"الموقع أسس هذا 

في أمريكا  من ثم انتشر استخدامه بين طلبة الجامعات األخرىو  ،"هارفرد األمريكية"

الصور براز الذات و خصائصه من مجرد موقع إلالموقع و  ليتطوركندا، و وبريطانيا و 

التي أصبحت تقدر و  "فيس بوك"ص بالتواصل ترعاه شركة الشخصية، إلى موقع متخص

عدى ا الموقع ذلك العام ليتمليون مشترك في هذ 21نتيجة الشتراك  2007بالمليارات عام 

 36يصبح األول على صعيد العالم.أي موقع للتواصل االجتماعي و 

العائلة، لتواصل مع األصدقاء و وا الشخصيةتحول الموقع من مجرد مكان لعرض الصور وقد 

 بر لعرض األفكار السياسية وتكوينإلى قناة تواصل بين المجتمعات اإللكترونية، ومن

 37.اتتجمع

                                                           

.390،ص2014،،عمانناشرون وموزعون ،دار البداية1ياسر خضير البياني،اإلعالم الجديد: الدولة االفتراضية الجديدة،ط 35
  

.218،ص2008،دار الشروق،عمان،1الصادق،اإلعالم الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات،طعباس مصطفى  36
  

 .183،ص2001،دار وائل للنشر والتوزيع،1عبد الرزاق محمد الدليمي،اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونية،ط37
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والصغيرة الف من الشركات الكبيرة تواصل تسويقية أساسية تعتمدها اآللتصبح قناة  كذلكو 

كذلك الصحف التي اعتمدت على المجتمعات اإللكترونية لنقل و  للتواصل مع جمهورها

غيرها من وسائل اإلعالم، ليتعدى موقع الفيس بوك وظيفته لكتابها و  أخبارها والترويج

 38متعدد األغراض.ة إلى موقع تواصل االجتماعي

 مميزات الفيس بوك من الناحية التقنية :

 أهم مميزات الفيس بوك هي:

 ع عليك أن تنشئ ملفا شخصيا يحتويفعندما تشترك بالموق :"Pofileالملف الشخصي"ـ1

على معلوماتك الشخصية، صورك، األمور المفضلة لك، و كلها معلومات مفيدة من أجل 

 سهولة التواصل مع اآلخرين.

بها يستطيع المستخدم إضافة أي صديق أو أن يبحث و  :"Add Friendإضافة صديق"ـ2

 عن أي فرد موجود على شبكة الفيس بوك بواسطة بريده اإللكتروني.

تستطيع من خالل خاصية إنشاء مجموعة إلكترونية على  :"Groupsإنشاء مجموعة"ـ3

 اإلنترنت أن تنشئ مجتمعا الكترونيا يجتمع حول قضية معينة.

ي ألي و هي عبارة عن مساحة مخصصة في صفحة الملف الشخص ":Wallة الحائط"لوحـ4

 39فة إلى هذا المستخدم.يح لألصدقاء إرسال الرسائل المختلدم بحيث تتمستخ

                                                           

.183،صمرجع السابق ذكرهعبد الرزاق محمد الدليمي،ال 38
  

 38،39،40،ص2012األهرام للنشر والترجمة والتوزيع،القاهرة، ،مركز1الجديد،ط عالممحمد سيد ريان،اإل39
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الصور المستخدمين من تحميل األلبومات و هي الخاصية التي تمكن و  ":Photos"الصورـ5

 40عرضها.من األجهزة الشخصية إلى الموقع و 

 تويتر :ـ 2

 معظمها قصيرة رسالة إرسال للمستخدمين تسمح االجتماعية للشبكات شعبية هو أداة تويتر

هذه  نشر "، ويتم تغريدة " باسم تعرف حرف 140 لىإ طولها النصوص، ويصل على يعتمد

 تويتر إرسال لمستخدمي ويمكن العامة، أن يراها  ويمكن نترنتاإل عبر ذلك بعد التغريدات

 موضوع أو عن أوسع مناقشة في أخرى والمشاركة مستخدمين تغريدات إتباع أو تغريداتهم،

 41الصغيرة". "المدونات أداة انه عام بشكل تويتر إلى يشار كما معين، حدث

       وبيزستون" Jack Dorsey"درزي  على يد جاك 2006موقع تويتر في عام ظهر 

"Biz Storne" أيفان ويليامز " وEvan Williams"  ويسمى موقع التدوين المصغر فهو

" Obvious" تويتر خدمة أطلقتها شركةحرفا، و  140رسالة تغريدة ال تتجاوز يسمح بكتابة 

 بفصل تويتر في شركة مستقلة تحمل اسم تويتر لتي مقرها سان فرانسيسكو، ثم قامتا

"Twitter " 2007.42في عام 

 

 

 
                                                           

.38،39،40،ص2012،مركزاألهرام للنشر والترجمة والتوزيع،القاهرة،1محمد سيد ريان،االعالم الجديد،ط 40
  

41Alfred hermida ,Twittring the news :The Emergence of Ambient Journalisme practice ,Vol4,No3,2010,pp297.  
.81،ص2005،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،1حسين محمود هتيمي،العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي،ط 42  
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 مات تويتر :استخدا

 ينشر مما كبيرة ونسبة الغاية، هذه لتحقيق انطلق كونه  :الخاصة الحياة عن ـ الحديث1 

 .عبارة عن يوميات المستخدمين عبره

 الجميع نظارأ تحت عضاءاأل بين لئالرسا رسالإل باستخدامه  :خريناآل مع ـ التواصل2

 .سرية ودون

 حيث، الدول لبعض الإ متاحة غير الخدمة هذه: و  مجانية smsقصيرة  رسائل إرسالـ 3

خطار اإل خدمة بتشغيل جانام صدقائهمأ ىإل الرسائل رسالإل المستخدمين من كثير يلجا

 المحمول الهاتف لىإ يحولها الموقع لىإ الرسالة وصول مجرد، وبالقصيرة الرسائل عبر لياآل

 43مجانا. بالرسالة المعني للشخص

 معارضوال الملتقيات بتغطية البعض يقوم :المختلفة حداثواأل للملتقيات المباشرة المتابعةـ 4

 من كثير لىإ تحتاج ال التي لمعلوماتاألخبار وا خاصة المصغر التدوين طريق عن

 .التفاصيل

 استخدام حالة في الشخصية المدونات على ضافةكإ ستخدم: يللمدونات كملحق استخدامهـ5

 .صريةعاجلة وح خبارسريعة وأ مواضيع لكتابة مضافة تطبيقات

 يتم ،بطرواال عنه يتحدث لما عنوانا المستخدمون يضع كان :الروابط لنشر استخدامهـ6

 44.التحديث لحجم ليتسع طوله قليصت

                                                           
43

 .47عبد هللا ممدوح مبارك الرعود، المرجع السابق ذكره،ص

.48،صمبارك الرعود،المرجع نفسه عبد هللا ممدوح
44
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 وتيوب :ـ ي3

موقع لرفع و مشاركة الفيديوهات على مستوى أهم وأشهر  Youtube  يوتيوب موقع ُيعد

هذا   (Broadcast yourself)نفسك َأِذع   العالم،يقوم على فكرة مبدئية هي بث لنفسك أو

 بالفيديو للمشاركة اإلنترنت شبكة على مكان أهم ويعتبر ولى،األ الصفحة على وضع الشعار

 ) سيتم التطرق إليه بالتفصيل في الفصل الثاني(. 45الشعبي. المجاني

 االجتماعي التواصل شبكات خصائص حث الثالث:المب

 خصائص هناك نأ )المعرفةو  الثورةو  العنفين بطة السلتحول ( كتابة في )توفلر الفن(يرى

 :االجتماعي التواصل شبكات يزتم

 :لتفاعليةـ ا 1

بداية ظهورها الى تجسيد التفاعلية بين أفرادها لقد سعت مواقع التواصل االجتماعي منذ  

 لضمان االستمرارية والتطور.

 :الالتزامنيةـ 2

 من بطلتت الو  مالمستخد للفرد مناسب قتو  يال الرسائل واالستقبال فإرس إمكانية نيتعو  

 46.فسهن الوقت في مالنظا يستخدموان أ ينالمشارك كل

 

 

                                                           
  .216ذكره،صس مصطفى صادق،المرجع السابق عبا45
  .22،ص2002،دار األهلية للنشر والتوزيع،عمان،1العولمة اإلعالمية واألمن القومي العربي،طمؤيد عبد الجبار،46
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 :الالجماهريةـ 3

 أضحت بل عامة، رسائل في فحسب هيرالجما مخاطبة على تعتمدصال االت سائلو  تعد فلم 

 47ه.بعين فردال ىلإ مضامينهاو  رسائلهاه توجي إمكانياتها من

 ـ خاصية إنشاء الملفات الخاصة:4

 جتماعي حيث تتمتعمل الجماعي على شبكات التواصل االهذه الخاصية هي أساس الع

جتماعية بإمكانية إعداد مجموعة اهتمام لها هدف يجمعها وتقدم خدمات جميع الشبكات اال

مستوى الشبكة وهذه الصفة قد يجعلها أصحابها قاصرة على بعض األفراد أو قد ما على 

 تكون عامة للجميع.

اإلعالن عنه ون تمكن المستخدمين من اإلعالن عن أي منتج يود ـ خاصية اإلعالن:5

 ن في شرائه.والبحث عن أي منتج يرغبو 

 :ـ خاصية تكوين مجموعات6

تتمتع  هذه الخاصية هي أساس العمل الجماعي على شبكات التواصل االجتماعي حيث 

ها هدف يجمعها وتقدم خدمات بإمكانية إعداد مجموعة اهتمام لجميع الشبكات االجتماعية 

األفراد أو قد ما على مستوى الشبكة وهذه الصفة قد يجعلها أصحابها قاصرة على بعض 

 48تكون عامة للجميع.

                                                           
  .66،ص2010،عالم الكتاب الحديث،األردن،1رحيم الطيب عيساني،العولمة اإلعالمية وأثرها على الفضائيات األجنبية،ط47

.8-7ص،السابق ذكرهخضر فضل اهلل،المرجع مبارك وائل  48
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وتغلقها فمثال يمكن لعائلة بأكملها عمل مجموعة على موقع من مواقع الشبكات االجتماعية 

وال تتيح ألي فرد غريب عنهم الدخول واالشتراك في هذه المجموعة كما يمكن أن تجعل هذه 

 49المجموعة عامة وتستقبل عضوية أي شخص مشترك على موقع الشبكة.

  خاصية الفيديو:ـ 7

هذه الخاصية للمشترك إمكانية تحميل الفيديوهات الخاصة به ومشاركتها على هذا توفر 

رسالها كرسالة مرئية )صوت  الموقع باإلضافة إلى إمكانية تسجيل لقطات الفيديو مباشرة وا 

  وصورة(

 : خاصية األهداف العامةـ 8

خبار األصدقاء عن حدث ما جكين إمكانية اإلعالن تتيح هذه الخاصية للمشتر  ار حدوثه وا 

 50واألعضاء به.

 :االستخدام سهولةـ 9

وهي  ياالجتماع التواصل شبكات ميزت التي الخصائص أبرز من الخاصية ذهه تعد 

 قعوتسيير مو  خلق نترنت يمكنهاال في أساسية مهارات يملك شخص أي لذا فإن بساطتهاب

 51. اجتماعية شبكة

 

 

                                                           
 .8المرجع السابق ذكره،صوائل مبارك فضل اهلل،49
50

 .9وائل مبارك فضل هللا/ المرجع نفسه،ص
 21،ص2009،دار اليازوري العلمية للنشر والتوززيع،عمان،1نجم عبود نجم،اإلدارة والمعرفة اإللكترونية:االستراتيجية،الوظائف،المجاالت،ط51
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 :التالية بالخصائص تتميز االجتماعي التواصل شبكات فإن مواقعلى ذلك إ باإلضافة

 .الخاصة اتيالسلوك اطنمأ في أساسي بشكلير تغيال*

 منها لكل عالقة ال مستقلة الماضي في كانت التيو  المختلفة ماإلعال سائلو  ماج*اند

 .باآلخر

 *يتبادل األعضاء عدد غير من المعلومات.

 52 إلى معلومات.األعضاء تطوير الحاجات *كل 

 األشخاص استخدام في الكبير التغير نالحظ يجعلنا معا الخصائص هذه كل أخذ إن

 ويبدو المختلفة، االجتماعية للبيئات وفقا الشخصيةاتصاالتهم   تنظيم طريقة و ترنيتنلإل

 لالتصال جديد طريق تشكيل إلى وأدت كبير شكلرت بأث االجتماعية الشبكات أن جليا

 .االجتماعية االتصاالت تسيير كيفية وكذا الشخصي
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 :مات الشبكات االجتماعية والقضايا التي تثيرهاااستخدالمبحث الرابع: 

 االجتماعية: التواصل شبكات مواقع استخداماتـ 1

 للمستخدم يتيح الذي االفتراضي تشكل الفضاء االجتماعية الشبكات مواقع أصبحت لقد

 والتي الخدمات من مجموعة خالل من وذلك المختلفة والنشاطات الممارسات من العديد

 يلي: فيما أهما ندرج أن يمكن

 االتصال في االستمرارية خالل من تتيحه لما ذلك :واألصدقاء العائلة أفراد مع االتصالـ 1

 .واألصدقاء األسرة أفراد مختلف مع الفوريو  الدائم

 الفضاءتشكل  االجتماعية التواصل شبكات مواقع أصبحت حيث:السياسية الممارساتـ 2

 ومختلف جهاته،آرائه وتو  إبداء طريق عن من السياسية بالمشاركة المستخدم يهيقوم ف الذي

 .المواقع تلك عبر القضايا من العديد حول االستفتاء كعملية الممارسات

البيئة  االجتماعي التواصل شبكات مواقع لقد أصبحت :األصدقاء من العديد تكوينـ 3

ن من التي يستطيع االفتراضية  يختارها. التي للمعايير وفقا أصدقاءه المستخدم خاللها أن ُيكوِّ

 المتنفس تشكل أصبحت االجتماعي التواصل شبكات مواقعف :الهوايات مارسةوم التسليةـ 4

 53المختلفة. األلعاب مواقع خالل من فراغه وقت بقضاء المستخدم خالله نم يقوم الذي 

                                                           
 .69-68مريم نريمان نومار، المرجع السابق ذكره،ص53
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 اللعبة نفس في اشتراكه إمكانية للفرد تتيح األخيرة هذه أصبحت ذلك إلى باإلضافة والتسلية،

 خاللها من يقوم التي البيئة تشكل أصبحت أخرى جهة ومن باشرة،وم آخرين أفراد مع

 54.تماماتههواياته واه مختلف بممارسة المستخدم

 مواقع على تعتمد االقتصادية المؤسسات مختلف أصبحت يثح :نواإلعال التسويقـ 5

تلف منتجاتها عن طريق التواصل االجتماعي ذلك من أجل الترويج والدعاية لمخ شبكات

 المتنوعة. ةشهاريالومضات اإل

 .التسويقية العمليات بمختلف خالله من تقوم الذي المحيط توفر أصبحت كما 

 الطبية، نصائحوال باإلرشادات المتعلقة الصفحات مختلف تتيح ثحي :الطبية الخدماتـ 6

 .الخ...البديل الطب عن بعد، الطب

 التي شباعاتواإل المستخدم طبيعة حسب االجتماعية الشبكات مواقع استخدامات وتتعدد

 55وغيره. ثقافية أو اجتماعية نفسية، معرفية، كانت سواء تحقيقها إلى يسعى

 القضايا التي يثيرها استخدام الشبكات االجتماعية:ـ 2

 :الهوية.أ

 مكنت التي األولى الخطوة فهي االجتماعية الشبكات مواقع على رئيسيا دورا الهوية تلعب

 التفاعل، هذا قييمفهم وت وبالتالي معهم، يتواصلون الذين األشخاص معرفة من المستخدمين

 االجتماعية، الشبكات مواقع استخدام يطرحها التي القضايا أهم بين من الهوية وتعتبر

                                                           
.12،ص2009شوقي سالم،الشبكات االجتماعية وتأثيرها على األخصائي،المكتبة المركزية للنشر،مصر،

54
  

.12-11شوقي سالم،المرجع نفسه،ص 
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 مواقع جوهر بخلقها المستخدم يقوم التي األصدقاء وشبكات الشخصية الصفحات وتعتبر

 صفحته بخلق مطالبا المستخدم يكون تاإلنترن عبر فيها التسجيل فبعد االجتماعية الشبكات

 56.الموقع طبيعة حسب تتنوع التي و تحدد هويته التي الشخصية

 :الخصوصية.ب

 أمور فثمة أنفسهم، عن معلومات نشر أو إفشاء عدم في األفراد حق هي الخصوصية إن

 خطاب في تقول وماذا االنتخابات في بصوتك اإلدالء مثل الخاصة األمور عداد في تدخل

أية حال فإن السهولة التي قد تتوحد بها قواعد البيانات وقواعد  وعلى البريد، خالل من مرسل

 57وصعبة. ائلةه ضغوط تحت الخصوصية االتصاالت قد وضعت

 الشخصي، عنوانه الشخص، اسم تتضمن التي الشخصية المعلومات بالخصوصية نقصدو 

الشخص بنفسه  وغيرها من المعلومات وغيرها التي يعرف من خاللها عمله مكان هاتفه، رقم

 58في الشبكات االجتماعية التي يعتبر عضوا فيها.

 االجتماعية، الشبكات مواقع استخدام هاأثار  التي القضايا بين من الخصوصية تعتبرو 

 تعددت لذلك نتيجة المواقع هذه لمالكي األولى األولوية تكن لم لخصوصيةوا فاألمان

 الجمهور حجم األشخاص يدرك ال فقد تأثيرها مدى المستخدمون يدرك ال قد التي المخاطر

 .ويسر سهولة بكل اتهملمعلوم الوصول يستطيع الذي

 
                                                           

56
 Richard Harrison and Michael Thomas, Identity in Online Communities :Sociel Networking Sites and langage 

Learning ,International Journal of Emerging Thechnologies and society ,Vol7 N°2,2009 ,pp111 
 .175اللبنانية،القاهرة،ص،الدار المصرية 1طشريف درويش اللبان،تكنولوجيا االتصال:المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية،57
58

 .175، صدرويش اللبان، المرجع نفسهشريف 
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 :لعزلة االجتماعيةجــ.ا

 أي أو لإلنترنت األفراد إدمان خطورة من النفسيين األخصائيين و التربويين من كثير يحذر 

 حيث ،حياتهم وسلوكياتهم علي سلبية انعكاسات من له لما بعامة، آخر تكنولوجي مستحدث

 والعنف كالجريمة للمجتمع المضاد السلوك وانتشار ،يمعانالو  قيمال تدمير إلى تؤدي

 الجامعية أو الثانوية المرحلة في المراهقين وخاصة األبناء تعرض إلى ،باإلضافة والفوضى

 والعزلة النفسية والشعور بالوحدة والقلق كتئابكاال النفسية االضطرابات أشكال لكافة

 59بالنفس. الثقة وفقدان المتزايدة، النفسية والضغوط االجتماعية،

 حيث تنترناإل استخدام أفرزها التي االجتماعية القضايا بين من االجتماعية العزلة وتعتبر

 كبير بشكل يتعلقون األفراد أصبح اإلنترنيت عبر االجتماعية للشبكات الكبير التطور ومع

ويقضون وقتا كبيرا أمام الشاشة أكثر من الوقت الذي يخصصونه لتي ينشؤونها ا بالعالقات

عالقات مختلفة وهو ما يؤدي إلى العزلة لألشخاص الواقعيين في حياتهم والذي تجمع بينهم 

 60االجتماعية.

 

 

 

 

                                                           
 الجامعة،مجلة كلية التربية ببني محمد عبد الهادي وآخرون،إدمان اإلنترنت وعالقته بكل من اإلكتئاب والمساندة االجتماعية لدى طالب59

 .04،ص2005،القاهرة،يوليو،4سويف،العدد

.88السابق ذكره،صعبد الرزاق محمد الدليمي،المرجع 
60
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 خالصة:

كترونية حديثة للتواصل ت بأن الشبكات االجتماعية هي ببساطة وسيلة الللقد توص

 ين أشخاص أو منظمات تتمثل فياالجتماعي، حيث تكون بنية اجتماعية افتراضية تجمع ب

 أو صداقة فيها المشاركين معيج إذ االجتماعية ابطالرو  من محدد بنوع متصلة التقاء نقاط

 التواصل مواقع هميةأ مدى نكري نأ يستطيع حدأ الو  المعرفة في تناسق أو ركةمشت مصالح

 والحديث التواصل اجل من اجتماعية شبكات مجرد تعد لمف  المعاصرة حياتنا في االجتماعي

 المواقع تلك يعتبر الذي عالماإل منظومة من يتجزء ال جزءا باتت بل قرباءاألو  صدقاءاأل مع

 . المعلومات و ءرااآل لتبادل مفتوحة قنوات بمثابة االجتماعية
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 تمهيد:

يعتبر اليوتيوب من أهم مواقع التواصل االجتماعي الذي ينشر مقاطع فيديو غير محدودة 

 نشأ من خالل اإلنترنت والذي يجمع الماليين من المشتركين من مختلف أنحاء العالم.

، علمية، ختلف المجاالت سواء دينية، فكاهيةالفيديوهات وفي م يبث اليوتيوب العديد من

المجتمع، وهذا ما يجذب الطالب تخص كل فئات ، ...الخ بحيث اجتماعية، سياسية

 الجامعيين الستخدامهم لهذا الموقع من أجل تحقيق إشباعات مختلفة. 
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 : يوب: موقع التواصل االجتماعي يوتولالمبحث األ 

 التعريف بموقع اليوتيوب :ـ 1

 : اإلنترنت، وعنوانه شبكة على اإللكترونية المواقع أشهر أحد هو

www.youtube.com 

 شبكة على الفيديو مقاطع من تتكون ملفات أي إرفاق إمكانية على الموقع فكرة وتقوم

 من يتمكن الموقع في بالتسجيل المستخدم يقوم أن مالية، فبمجرد تكلفة أي دون اإلنترنت

 المشاهدون يتمكن كما العالم، حول األشخاص ماليين ليراها الملفات هذه من عدد أي إرفاق

 62.المصاحبة التعليقات إضافة خالل من الفيديو مقطع حول جماعي حوار إدارة من

 Tubeوهو ظاهرة ثقافية عالمية اتصالية، انطلقت منه عشرات األفكار باستخدام كلمة 

 63مقترنة بالعديد من المسميات لمواقع فيديو دينية وسياسية.

ويعتبر موقع يوتيوب من أهم مواقع الشبكات االجتماعية المتخصصة في مشاركة ونشر 

الفيديو وبالنسبة للزائر يتطلب تشغيل الفيديو تقنية أدوبي فالش فيديو ليعرض الفيديوهات 

 64الموجودة على صفحاته.

 

                                                           
حول تكنولوجيا جديدة لعالم  المؤتمر الدوليأبحاث في رضا عبد الواجد أمين،استخدامات الشباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة االنترنت،62

  consultè le   http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files :. متاحة على الموقع  520،ص، 2009أفريل  09-07جامعة البحرين، جديد،
15/03/2018 à 21 :15 

90السابق ذكره،صعلي خليل شقرة،المرجع 
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.53محمد سيد ريان، المرجع السابق ذكره،ص 
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 يوتيوب :تأسيس موقع ـ 2

بواسطة ثالثة موظفين سابقين في شركة "باي  2005تأسس موقع اليوتيوب في فبراير سنة 

بال" هم تشاد هيرلي" و"ستيف تشين" و"جاود كريم"، في مدينة كاليفورنيا، ويستخدم الموقع 

دوبي فالش لعرض المقاطع المتحركة، حيث إن محتوى يتنوع بين مقاطع األفالم، تقنية األ

 الفيديو المنتج من قبل الهواة، وغيرها.زيون، و مقاطع الموسيقى، و والتلف

و يعد الفيديو المرفوع من قبل "جاود كريم" بعنوان )أنا في حديقة الحيوان( يعد أول فيديو يتم 

ثانية و منذ ذلك  19و تبلغ مدته  2005أفريل  23رفعه على موقع اليوتيوب، وكان بتاريخ 

من األفالم القصيرة، و شاهدها الماليين من أبناء المعمورة وبكل الوقت تم رفع المليارات 

 65.اللغات، ليصبح الموقع األكثر مشاهدة على اإلنترنت

بحوالي مليار وستمائة وخمسون مليون  2006في العام  هذا الموقع Googleاشترت شركة 

 66دوالر.

  زةيانتشارا مذهال في شتى بقاع العالم بسبب مي Youtubeوقد انتشر استخدام هذا الموقع 

قصر مدة الفيديو على هذا الموقع مقابل المادة التلفزيونية الطويلة نسبيا والتي قد ال تتناسب 

 67مع السرعة التي هي سمة هذا العصر.

                                                           
  ،تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع االلكترونية "العربية رمحمد المنصو 65

  .94،ص2012ية/األكاديمية العربية في الدانمارك،نموذجا"،رسالة ماجستار في علوم اإلعالم واالتصال،مجلس كلية األداب والترب
.94،صمحمد المنصور،المرجع السابق ذكره

66
  

.339ياس خضير البياتي،المرجع السابق ذكره،ص
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وقبل تأسيس موقع اليوتيوب كان نشر مقاطع الفيديو ال يتم إال عبر البريد االلكتروني والذي 

 مالكة موقع اليوتيوب أن  Googleأعلنت شركةال يتم مشاهدته إال لثوان معدودة، و 

مستخدمي الموقع يحملون ما مقداره خمسة وثالثون ساعة فيديو كل دقيقة، وهذا يعني ألفان 

هذا ما و  ي اليوم،في كل ساعة وخمسون ألفا وأربعمائة ساعة ف ومائة وثالثون ساعة فيديو

تلفزيونية أمريكية مجتمعة في ستين عاما لو واصلت  أكبر ثالث محطاتيفوق ما تقوم ببثه 

 68الليل والنهار دون انقطاع.

ووصل عدد الساعات التي رفعت إلى الموقع ثالث عشر مليون ساعة،  2010في العام بلغ

وبلغ عدد الشركات واألفراد المنضمين فيديو عليه سبعمائة مليار مشاهدة، عدد مشاهدات ال

قنوات خاصة بهم خمسة عشر ألفا في إلى برنامج الشراكة في الموقع والذين يمتلكون 

 69العالم.

ثمانمائة مليون زائر شاهدوا تسعين مليار  2011عام في البلغ عدد زوار هذا الموقع 

ني سنوات من العرض مشاهدة، وتم تحميل ستين ساعة فيديو كل دقيقة، أي ما يعادل ثما

 70المستمر حمل يوميا.

لغة في اليوتيوب، وكانت نسبة المشاهدين لليوتيوب من خارج الواليات  %45وقد استعملت 

 ،HDالمتحدة من إجمالي المشاهدين، وكانت ما نسبته من المحتوى واضح بصفة ذات تقنية 

                                                           
.340ياس خضير،المرجع نفسه،ص
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.91ـ90علي خليل شقرة،المرجع السابق ذكره،ص،  69
  

.91علي خليل شقرة،المرجع السابق ذكره،ص
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 ية.من الزوار إلى اليوتيوب عبر األجهزة الذك 13وقد دخل ما نسبته 

 بلغ عدد الساعات المحملة على اليوتيوب كل دقيقة اثنين وسبعين ساعة. 2012وفي عام 

وبلغ عدد المشاهدات عبر الهواتف الجوالة ستمائة مليون مشاهدة، إضافة إلى أربع مليارات 

 71مقطع مشاهد يوميا، ويتم مشاهدة ثالث مليار ساعة شهريا.

 :ددمات ومميزات اليوتيوب.نيالمبحث الثا

 ـ الددمات والمميزات:1

أضاف اليوتيوب الكثير من المميزات والخواص في وسط جو حافل بالمنافسة بعد أن أصبح 

فس الفكرة ولكن بتطبيقات المجال مفتوحا أمام الكثير من الشركات المماثلة والتي اقتبست ن

 هي :ومن هذه الخواص والمميزات التي تميز اليوتيوب مختلفة، 

خدماته بشكل مجاني بحيث يعتمد على مصادر دخل أخرى تتمثل في يقدم اليوتيوب 

اإلعالنات والدعايات إضافة إلى اإلعالنات النصية..كما تقوم حاليا بدور رائد في تقديم 

 إعالنات الفيديو كمجال جديد وعملي إلعالنات الويب.

ص في العالم ويتمتع موقع الفيديو فيه بشعبية كبيرة في اإلنترنت، وأصبح بإمكان أي شخ

 72كل رفع ما يريد من ملفات الفيديو الخاصة به على اإلنترنت وبالمجان، إضافة إلى حفظ
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يحتاجه المتصفح من ملفات الفيديو واللقاءات والندوات واألفالم والمسرحيات القديمة  ام

 "alexa" وبحسب موقع "Adobe Flash"والجديدة والموقع يعرض تقنية الفيديو عن تقنية 

هو ثالث أكثر مواقع اإلنترنت شعبية بعد إلحصائيات مواقع اإلنترنت فإن موقع يوتيوب 

صرح المسؤولون عن موقع أن عدد مشاهدة األفالم مكن زوار و Yahoo و Googleموقعي

 فقط. 2008مليون في شهر يناير  100الموقع عبر العالم يصل إلى 

في المال واألعمال في شهر المتخصصة  The wall Street Journal ذكرت جريدة

ف ملف فيديو تبلغ سعته أل 100ماليين و 6وقع يوتيوب يستضيف أن م 2006أغسطس 

استهلك الموقع قدرا هائال من تدفق  2007ألف جيجابايت وفي  600تيرابايت = 600

 73البيانات مماثال الستهالك العالم لجميع مواقع االنترنت .

 مميزات اليوتيوب التقنية:ـ 2

وذلك بسبب مزاياه جتماعي، بتكارات مواقع التواصل االيعتبر موقع يوتيوب من أروع ا

 المتعددة أهمها :

  :عام وجانيـ 1

سواء كانت فأنت من خالل هذا الموقع تستطيع تحميل وتنزيل ما تشاء وتحتاج من األفالم 

 74كل ذلك مجانا مقابل التسجيل في الموقع فقط.تعليمية أم ترويجية، و 
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 : داعم لتحميل األفالمـ 2

محدودة تستطيع من خالله تحميل األفالم من  ع يوفر مجانا خادما ذا مساحة غيرفالموق

 جميع األنواع.

  :سهل االستعمالـ 3

من قبل العامة: فالموقع سهل االستعمال بالنسبة لتحميل وتنزيل األفالم مقارنة بغيره من 

 المواقع ويوفر أدوات داعمة لذلك.

 : المشاهدة سهلـ 4

 هدة بثه حيا ومباشرة من الموقع.فمجرد ضغطك على وصلة الفلم، فإنك تستطيع مشا

 :سهل البحثـ 5

فالموقع يوفر محرك بحث خاص به، يمكنك من أن تبحث عن عنوان الفلم أو الحدث ومن  

 ثم مشاهدته

 : الرقابةـ 6

مشاهدته حصرا على فالموقع يسمح بتحديد من يشاهد الفلم، فأنت تستطيع أن تجعل 

 75يظهر بمحركات البحث كجوجل.وكل ذلك  مجموعة خاصة من المشتركين، أو العامة
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 : ـ أداة رائعة للترويج7

تمين من شرحها للمهرويج أفكارك الخاصة و الم اليوتيوب المجانية هي خير وسيلة لتأفف

 76العامة، فهو ال يكلفك شيئا من الحمالت الترويجية التقليدية.

 شروط ددمة الموقع:ـ 3

 أال يكون لألفالم حقوق نشر محفوظة من دون إذن صاحب العمل.-

 ال يسمح الموقع بنشر األفالم اإلباحية.-

فالم التي تسيء لشخصيات معينة أو األفالم الفاضحة ال يسمح الموقع بنشر األ-

 أو اإلعالنات التجارية.

 77.اإلجرامر األفالم التي تشجع على ال يسمح الموقع بنش-
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 شباعات.امات واإل: نظرية االستددالثالث المبحث

  شباعات:ستددامات واإلمفهوم نظرية االـ 1

شباعات هي النظرية التي تهتم بدراسة االتصال الجماهيري دراسة مات واإلاستخدنظرية اال

 أفرادها لرسائلوظيفية منظمة وتنحصر رؤيتها للجماهير على أنها فعالة في انتقاء 

 78عالم.ومضامين وسائل اإل

اولة للنظر إلى العالقة بين وسائل اإلعالم والجمهور بشكل مختلف، حوهي عبارة عن م

حيث ترى أن الجمهور يستخدم المواد اإلعالمية إلشباع رغبات معينة لديه، حيث أن وسائل 

استخدام نوع الرسائل اإلعالمية التي يتلقاها، بل إن اإلعالم هي التي تحدد للجمهور 

الجمهور لتلك الوسائل إلشباع رغباته يتحكم بدرجة كبيرة في مضمون الرسائل اإلعالمية 

 79التي تعرضها وسائل اإلعالم.

 منظمة، وظيفية دراسة الجماهيري االتصال بدراسة واإلشباعات االستخدامات نظرية هتموت

 والتباين الفردية، الفروق عواقب إدراك أدى العشرين القرن من األربعينات عقد فخالل

 بين للعالقة جديد منظور بداية إلى اإلعالم، بوسائل المرتبط السلوك إدراك على االجتماعي

  80رؤية الجماهير على أنها عنصر سلبي من تحوال ذلك اإلعالم، وكان ووسائل الجماهير
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وسائل ء أفرادها لرسائل ومضمون مفضل وغير فعال إلى رؤيتها على أنها فعالة في انتقا

 اإلعالم يفعل ماذا :المطروح السؤال يعد فلم 81اإلعالم. وسائل من مفضلاإلعالم 

 اإلعالمية؟ المنتجات الجمهور يستخدم ولماذا باإلعالم؟ الجمهور يفعل ماذا بل بالجمهور؟

 من التأثير موضوع انتقال األسئلة عن هذه وتنطوي يحققها؟ التي اإلشباعات هي ما و

 التي اإلشباعات فمنبع برمته، االتصالي السياق إلى فحسب، اإلعالمية المادة مضمون

 أو للرسالة الخاص بالمضمون يتعلق قد الجماهيري، اإلعالم من عليها المتلقي يحصل

 للوسيلة بالتعرض

 82ما. إعالمية بوسيلة المرتبطة الخاصة االتصالية بالوضعية ذاته، أو بحد اإلعالمية

 ـ أصول ونشأة النظرية:2

ستعمال "وسائل االتصال" تحت عنوان "االستعماالت والرضا أو إن البحث حول ا

مات واإلشباعات" جلب اهتمام الكثير من الباحثين الذين أرادوا التعرف على " ماذا ااالستخد

 83.يفعل الجمهور بالوسائل ؟"  بدل من " ماذا تفعل الوسائل بالجمهور؟"
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بحوث األولى لهذه النظرية قد صاغت تصنيفات استخدام ومن هذا المنطلق نجد أن بدايات ال

الراديو والصحف حيث افترضت عالمة االتصال "هيرتا هيزرج" وجود خمسة احتماالت 

للجمهور من برامج المسابقات هي : ) تنافسية، تربوية، التقدير الذاتي، رياضية، إشباعات 

 كير المبني على الرغبة، النصح(وهي التحرر العاطفي، التفمستمعي المسلسالت في الراديو 

ومن ناحية ثانية استنتج الباحث "ستثمان" دوافع االهتمام باالستماع للموسيقى الجادة والراديو 

و"الزارسفيلد" عن تطور الطفل بالفكاهة بينما الحظ "بيرسون" استخدامات عديدة للصحيفة 

تصال واالاة، الراحة، االعتبار، من أجل األخبار وتفسير الشؤون العامة وكأداة من أدواة الحي

االجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن هذه النظرية انطلقت بصورة خاصة على ضوء األبحاث 

والتي هدفت للكشف عن اشباعات  1944التي قامت بها كل من "هيرتا هيرزج" عام 

 والرأي وتوصلت إلى ضرورة إشباع الحاجات العاطفية وأبحاث "بيرلسون" الذيالجمهور 

تمكن من تحليل توقف ثماني صحف عن الصدور لمدة أسبوعين بسبب إضراب عمال 

التوزيع حيث وجه سؤاال للجمهور ما الذي افتقدته بسبب غياب هذه الصحف، وتوصل إلى 

أن ما تقوم به بأدوار مهمة للجمهور في نقل األخبار والمعلومات والهروب من الواقع 

 84اليومي.
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 امات واالشباعات وأهدافها:فروض نظرية االستددـ 4

 يلي: يلخص كاتز ورفاقه الفروض األساسية لهذه النظرية فيما

ـ إن المتلقي عنصر فعال وهذا يعني أنه جزء هام من استخدام وسائل اإلعالم واالتصال إذ 1

يفترض بأنه المستهدف. وهكذا فإن استخدام المتلقي لوسائل اإلعالم واالتصال يمكن تفسيره 

 منه للحاجة التي يستشعرها. كاستجابة

 بوسائل استخدامه ويرتبط والفاعلية بااليجابية ويتسم نشط جمهور اإلعالم وسائل جمهورـ 2

 85.لديه محددة بأهدافاالتصال 

 وحاجاته. رغباته إشباع منها يوقع التي اإلعالم وسائل الجمهور يختارـ 3

 االتصال مثل الجمهور احتياجات إلشباع األخرى الوسائل مع اإلعالم وسائل تتنافسـ 4

 ووسائل الجمهور بين العالقة وتتأثر وغيرها األكاديمية أو الرسمية المؤسساتالشخصي أو 

 .لديه عديدة بيئية بعوامل االتصال

 وبالتالي اإلعالم لوسائل تعرضه ودوافع واحتياجاته اهتماماته تحديد على قادر الجمهورـ 5

 .ورغباته حاجاته تشبع  التي الوسائل يختار

 86عايير الثقافية السائدة في المجتمع.والم األنساق اإلعالم لوسائل الجمهور استخدام يمكن
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 ستددامات واالشباعات لتحقيقها:التي تسعى نظرية االاألهداف ـ 4

شباعات إلى ترسيخ وشرح مفهوم "الجمهور النشط" الذي تقوم تسعى نظرية االستخدامات واإل

 األساس، إضافة إلى أهداف أخرى نذكر منها :عليه في 

كتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال، وذلك بالنظر إلى الجمهور ـ السعي إلى ا1

 النشط الذي يستطيع أن يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته.

 .دث نتيجة ذلكل، والتفاعل الذي يحمن وسائل االتصاـ شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة 2

 تصال الجماهيري.ائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملية االـ التأكيد على نت3

  87ـ الكشف عن اإلشباعات المختلفة من وراء هذا االستخدام.4
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  : تطبيق االستددمات واالشباعات في دراسات استددام الشبكات االجتماعيةرابعالمبحث ال

 مالئمة األكثر باعتبارها واسع بشكل تستخدم واإلشباعات االستخدامات نظرية أصبحت لقد

 الجديد اإلعالم فإن Riceو Williams رايس ووليمزاستخدام اإلنترنت وحسب  لدراسة

 االستخدامات نظرية ومنها والنماذج، النظريات من العديد الختبار خصبة ساحة يعتبر

 1994 بين قرانت و ستورفر ويليمز، مقاالت ،وويليمز رايس إلى وباإلضافة واإلشباعات،

 االستخدامات نظرية مةمالئ حيث أشارت هذه األخيرة إلى مدى 1996 وديسمبر

 ستكون واإلشباعات الستخداماتأن نظرية ا  ويقترح الجديد، اإلعالم لبحوث واإلشباعات

 88.نترنيتاإل تحولية ظل في خاصة لالستخدام صالحة

من  العديد في ستساهم اإلنترنيت أن البحوث من عدد خاللمن Ruggiero روجير توقع

 جانب إلى اإلعالم وسائل مستخدمي عادات في عميقة تغيرات إلى يؤدي مما التحوالت،

 كان خاصة واألدوار العادات هذه في السريع التحول مع، و واالجتماعية الشخصية األدوار

 والعائلة األصدقاء مع الشخصي التفاعل أن حيث توقعاته، في الحق كل روجير مع

 شعبية الزدياد نظرا اإلنترنيت على كيان إلى الفيزيائي العالم من تحول المهني واالتصال

 89غيرها من مواقع التدوين.و  ، "فايسبوك""ويتر"ت ،"يوتيوب"  مثل االجتماعية الشبكات مواقع
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Samuel Ebersole,Uses and Gratifications Of the Web among Students,https://onlinelibrary.wiley.com 
consultè le 04/05/.2018 à 11 :06 
89

Augustin Gallion,Applying the Uses and Grafitications Theory to Sociel Networking sites a review of Related 

Literature https://ipfw.academia.edu/AugustinGallion/Papers/1130381 consulté le 12/05l2018 à 13:00 

https://ipfw.academia.edu/AugustinGallion/Papers/1130381%20consulté%20le%2012/05l2018
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 االجتماعية الشبكات مواقع دراسات في اليوم شباعاتواإل االستخدامات نظرية تطبيق يعتبرو 

 لفتا العوامل أكثر إلى التوصل تم السابقة األدبيات استعراض وبعد حيث بالغة، أهمية ذو

  : هيو شباعات والتي لها عالقة مع الشبكات االجتماعية واإل االستخدامات لنظرية بالنسبة

 .( المعلومات على الحصولبالذات،  التعريف التسلية، صداقات، خلق) 

 : الرقمي بحوث االتصال في واإلشباعات االستددامات نظرية تطبيقـ 2

 هذه مواكبة التأثير نظريات من العديد تستطع لم اإلنترنيت شبكة تشهدها التي التطورات مع

التي  البحوث من العديد تتصدر واإلشباعات االستخدامات نظرية جعل ما وهذا التغيرات؛

أن  باعتبار الرقمي االتصال استخدام مقدمتها في يأتي والتي اإلنترنيت استخدام تدرس

وذلك  حاجاته لتلبية بينها من الفرد يختار التي االستخدام بدائل أحد هو للشبكة الدخول

 البحوث في هذه شباعاتواإل االستخدامات بنظرية الخاصة الفروض تطبيق لسهولة

 90.والدراسات

 النقاط من عدد مراعاة يتطلب الرقمي االتصال بحوث في النظرية هذه تطبيق أن غير

 : يلي فيما التي نوجزها األساسية

 لتحقيق الموجه واالستخدام اإلعالم وسائل جمهور نشاط إلى تشير النظرية فروض كانت إذا

 العملية في ومشاركة نشاطا أكثر الشبكة مستخدمي جمهور فئات فإن معينة أهداف

 اإلنترنيت شبكة استخدام مثلويت  الرقمي، بها االتصال يتميز التي التفاعلية بتأثير االتصالية

                                                           

 
 .254،ص2007باعة والنشر والتوزيع،مصر،،عالم الكتب للط1محمد عبد الحميد،االتصال واإلعالم على الشبكة اإلنترنت،ط90
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 الشبكة عبر المتاحة الوسائل خالل من بالغير االتصال هو األول التاليين االتجاهين في

 لتلبية المتعددة المواقع بين التحول هو مستقبال، والثاني أو مرسال المستخدم كان سواء

 التسلية إلى الحاجة إلى باإلضافة المعرفية الحاجات يتصدرها والتي المستهدفة الحاجات

 91.والتسويق اإلعالن إلى الحاجة أو والترفيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

91
 .254محمد عبد الحميد، المرجع السابق ذكره،ص 
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 دالصة:

جتماعي يقدم مجموعة كبيرة اليوتيوب موقع عمالق للتواصل اال لقد بات واضحا اليوم أن

نشر ومتنوعة من الخدمات والمزايا، كما يعد منبرا لطرح األفكار واإلبداع عن طريف 

الفيديوهات لشريحة كبيرة من الشباب، فأصبح من المؤسسات المهمة التي تقوم بدور مهم في 

يات ،ومقترب االستخدامات واإلشباعات مفيد لفهم موضوع دراستنا اكتساب العادات والسلوك

كاالستعمال والحاجات والدوافع واإلشباعات التي قد يحصل عليها الطلبة الجامعيين عند 

 الموقع االجتماعي يوتيوب. استعمالهم
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 : عرض و تحليل البياناتأوال

 علوم اإلعالم واالتصال طلبة المتمثلة فيالقصدية  اعتمدنا في هذه الدراسة على العينة

وقد تم تحديد السن من واستخدامهم لموقع التواصل االجتماعي يوتيوب  2وماستر  1ماستر 

  .سنة فما فوق 26إلىسنة  20

بلغت عدد ماي  17غاية  إلىماي  05 ما بينالدراسة في الفترة الممتدة  أجريتلقد  

طلبة  استمارة، و قد تم اختيار 120سة المسترجعة أي الصالحة للدراالمقسمة و االستمارات 

 .لوالية مستغانم –خروبة  -جامعة عبد الحميد بن باديس بواالتصال  اإلعالم

     :وبناء على ذلك تشكلت عينة الدراسة وخصائصها على النحو التالي

 .متغير الجنسالعينة حسب أفراد توزيع  ( يمثل1جدول رقم )ال

  

 

 النسبة

 

 

 

 التكرار

 

 والنسبة تكرارلا              

 المتغير الجنس

 

                    الذكور 15 5%, 12

                     اإلناث 105 87,5%

                   المجموع  120 %  100
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وهي  ℅12,5الجنس، حيث بلغت نسبة الذكورالعينة حسب  أفراد( 1يبين الجدول رقم )

 ب اإلناثنسبة  نسبة ضئيلة مقارنة مع المجموع الكلي لمجتمع البحث في حين قدرت

 لإلناث.هي نسبة متفاوتة أعطت األغلبية و  ℅87,5

 .سنحسب متغير التوزيع أفراد العينة ( يمثل 02رقم ) جدولال

 

 النسبة

 

 التكرار

 

 والنسبة التكرار               

 السن             

20,16 % 35 20-22 

60 % 72 23-25 

 فما فوق 26 13 % 10,83

 المجموع   120 % 100

 

( 22-20العينة حسب السن حيث قدرت نسبة الفئة العمرية ) أفراد( 2يوضح الجدول رقم )

( بنسبة قد 25-23وتليها الفئة العمرية ) نوعا ما ، وقد كانت نسبة مقبولة ℅ 20,16 ب

 26فئة  تأتي في المؤخرة ، ثمفراد العينةأل من المجموع الكلي هي اكبر نسبةو  ℅ 60 بلغت

 ئة العمرية التيهذه النتائج منطقية ألن الفوتعتبر  ℅ 10,83قد بلغت نسبتهم  و فما فوق

 .لجامعيةالعادي للشباب في مرحة الدراسات لسن الطبيعي اول هي اتصدرت المركز األ
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 العينة حسب متغير المستوى التعليمي أفراد ( يمثل توزيع 3لجدول رقم )ا

 

النسبةالتكرار و   

 عيالمستوى الجام

 التكرار

 

 النسبة

 %47,5 57  1ماستر

 %52,5 63 2ماستر

 %100 120 المجموع

 

 مستوىالحسب المستوى حيث نجد عدد أفراد العينة ذو  توزيع أفراد العينة (3)يوضح الجدول

 %52,5بنسبة  63والسنة الثانية ماستر عددهم  %47,5بنسبة  57ترماس السنة أولى

 ونالحظ هنا النسبة متقاربة نوعا ما.
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 : قترحات التخصصتوزيع العينة حسب ممثل ( ي4جدول رقم )ال

 التكرار النسبة

 

 التكرار والنسبة 

 المقترحات

 اتصال وعالقات عامة 25 20,83%

 اتصال تنظيمي 05 4,16%

 اتصال سياحي 06 5%

 وسائل اإلعالم والمجتمع 44 36,66%

 سمعي بصري 35 29,16%

 صحافة علمية 03 2,5%

 صحافة مكتوبة 02 1,66%

 المجموع 120 100%

 

تخصص د ة حسب مقترحات التخصص حيث نجتوزيع أفراد العين( 4يوضح الجدول )

يليه تخصص سمعي بصري  %36,66يحتل الصدارة  بنسبة المجتمع و  اإلعالم وسائل

يأتي ومن ثم  %20,83  بنسبة ليليه تخصص اتصال وعالقات عامة%29,16 بنسبة 

تنظيمي اتصال  وهي نسبة ضئيلة إلى جانب تخصص  %5تخصص اتصال سياحي بنسبة
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يأتي بعدها تخصص صحافة علمية بنسبة و  %4,16سبة ضئيلة الذي كان هو أيضا بن

وهي نسبة شبه منعدمة بينما نالحظ %1,66 وتخصص صحافة مكتوبة بنسبة   2,5%

كتخصص اتصال جماهيري وتخصص اتصال،  :اإلعالمية األخرى غياب التخصصات

 .جتمع وتخصص صحافة مطبوعة والكترونيةصورة والم

 .عادات وأنماط استخدام الطلبة الجامعيين لموقع يوتيوبلمحور األول:ا

 :: متابعة اليوتيوب بصفة منتظمة (05جدول رقم )ال

 النسبة

 

 التكرار

 

التكرار والنسبة           

 الخيارات

 نعم 86 71,66%

 ال 34 28,33%

 المجموع 120 100%

 

ظمة حيث بلغ ( عدد أفراد العينة الذين يتابعون اليوتيوب بصفة منت5الجدول رقم )يوضح 

 .%28,33 "بال" افي حين بلغ عدد الذين أجابو   %71,66"بنعمعدد الذين أجابوا "

مفردات العينة يتابعون موقع يوتيوب بصفة بناءا على قراءة الجدول يتضح لنا أن غالبية 

 الطلبة بهذا الموقع وبما يبثه من برامج. منتظمة ويعود هذا إلى اهتمام
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 اليوتيوب:أوقات متابعة (: 06الجدول رقم )

 

 النسبة

 

 التكرار والنسبة              التكرار

 الفترات      

 صباحا  30 % 25

 مساءا 14 % 11,66

 ليال  44 % 36,66

 دون تحديد 32 % 26,66

 المجموع  120 % 100

  

ن أفراد العينة يفضلون الليل لمتابعة برامج م %36,66أن (06) يوضح الجدول رقم 

هذا راجع كون وقضايا في العالم و  اليوتيوب ومعرفة أخر المستنجدات الحاصلة من أحداث

 النوم من بعد العمل اعتبارها وسيلة مساعدة للخلود إلىقت الذروة والهدوء و الليل هو و 

لألفراد الذين ليس لديهم وقت مفضل أو محدد لمتابعة التعب في النهار لتأتي المرتبة الثانية و 

لتأتي فترة الصباح في المرتبة الثالثة  بنسبة   62 %6,برامج اليوتبوب، وقد بلغت نسبتهم

ون للذهاب إلى الجامعة وفي ئيتهيوهذا كون معظم المبحوثين في فترة الصبيحة  25%
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وع من الدراسة وبالتالي نستنتج بأن هي فترة الرجو  %11,66األخير تأتي فترة المساء بنسبة

كل من فترة الصباح و المساء تكون نسبة المتابعة والمشاهدة فيها قليلة وهذا راجع إلى عدة 

 أسباب ذكرناها سابقا

 :(: مدة إستخدام موقع اليوتيوب7) الجدول رقم

 التكرار والنسبة            

 الزمنية المدة

 النسبة التكرار

 %10,83 13 أقل من سنة

 %50 60 منذ سنة إلى ثالث سنوات

 %39,16 47 أكثر من ثالث سنوات

 100% 120 المجموع

 

أن أغلبية أفراد العينة من طالب الجامعة تتراوح مدة استخدامهم لموقع ( 7يوضح الجدول )

بنسبة وتالهيها أكثر من ثالث سنوات   %50اليوتيوب منذ سنة إلى غاية ثالث سنوات

 .10,83وتأتي في األخير أقل من سنة بنسة %39,16 بنسبة 

معظم أفراد العينة من طالب يمتلكون خبرة نستنتج من خالل النتائج المبينة في الجدول أن 

عن هذا الموقع في هذا الموقع تتجاوز السنة وبالتاي هناك إدمان على الموقع بحيث كانت 

 سنوات.نسبة كبيرة الستخدام الموقع ألكثر من ثالث 
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 :( الحجم الساعي لمتابعة اليوتيوب8)رقم  الجدول

 

 المجموع

 

  أنثى

 

 ذكر

النسبة التكرارو     

   

 

 

 

 

 عدد الساعات 

26 

 فأكثر

 

23-25  

 

20-22  

 

26 

ثرفأك  

23-25  20-22  

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت ن

15% 18 18,18

% 

2 15,62

% 

10 13,

33

% 

ساعةأقل من  / / 2 25% / / 4  

62,5% 75 45,45

% 

5 67,18

% 

43 66,

66

% 

20 50

% 

  سا 3إلى  سا 1من 2 % 40 4 50% 1

22,5% 27 36,36

% 

4 17,18

% 

11 20

% 

6 50

% 

  سا 3من  أكثر 3 60% 2 25% 1

100% 120 100% 11 100% 64 100

% 

30 100

% 

 المجموع  5 100% 8 100% 2

  

من   تابعون اليوتيوبعينة الدراسة ي أفراد أغلبية  أنتبين  (08من خالل الجدول رقم )

حصلنا على هذه ، تإجماال ℅ 62,5ساعات يوميا و قد قدرت النسبة ب  3 إلىساعة 

جل الطلبة  ا، حيث فضلو على مستوى الفئة العمرية لكل جنسالنتيجة من خالل التحليل 

الطلبة  أما، اإلناثو في كل من الذكور ساعات متتالية  3 إلىمن ساعة متابعة اليوتيوب 
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 ℅22,5ساعات فقد قدرت نسبتهم ب  3من  أكثرأي لليوتيوب   معظم وقتهم قضونالذين ي

نسب متفاوتة  أيضامن خالل الفئات العمرية فقد سجلت  اإلناثبالنسبة للذكور و  أما،  إجماال

ب دورا مهما في حياتهم اليومية، علموقع اليوتيوب ي أن إلىوهذا يشير  دالالتاإلفي هذه 

قل العينة أل أفرادعند  ℅15نسبة لليوتيوب التعرض  ةانه ال تتعدى درجيتضح من النتائج و 

ضيق الوقت  أهمهاعدة عوامل  إلىيرجع  هذاو   ،بالنسبة للذكور واإلناث ساعة واحدةمن 

 . متمدرسينكونهم 

االهتمام و التفضيل لدى الطلبة بشأن  أولوياتتوضيح اختالف  إلىيهدف هذا الترتيب 

 متابعة موقع اليوتيوب.
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 : الوسيلة التي تستخدم لإلبحار في شبكة اإلنترنت ( يمثل09دول رقم )الج

 

 التكرار والنسبة             التكرار النسبة

 الوسيلة

 هاتف ذكي 96 80%

 الكمبيوتر المحمول  20 16,66%

 الكمبيوتر المكتبي 1 0,83%

 الجهاز اللوحي 3 2,5%

 المجموع 120 100%

 

طلبة ( الوسائل المستخدمة لإلبحار في شبكة يوتيوب حيث بلغ عدد ال9يوضح الجدول )

هي أكبر نسبة يليها الكمبيوتر المحمول  %80 نسبةالذكي الذي يتابعونها عبر الهاتف 

نسبته شبه منعدمة مقارنة مع  تفكان %0,83ي أما الكمبيوتر المكتب %16,66بنسبة 

 .%2,5خر نسبته ضئيلة الجهاز الوحي الذي هو اآل

من خالل قراءة الجدول يتضح أن العدد األكبر من مفردات عينة الدراسة يتابعون اليوتيوب 

باستخدامهم للهاتف الذكي باعتباره أحد وسائل تكنولوجيا االتصال األكثر انتشارا بين الطلبة 

سط كبير من الخصوصية وهذا ما يفضلونه الطلبة الجامعيين في هذه المرحلة كما أنه يوفر ق

 العمرية.  
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 :موقع اليوتيوبمتابعة  لمستخدمة لا ماكناأل( يوضح 10لجدول رقم )ا

 النسبة

 

 التكرار

 

 

التكرار والنسبة            

 

   األماكن  

  مقاهي اإلنترنت / /

 الحرم الجامعي 24 % 20

 المنزل 66 % 55

 غير محدد 30 25%

 المجموع  120 % 100

 

الطلبة الذين يتابعون   أغلبية أن( نالحظ 10في الجدول رقم ) ةخالل البيانات المدون من

كون هؤالء  أهمهاعدة خصائص  إلىقد يرجع و   ℅55يفضلون المنزل بنسبة اليوتيوب 

أيضا باعتبار المنزل مكان  ،ومشاهدة اليوتيوب يفضلون الفضاء العائلي المبحوثينالطلبة 

يكون موصول للراحة وتمضية الوقت خاصة في الفترة الليلية، كما أن المنزل غالبا ما 

 األماكنلتليها  ℅25في ثاني مرتبة بنسبة غير محدد يأتي مكان بالشبكة العنكبوتية و 

 .أما مقاهي اإلنترنت فلم يخترها أي طالب ℅ 20بنسبة  األخرى
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 الثاني:دوافع الطلبة الجامعيين وراء مشاهدة برامج اليوتيوب.لمحور ا

 دوافع متابعة صفحات اليوتيوب: ( يمثل11الجدول رقم)

 

 النسبة

 

 التكرار

 

 التكرار والنسبة

  متابعةدوافع ال

 التسلية والمتعة 41 34,16

 تمضية الوقت 8 6,66

 الترفيه عن النفس 8 6,66

 الجديدةمعرفة األخبار  52 43,33

   حب اإلطالع 11 9,16

 اكتساب مهارات أخرى / /

 المجموع  120 % 100

 

بار معرفة األخهو أن الدافع األول لمتابعة صفحات اليوتيوب ( 11الجدول رقم )يوضح 

ب االطالع وح %34,16دافع التسلية بنسبة يليه  %43,33جاء بنسبة حيث الجديدة 

 .%6,66تساوت النسب بين تمضية الوقت والترفيه عن النسب بنسبة و  %9,16، بنسبة

نستنتج من خالل قراءة الجدول أن العدد األكبر من مفردات عينة الدراسة كان الدافع 

الرئيسي معرفة األخبار الجديدة بحيث أتاحت تكنولوجيا االتصال عن طريق موقع التواصل 
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تطيع أن نقول بأن موقع اليوتيوب يعد وسيلة االجتماعي معرفة األخبار الجديدة وهنا نس

إعالمية تنقل األخبار وهنا ينافس الوسائل األخرى في معرفة األحبار الجديدة الذي أصبح 

 امعي يرتكز عليها كوسيلة لإلطالع على األخبار الجديدة.الطالب الج

 االشتراك بصفحات اليوتيبورز: (12الجدول رقم)

 التكرار والنسبة          

 االشتراك

 ةبالنس التكرار

 %78,33 94 نعم

 %21,66 26 ال

 %100 120 المجموع

 

بحيث معظم أفراد العينة ( نسبة االشتراك في صفحات اليوتيبورز 12يوضح الجدول رقم)

شتراك في صفحات يوتيوبورز ووصلت النسبة إلى أجابوا "بنعم" أي أنهم يقومون باال

 .%21,66" لم تتجاوز نسبتهم ا ب "البينما الذين أجابو   78,33%
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 (  94 بلغت"بنعم" العينة التي أجابت )( إرتباط االشتراك بصفحات اليوتيبورز13الجدول )

 التكرار والنسبة           

 االشتراك

 النسبة التكرار 

 %77,65 73 بالمواضيع

 %19,14 18 بالواقع

 %3,19 3 باإلخراج

 %100 94 المجموع

 

( أن أكثر األشياء التي تربط الطالب لالشتراك بصفحات اليوتيبورز 13رقم )يوضح الجدول 

وفي المرتبة  %19,14 ها الواقع بنسبةوتال%77,65 جاءت بنسبة حيث هي المواضيع 

 .%3,19الثالثة جاء اإلخراج بنسبة قليلة لم تتجاوز 

ن تؤثر على الطالب نستنتج أن المواضيع التي يتناولها اليوتيبورز مواضيع جيدة استطاعت أ

الجامعي بحيث هذه األخيرة هي من تجذبه لالشتراك في القناة وكذلك ال ننسى الواقع 

 المعاش الذي هو أيضا ما يجعل الطالب يضع اشتراكه بصفحة اليوتيبورز.
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شتراكها بصفحات أي من ال تضع ا)"ال"  ب العينة التي أجابت( يخص 14السؤال رقم )*

 ت لهم اإلجابة مفتوحة تركحيث  اليوتيبورز(

كما صرح البعض منهم بأنهم ال  %21,66وبلغت نسبة الطلبة الذين أجابوا ب "ال" 

   ت المشاركةإشعارايشتركون في صفحات اليوتيبورز حتى ال تصلهم كل ثانية 

notifications les  بل يعتمد على المشاهدة شتراكالبعض اآلخر بأنه ال يهتم باالو ،

 .بهذا النوع من القنواتالتلقائية؛ والبعض بأنه ليس مهتم 

لعينة التي أجابت على هذا "بلغ عدد ا ورز متابعةيوتيوبة ا( أكثر قن14الجدول رقم )

 "مفردة 108السؤال 

التكرار والنسبة              التكرار النسبة  

 قناة

 أنس تينا 51 47,22%

 يوسف زروطة 29 26,85%

 شمس دين العمراني 17 15,74%

10,18% 11 Mister.x 

 المجموع 108 100%

  



تطبيقياإلطار ال  

 

 92 

( بأن قناة أنس تينا هي من تتابع أكثر من طرف الطلبة الجامعيين 14وضح الجدول رقم )ي

قناة شمس الدين العمراني و  %26,85ليها قناة يوسف زروطة بنسبة ت %47,22بنسبة 

 .%10,18بنسبة  mister.Xوفي األخير قناة  %15,47 بنسبة 

ألن عدد الذين أجابوا بأنهم  10%أما المبحوثين الذين حددوا قنوات أخرى بلغت نسبتهم *

 عينة(. 108)عددهم بلغ روحة في السؤال  اليوتيبورز التي كانت مطيتابعون قنوات 

بأنهم  %10ت هذه النسبة صرحو  10=(12x100/120عينة( ) 12أي ) 12=120-108

 -Amira Riaa-Miss Cha -Mourad Oudia-- Fouad Benقناة  يفضلون

-Ousama Bensalem-  البعض اآلخر ترك مكان اإلجابة فارغ في حين. 
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 :هتم بها من خالل مشاهدة اليوتيوب( المواضيع الم15لجدول رقم )ا

 

 

 المجموع

 

 أنثى

 

 ذكر

 

والنسبة  التكرار      

 

 

  الحصص

 النسبة

 

 التكرار

 

 النسبة

 

 التكرار

 

 النسبة

 

 التكرار

 اجتماعية  / / 38 36,19% 38 31,66%

 سياسية 09 60% 51 48,57% 60 50%

 اقتصادية 01 6,66% 04 3,80% 05 4,16%

 رياضية 05 33,33% 12 11,42% 17 14,16%

 المجموع  15 % 100 105 100% 120 100%

 

 اختالف أولويات االهتمام و التفضيل لدى الطلبة بشأنيهدف هذا الترتيب إلى توضيح 

 عبر اليوتيوب.المواضيع األكثر متابعة 

احتلت المرتبة األولى بنسبة تقدر مواضيع السياسية أن ال (15يظهر من خالل الجدول رقم )

أكثر إقباال على  لذكورإجماال وقد تبين من خالل البيانات اإلحصائية أن ا ℅50ب 

وذالك بالنسبة لفئة الذكور   ℅60الحصص السياسية دون غيرها من الحصص بنسبة 
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ن أوهذا يوضح  ℅48,57مقارنة مع فئة اإلناث التي كانت نسبتها مقبولة و قد قدرت ب 

ميوالت نحو السياسة أكثر من اإلناث أما المرتبة الثانية  فقد عادت إلى  لديهم  الذكور

إجماال أما بالنسبة للذكور فقد كن اإلقبال من ناحية  ℅ 31,66االجتماعية بنسبة المواضيع 

 هذا راجع لتفضيلهمن أن النسبة عند الذكور انعدمت و في حي  ℅ 31,66اإلناث فقط بنسبة 

  ℅ 14,16لمواضيع أخرى ثم بعدها جاءت المواضيع الرياضية في المركز الثالث بنسبة  

وقد كانت اكبر من نسبة  ℅33,33إجماال، في حين أن نسبة اإلقبال عند الذكور بلغت 

بنسبة في ذيل الترتيب المواضيع االقتصادية وجاءت ،  ℅14,16اإلناث التي لم تتجاوز 

إجماال، أما فيما يتعلق بنسبة إقبال  ℅ 4,16قليلة مقارنة مع المواضيع األخرى بنسبة 

وهي نسبة عالية بدرجة جد قليلة بالنسبة لإلناث التي  ℅6,66ي الذكور فقد قدرت حوال

 . ℅4,16قدرت نسبت إقبالها حوالي 

كثر األ مواضيعالسياسية تأتي في مقدمة ال مواضيعنستخلص من خالل ما سبق أن ال

أحداث سياسية مواضيع و قدمه من يو ما اليوتيوب تفضيال بالنسبة للطلبة و هذا ما يؤكد أن 

الوطنية، الدولية و  المصادر المهمة و األساسية بالنسبة للمبحوثين الستقاء األخباريعتبر احد 

متعلقة بالمجتمع قضايا معالجة اليوتيبورز لاالجتماعية فيعود إلى مواضيع أما سبب تفضيل ال

 هناك اختالف في درجة االهتمامهكذا نالحظ أن و والعمل  والشباب، السكن،الزواج

اإلخبارية لدى الطلبة و يرجع ذلك غالبا كون عملية المشاهدة هي اإلعالمية بالمواضيع 

 .دوافعهمواهتماماتهم و  سلوك شخصي يرتبط بالدرجة األولى باختيار األفراد
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 عل المطروحة في صفحات اليوتيبورز:( أشكال التفا16رقم )الجدول 

 النسبة

 

 التكرار

 

 التكرار والنسبة

               

 أشكال التفاعل

 المشاركة 33 % 27,5

 التعليق وإبداء الرأي 66 %  55

 اإلعجاب 21 % 17,5

 المجموع   120 % 100

  

( أشكال التفاعل المطروحة في صفحات اليوتيبورز بحيث التعليق 16يوضح الجدول رقم )

يأتي في و   %27,5ليليها المشاركة بنسبة %55بداء الرأي احتلت المرتبة األولى بنسبة ا  و 

 . %17,5 اإلعجاب بنسبةاألخير 

( أن الطلبة يقومون بإبداء رأيهم وتعليقهم على ما 16نستنتج من خالل الجدول رقم )

وأيضا مشاركة ما يشهدون من   %55يشاهدون من برامج اليوتيبورز بنسبة كبيرة وصلت إلى

 .%27,5بنسبة  برامج مع أصدقائهم وعائلتهم

 

 

 

 

 

 



تطبيقياإلطار ال  

 

 96 

من وراء استخدام موقع التواصل االجتماعي  لثالث: اإلشباعات المحققةر او المح

 يوتيوب.

الطالب من اشباع نفسه منها من خالل  باجات التي يرغح( يوضح ال17الجدول رقم )

 .استخدامه لموقع اليوتيوب

  

 

 المجموع

 

 أنثى

 

 ذكر

 

والنسبة  التكرار      

 

 

  اجاتالح

 النسبة

 

 التكرار

 

 النسبة

 

 التكرار

 

 النسبة

 

 التكرار

حاجات شخصية  04 26,66% 49 46,66% 53 44,16%

 وترفيهية 

 حاجات دينية /  / / / /

 حاجات علمية  06 40% 26 24,76% 32 26,66%

 حاجات إعالمية 02 13,33% 21 20% 23 19,16%

 الكل 03 20% 09 8,57% 12 10%

 المجموع  15 % 100 105 100% 120 100%
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شباع نفسه منها من خالل إالحاجات التي يرغب الطالب من  (17)يوضح الجدول رقم 

هي التي يرغب  والترفيهية مشاهدته لليوتيوب بحيث أوضح الجدول أن الحاجات الشخصية

وقد تبين من خالل  %44,16الطالب بإشباع نفسه منها بدرجة كبيرة حيث أتت بنسبة 

هم من حاجات سنفأبإشباع هم من يرغبون أكثر  ثحصائية أن نسبة اإلنانات اإلالبيا

نسبة ارنة مع نسبة الذكور التي قدرت بمق %46,66شخصية وترفيهية بنسبة قدرت 

مالت الكفة هنا إلى و  %26,66أتت في المرتبة الثانية الحاجات العلمية بنسبة و  26,66%

وبعدها  %24,76 نسبةعلى عكس فئة اإلناث التي قدرت ب %40نسبة الذكور بنسبة 

ولم يكن هناك اختالف كبير بين فئة الذكور   %19,16 نسبةب جاءت الحاجات اإلعالمية 

ليأتي في  %13,33نسبة وفئة الذكور ب  %20 نسبةواإلناث بحيث قدرت فئة اإلناث ب

لإلناث  %8,57منها قدرت  %10 األخير الكل أي إشباع النفس بكل هذه الحاجات بنسبة

 .جات الدينية فلم يختارها أي أحد من الطلبةللذكور أما الحا %20و 

 

 

 

 

 

 



تطبيقياإلطار ال  

 

 98 

:في معرفة ما يجري من أحداث وطنية( يوضح مساعدة برامج اليوتيوب 18الجدول رقم)  

 التكرار والنسبة            التكرار النسبة

 دائما 105 87,5%

 أحيانا 15 12,5%

 نادرا / /

 المجموع 120 100%

 

( مساعدة اليوتيوب في معرفة ما يجري من أحداث وطنية بحيث 18يوضح الجدول رقم )

ا تكون مساعدة لهم لمعرفة ما يجري من أحداث دائما مصرح أفراد العينة أن برامج اليوتيوب 

لمعرفة تساعدهم أحيانا ، أما الذين أجابوا بأن برامج اليوتيوب %87,5وطنية شكلت نسبتهم 

حين لم يجب أي مبحوث بأنه نادرا ما تساعده برامج ، في %12,5األحداث الوطنية نسبتهم 

 اليوتيوب في معرفة ما يجري من أحداث الوطن.

أن غالبية مفردات عينة الدراسة أجابوا بأن برامج  (18)نستنتج من خالل قراءة الجدول 

اليوتيوب دائما ما تساعدهم في معرفة ما يجري من أحداث وطنية وهذا راجع إلى تتبعم 

وهذا ما سبق أن توصلنا إليه، لمعرفة األخبار الجديدة تطلعهم ومدى ذه البرامج الشديد له
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إلى إشباع معرفتهم باألحداث بار الجديدة يؤدي بهم حتما خوبالتالي دافع التطلع لمعرفة األ

 .الوطنية 

 القضايا المعاشة؟هل يعكس محتوى برامج اليوتيوب واقع  (19الجدول رقم )

 التكرار النسبة

 

 التكرار والنسبة             

 اقتراحات

 نعم 82 68,33%

 ال 38 31,66%

 المجموع 120 100%

 

من أجابوا ب "نعم" يعكس محتوى برامج   %68,33أن هناك نسبة( 19) يوضح الجدول رقم

من أجابوا ب "ال"  أي ال يعكس  %31,66اليوتيوب واقع القضايا المعاشة في حين هناك 

واقع القضايا المعاشة وهي نسبة منخفضة مقارنة مع الذين أجابوا  محتوى برامج اليوتيوب

  بنعم.

بأن محتوى  اتفقت تقريبا العينة مفردات غالبية أن نرى (19رقم ) الجدولمن خالل قراءة 

 لمنشطي المتاحة الحرية مقدار إلى جعار  وهذاواقع القضايا المعاشة  يعكس برامج اليوتيوب

  المختلفة. القضايا تناول فيهذه البرامج 
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 األفكار:غيير مساهمة محتويات اليوتيوب بت( 20الجدول رقم )

 التكرار والنسبة              التكرار النسبة

 الخيارات

 أفكارك السياسية 34 28,33%

 عادات وتقاليد 23 19,16%

 مجتمعكأفكارك حول  63 52,5%

 المجموع 120 100%

 

 من أن حظنال حيثرها برامج اليوتيوب تغي التي األفكار( 20) رقم الجدول لنا يوضح

 ذاه وكان مهمجتمع حول مهأفكار  في تغيربرامج اليوتيوب  أن ىلع أجاب العينة مجموع

، أما من أجاب على أن برامج اليوتيوب تغير من أفكارهم السياسية وصلت %52,5  بنسبة

كانت  مهوتقاليدن التغيير يكون في عاداتهم أمن أجابوا   في حين %28,33النسبة إلى 

 .%19,16نسبتهم 

برامج  غيرت المبحوثين من األكبر العدد أن لنا يتضح (20ل رقم )الجدو راءة قخالل  من

 وكياتلوالس األفكار بعض وجود إلى جعار وهذا  مهمجتمع حول أفكارهماليوتيوب من 

وبظهور برامج اليوتيبورز سلط عليها هؤالء اليوتيبورز الضوء  المجتمع في السائدة والعادات
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اتجاه هذه وأرائهم  مهمواقف من يغيرون بةلالط تلجع أخرىمن زاوية و  جديدوتناولها بأسلوب 

 .والعادات وكياتلالس

 ( هل تقدم برامج اليوتيوب الحل لبعض المشاكل؟21الجدول رقم )

 التكرار النسبة

 

 التكرار والنسبة             

 اقتراحات

 نعم 76 63,33%

 ال 44 36,66%

 المجموع 120 100%

 

( هل ما تقدمه برامج اليوتيوب يجد حلول لبعض المشاكل؟ ونجد أن 21يبين الجدول رقم )

من أجابوا ب "نعم" تقدم برامج اليوتيوب الحل لبعض مشاكلهم في   %63,33هناك نسبة

ج اليوتيوب الحل لبعض من تقدم برامأي ال  ب "ال"  وان أجابم %36,66حين هناك 

 مشاكلهم.
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( تركت اإلجابة عليه مفتوحة )إذا كانت 21( وهو سؤال تكميلي للسؤال )22سؤال )

 اليوتيوب الحل؟كيف تقدم لك برامج ف "نعم" ب اإلجابة

وضحوا هذا من خالل قولهم بأن برامج و  %63,33م" تي أجابت ب "نعكانت النسبة ال

لقضايا تقدم لهم الحلول لحل بعض المشاكل من خالل تناول اليوتيوب لمختلف االيوتيوب 

عتماد عليها وتبنيها وهناك من ل والبدائل التي تمكنهم كطلبة االالحلو  دائما ما تعرض بعض

نموذج عرض بذكره لبرنامج الجامعة في الجزائر الذي المحتويات ي مثال على هذه قدم ل

، في حين هناك من أجاب بأن هذه البرامج تقدم له تعامل األمثل مع الطالب واألستاذلل

دفع بهم الحلول لحل بعض المشاكل من خالل عرض هذه البرامج لبعض الحقائق مما ي

أجاب بأنه من خالل معرفته لبعض المعلومات التي يبثها من كطلبة إلى التوعية، وهناك 

 .عي كاف لحل بعض من مشاكلهيه و اليوتيوب حول مواضيع شتى يكون لد

 أخرى عديدة نذكر منها: وكانت هناك إجابات

 شاكلهم،إتباع بعض الطرق والمنهجيات المقترحة التي تساعدهم في حل بعض من م 

تحفيز موقع ذو مصداقية، التوعية حول الواقع المعاش، معرفة اإلجابة الحقيقية باعتباره 

الذات، إعطاء أفكار جديدة، األخد بالنصائح المقدمة على موقع يوتيوب واالستفادة منها 

وذلك بتطبيقها، تصغير حجم المشاكل التي ظننتها يوما ما كبيرة ومعقدة، إثارة انتباهي لزوايا 

 ر من المواضيع السخيفة األخرى التي تصادفني،مهمة في الحياة تستحق االهتمام بها أكث
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من خالل حل مشكلة نطق الحروف ... وغيرها من اإلجابات التي كانت بعضها متكررة 

 وهناك من ترك السؤال فارغ دون أن يدلي بجوابه.

رنت رج فضاء اإلنتالب مع محتوى برامج اليوتيوب خا( مدى تفاعل الط22الجدول رقم )

 متابعتها؟ وتشجيع اآلخرين على

 النسبة

 

 

  النسبة تكرار و ال     التكرار

 

 اقتراحات

 دائما 11 9,16%

 أحيانا 66 %  55

 نادرا 16 13,33%

 أبدا 27 22,5%

 المجموع  120 % 100

 

 فضاء خارجبرامج اليوتيوب  محتوى معلطلبة ا تفاعل مدى (22يوضح الجدول رقم )

 ونليتفاع ياناأحب أجابواعينة  66هناك  أن نجد إذ اهمتابعت ىلع اآلخرين وتشجع االنترنت

 أجابوا والذين ،%55 مهنسبت تلوشك نترنتاإل فضاء خارجهذه البرامج  محتوى مع

 نهمبأ أجابوا الذين أما ، %22,5  مهنسبتهذه البرامج كانت  محتوى مع اأبد ملهتفاع بعدم
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ذين ال نسبة تلتمث حينفي   %13,33مهنسبت تلشك ذلك يكون ما درانا لكن ونليتفاع

 . %9,16 اهمع دائما ونليتفاع

( يوضح هل يمكن للطالب الجامعي التخلي على اليوتيوب بعد اإلبحار 23الجدول رقم)

 فيه؟

 

 المجموع

 

 أنثى

 

 ذكر

ةالنسبو  التكرار      

 

 

 اقتراحات

26 

 فأكثر

 

23-25  

 

20-22  

 

26 

 فأكثر

23-25  20-22  

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت ن

21,66% 26 16,66 

% 

2 28,33

% 

17 12,

12

% 

 نعم / / 3 25% / / 4

78,33% 94 83,33

% 

10 71,66

% 

43 87,

87

% 

29 100

% 

 ال 2 100% 9 75% 1

100% 120 100% 12 100% 60 100

% 

33 100

% 

 المجموع  2 100% 12 100% 1
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يستطيعون التخلي عن ( تبين أن أغلبية أفراد عينة الدراسة ال 23من خالل الجدول رقم )

 نسبة يمكنهم التخلي عن يوتيوب بال  "ال" يوب بحيث قدرت نسبة من أجابوا بموقع يوت

تحصلنا على هذه النتيجة من خالل التحليل على مستوى الفئة العمرية لكل ، 78,33%

جنس، أما الطلبة الذين أجابوا ب "نعم" يمكنهم التخلي عن موقع يوتيوب لم تتجاوز نسبتهم 

 .إجماال وهذا يرجع إلى المكانة التي يحتلها موقع يوتيوب لدى الطلبة الجامعيين 21,66%

بحار فيه هل بإمكانك التخلي توح ) بعد استخدامك لليوتيوب واإل*ولقد تركت السؤال مف

 عنه؟( ] نعم/ال [  لماذا؟

 لتالي:يمكنهم التخلي عن موقع يوتيوب كا نعمت فيما يخص الجواب لتصريحاكانت بعض ا

، ليس ضروري إلى هذا الحد، لديه سلبيات من بينها تسبيب الوحدة، تعويض هناك بدائل

ال النفس على العيش بدون تكنولوجيات االتصال، متابعة القنوات الفضائية التي أهملناها،

 يحل المشاكل الواقعية بل يعطي صورة عنها.

 .جواب[ دون لماذا؟ ]ترك السؤال الطلبة من وهناك العديد من

نت كا "التخلي عن موقع يوتيوب ال يمكنهم" "الالتي كانت على ""أما فيما يخص تصريحات 

 لتالي: كا

وتيوب، اإلدمان على الموقع، أصبح عدم متابعة القنوات الفضائية واستبدالها بموقع ي

داث، اآلنية، التعود نها، لمصداقية يوتيوب في نشر األحاليوتيوب عادة ال يمكن التخلي ع

التعامل مع المواضيع بكل  يقدم اليوتيوب خدمة علمية وثقافية،عليه، أداة للتسلية والترفيه، 
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أداة لمواكبة األحداث في المجتمع، تعرية الواقع  مصداقية بحيث النقل يكون من الواقع،

 وكشف القضايا في مختلف المجاالت،أصبح روتين يومي. 
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 حور الرابع: ايجابيات اليوتيوب الم

 :( يوضح ايجابيات اليوتيوب 24الجدول رقم )
 

 النسبة

 

 التكرار

 

 التكرار والنسبة

 اإليجابيات

فتح مجال أمام التفاعل  32 26,66%

 االجتماعي

ة فتح مجال المعرف 56 46,66%

 بمستجدات القضايا 

تقديم االنتقادات لجهات  16 13,33%

 معنية

تشجيع الطلبة أن يصبحوا  9 5% ,7

  يوتيبورز

التحفيز في البحث عن  7 5,83%

القضايا المتناولة من مصادر 

 أخرى

 المجموع   120 % 100
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لنا التأثير اإليجابي الستخدام الطلبة الجامعيين لموقع (  يتضح 24من خالل الجدول رقم )

مجال المعرفة بمستجدات أن موقع يوتيوب يتيح لهم %46,66 بحيث بلغت نسبة  يوتيوب 

ليأتي بعدها تقديم انتقادات %26,66 تلتها فتح المجال للتفاعل االجتماعي بنسبة  القضايا

وجاء  %7,5وبعدها تشجيع الطلبة أن يصبحوا يوتيبورز بنسبة  %13,33لجهات معنية ب

 .%5,83في األخير التحفيز في البحث عن القضايا المتناولة من مصادر أخرى بنسبة 

( أن غالبية الطلبة يرون بأن متابعتهم لموقع يوتيوب يفتح 24نستنتج من خالل الجدول رقم)

لهم المجال لمعرفة مستجدات القضايا وعليه نستنتج أن ما تقدمه برامج اليوتيوب من جديد 

من أحداث مختلفة أصبح مصدر بديل للطلبة الجامعيين مقارنة بمصادر أخرى تقليدية كانوا 

يها ولكن بأسلوب جديد يمكنهم من استيعابها وهذا ما جاءت به نظرية يعتمدون عل

االستخدامات واالشباعات في أن المتلقي يختار الوسيلة والمحتوى بكل وعي الذي يشبع له 

 رغباته واحتياجاته المختلفة سواء كانت معرفية أو غيرها.
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 .سلبيات اليوتيوبور الخامس: حالم 

 ( يوضح سلبيات اليوتيوب:25الجدول رقم)

 

 

 النسبة

 

 

 التكرار

 

 التكرار والنسبة              

   

 السلبيات

وسيلة لتبادل الشائعات  42 35%

 ونشرها

 اإلدمان على موقع يوتيوب  19 15,83%

 التلفظ بألفاظ غير مهذبة 28 23,33%

التشجيع على العنف  15 12,5%

  والفوضى

المساهمة في نشر الثقافة  16 13,33%

 الهابطة

 المجموع   120 % 100
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حيث  ( التأثير السلبي الستخدام اليوتيوب لدى الطلبة الجامعيين25يوضح الجدول رقم )

 %23,33بأن موقع اليوتيوب هو وسيلة لتبادل الشائعات ونشرها و   % 35 بلغت نسبة

يليه اإلدمان  ،لألشخاص بالتلفظ بألفاظ غير مهذبة وبالتالي نشرهاأجابوا أن اليوتيوب يسمح 

في  %13,33 مة في نشر الثقافة الهابطة بنسبة م المساه، ث %15,83  بنسبة على الموقع

 . %12,5 التشجيع على العنف والفوضى بنسبة األخير جاء

( أن 25جدول رقم )  نستنتج أن لكل وسيلة ما ايجابياتها وسلبياتها على المتلقي ويوضح ال

ا أرادات النسبة األكبر أتت أن موقع يوتيوب هو وسيلة لتبادل الشائعات ونشرها بحيث إذ

اص ما أو مؤسسات أو هيئات تنشر عدة فديوهات تحريضية، جهات معنية أن تحارب أشخ

الفوضى ونشر الفتن وكذلك من الشائعات انتشار عادة التالعب بالعناوين  ة بغيةكاذب

  واستخدام عناوين مثيرة ال عالقة لها بالمحتوى وهذا يسمى التظليل و التزييف. 
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 لدراسة النهائية ل نتائجال :ثانيا

مجموعة  إلىتم التوصل ستخدم اليوتيوب عينة الدراسة التي تبعد التحليل للبيانات الخاصة ل

 وفق المحاور التالية :من النتائج و التي سيتم استعراضها 

 عادات وأنماط استخدام الطلبة الجامعيين لموقع يوتيوب.

الطالب الجامعيين يتابعون اليوتيوب بصفة منتظمة تمثلت نسبتهم    الدراسة بأن أثبتت*

النتائج  أظهرتبهذا الموقع وبما يبثه من برامج، و  ويعود هذا إلى اهتمام الطلبة 71,66%

مشاهدة اليوتيوب الفترات بالنسبة للطالب الجامعي من اجل  أفضلالفترة الليلية تعتبر من  أن

 . ℅ 36,66التي يعتمد عليها بنسبة 

 3تتجاوز معظم أفراد العينة من طالب يمتلكون خبرة عن هذا الموقع شفت الدراسة بأن ك*

وات وبالتالي هناك إدمان على الموقع بحيث كانت نسبة كبيرة الستخدام الموقع ألكثر من سن

ساعات متتالية في كل  3من ساعة إلى ثالث سنوات، ويفضل جل الطلبة متابعة اليوتيوب 

منهم إلى استخدام الهاتف الذكي  %80ويميل  %62,5بنسبة قدرت ب  من الذكور واإلناث

 .%55 وب ويفضلون المنزل بنسبة من أجل متابعة اليوتي

                                  عيين وراء مشاهدة برامج اليوتيوب:دوافع الطلبة الجام

يوتيوب هو الصفحات دافعهم األول لمتابعة  %34,16ة أنأفراد العينجابات من إتبين *

 %9,16ب االطالع بنسبة، وح %34,16األخبار الجديدة، يليه دافع التسلية بنسبة معرفة 

 .%6,66وتساوت النسب بين تمضية الوقت والترفيه عن النسب بنسبة 
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اليوتيوبورز شتراك في صفحات أفراد العينة يقومون باالمن   %78,33كشفت الدراسة أن*

 الواقع بنسبةيليها و %77,65 لمواضيع بنسبة باشتراك بصفحات اليوتيبورز ويرتبط اال

وبلغت نسبة ، %3,19وفي المرتبة الثالثة جاء اإلخراج بنسبة قليلة لم تتجاوز  19,14%

كما صرح البعض منهم بأنهم ال يشتركون في  %21,66الطلبة الذين أجابوا ب "ال" 

 notifications les  إشعارات المشاركةصفحات اليوتيبورز حتى ال تصلهم كل ثانية 

ليس بل يعتمد على المشاهدة التلقائية، والبعض بأنه  ،شتراكالبعض اآلخر بأنه ال يهتم باالو 

 .النوع من القنواتمهتم بهذا 

هي من يهتم بها الشباب من خالل مشاهدتهم المواضيع السياسية توصلت الدراسة إلى أن *

إجماال وقد تبين من خالل البيانات اإلحصائية أن الذكور أكثر إقباال  ℅50بنسبة لليوتيوب 

وذالك بالنسبة لفئة الذكور   ℅60اسية دون غيرها من الحصص بنسبة على الحصص السي

وهذا يوضح أن  ℅48,57مقارنة مع فئة اإلناث التي كانت نسبتها مقبولة و قد قدرت ب 

 .الذكور لديهم ميوالت نحو السياسة أكثر من اإلناث

 ققة من وراء استخدام موقع يوتيوب:اإلشباعات المح

هي التي يرغب الطالب بإشباع نفسه  والترفيهية الحاجات الشخصية أننتائج الدراسة ببينت *

حصائية أن نات اإلوقد تبين من خالل البيا %44,16منها بدرجة كبيرة حيث أتت بنسبة 

هم من حاجات شخصية وترفيهية بنسبة قدرت سنفأهم من يرغبون أكثر بإشباع  ثنسبة اإلنا

أتت في المرتبة الثانية و  %26,66نسبة ارنة مع نسبة الذكور التي قدرت بمق 46,66%
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على  %40مالت الكفة هنا إلى نسبة الذكور بنسبة و  %26,66الحاجات العلمية بنسبة 

 .%24,76عكس فئة اإلناث التي قدرت بنسبة 

تساعدهم برامج اليوتيوب في دائما العينة أفراد من %87,5  ظهر من نتائج الدراسة أن*

وهذا راجع إلى تتبعهم الشديد لهذه البرامج ومدى تطلعهم معرفة ما يجري من أحداث وطنية 

ي دافع التطلع لمعرفة األخبار لمعرفة األخبار الجديدة وهذا ما سبق أن توصلنا إليه وبالتال

 يدة يؤدي بهم حتما إلى إشباع معرفتهم باألحداث الوطنية.الجد

وتيوب واقع محتوى برامج اليد العينة يعكس من أفرا %68,33ئج الدراسة أنت نتابين*

حول مجتمعهم بنسبة في أفكارهم  تالمحتويات غير  كما أن هذه ،لديهم المعاشةالقضايا 

52,5%. 

يجاد الحلول لمشاكل بعض تقدمه برامج اليوتيوب يساعد في إتبين من خالل الدراسة أن ما *

من خالل تناول اليوتيوب لمختلف القضايا التي دائما ما تعرض  %63,33الطلبة بنسبة 

من خالل عرض اليوتيوب لبعض أيضا التي يعتمدون عليها كطلبة و بعض الحلول والبدائل 

 الحقائق مما يدفعهم كطلبة للتوعية.

من أفراد العينة الذين يتفاعلون أحيانا مع محتوى برامج  %55كشفت الدراسة أن هناك *

  اليوتيوب خارج فضاء اإلنترنت.
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 يوب بحيث قدرت نسبتهم ال يستطيعون التخلي عن موقع يوت الدراسة ن أغلبية أفراد عينةإ*

وتحصلنا على هذه النتيجة من خالل التحليل على مستوى الفئة العمرية لكل  78,33% 

 جنس.

من الطلبة  %46,66أما بخصوص التأثيرات اإليجابية لموقع يوتيوب فقد توصلت إلى أن *

لهم المجال  منهم فتح %26,66فتح لهم موقع يوتيوب مجال المعرفة بمستجدات القضايا و

 للتفاعل االجتماعي.

من المبحوثين  %35أما عن التأثيرات السلبية لموقع يوتيوب فخلصت الدراسة إلى أن *

منهم يرون بأن موقع  %23,33ا ووقع يوتيوب هو وسيلة لتبادل الشائعات ونشرهأن م يرون

 يوتيوب يسمح بنشر وتلفظ ألفاظ غير مهذبة.

 االستنتاج العام:

 تحقيق في يكمن الطلبة لدىيوتيوب  مواقعوراء استخدام  الدافع أنستنتج أير *وفي األخ

 سبيل على الرغبات هذه كمنيوتيوب وت موقع لهم وفرهاي التي حاجاتوال  شباعاتاإل مختلف

في معرفة األخبار الجديدة، التسلية والمتعة، تمضية الوقت، مساعدة برامج يوتيوب  المثال

في معرفة ما يجري من أحداث وطنية باإلضافة إلى تقديم الحلول واالقتراحات لحل بعض 

 المشاكل. 
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 :خاتمة

 الرسائل إليصال ومنبر ةه وسيلأن كما لرأيا عن التعبير حرية إلى يدعو ما دائما ماإلعال إن

 ورهظ في مهسا مما المجتمع فئات لكل متاح غير هأن إال الفرد، اهب يؤمن التي واألفكار

 االجتماعي التواصل مواقع المنابر ذهه ومن قيود وبدون جميع،لل متوفرة أخرى منابر

رائهم وآ مهأفكار  إليصال الشباب الهيستغ حيث )..يوتيوب ,تويتر فيسبوك،( اهأنواع فلبمخت

 ال لمن مهأفكار  إليصال الشباب اهيعتمد التي األساليب ومن فةلمخت وبطرق معينة، اتلجه

 القرار صناع مثلهم إلي الوصول يستطيعون

 فةلمخت رسائل تحمل فيديو مقاطع بتصوير يقومون حيث التمثيل لوبأس وه والسياسيين

 إلى دراسةال هذه خالل من سعيت لقد .يوتيوبالتواصل االجتماعي  موقع عبروينشرونها 

 نموذجا،" يوتيوب "لدى الطلبة الجامعيين  االجتماعي التواصل مواقع استخدام موضوع تناول

 من مجموعة من انطالقا واالشباعات المحققة منهات االستخدام ههذ نع الكشف ة  محاول

 الجامعيين لموقع يوتيوب، دوافعهمالطلبة  استخدام وأنماط عادات في والمتمثلة التساؤالت

 .وراء مشاهدة برامج يوتيوب، واالشباعات المحققة من وراء استخدام موقع يوتيوب

 استخدامه عن االستغناء من ويمنعه بالموقع يربطه قوي بشيىء يحس المستخدم صبححيث أ

 مؤشر وهذاهم ال يستطيعون التخلي عن موقع يوتيوب بأن صرحوا العينةمن أفراد  لعديدفا

 .ع وخدماتهبهذا الموق طلبة الجامعيينال تعلق عن واضح
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شباع ة والترفيهية هي من يرغب الطلبة إإلى أن الحاجات الشخصي أيضاوكشفت الدراسة 

أنفسهم منها من وراء استخدامهم لموقع يوتيوب إلى جانب الحاجات العلمية واإلعالمية، 

ساعدهم بنسبة في تقديم الحلول  الموقعالطلبة الجامعيين لهذا  استخدام  وتبين أن

 واالقتراحات لحل بعض مشاكلهم .

يوتيوب يلبي كل  االجتماعي التواصل قعمو  استخدام أن القول يمكننا ال النهاية وفي

 الختام فيالدراسة  هذه وتبقى تحقيقها لىإ الطالب يسعى التي مات واالشباعات ااالستخد

  ال كما يوتيوب،  بمستخدمي يتعلق ما كل عن تعبر فهي المتواصلة البحث حلقات من حلقة

 من، بل لقد حاولت  الطلبةا الموقع لدى هذ استخدامكل أسباب  كشفنا بأننا القول يمكننا

 آخرين لباحثين السبيل ممهدين االستخدام هذا جوانب بعض معرفةهذه الدراسة  خالل

 .لها هذه الدراسة  تتعرض لم أخرى مقاربات الستكشاف
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 قائمة المراجع والمصادر

 الكتب:*

عالم واالتصال،ديوان المطبوعات ي،مناهج البحث العلمي في علوم اإلأحمد بن مرسل(1

  .2003الجامعية،الجزائر،

 األردن،-بسام عبد الرحمان مشاقبة،نظريات اإلعالم،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان (2

2011  
جمال سند السويدي،وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية من  (3

 .2013والبحوث،،مركز اإلمارات للدراسات 2بوك،طالقبلية إلى الفيس

،الدار المصرية 5السيد،االتصال ونظريانه المعاصرة،ط( حسن عماد مكاوي، ليلى حسين 4

 .اللبنانية،القاهرة

 ،2محمد جواد الجبوري،منهجية البحث العلمي:مدخل لبناء المهارات البحثية،ط حسين (5

  .2011دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،

،دار أسامة 1حسين محمود هتيمي،العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي،ط( 6

 .2005للنشر والتوزيع،عمان،

االجتماعي خالد غسان يوسف المقدادي،ثورة الشبكات االجتماعية :ماهية مواقع التواصل  (7

 .2013،ردن،دار النفائس للنشر والتوزيع،األ1أبعادها،طو 
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اسم محمد الجمال،مقدمة في مناهج البحث في الدراسات اإلعالمية،مركز جامعة القاهرة ر  (8

 .1995المفتوح،القاهرة،للتعليم 

ربحي مصطفى عليان،عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية  (9

  .2009والتطبيق،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،

لم ،عا1عيساني،العولمة اإلعالمية وأثرها على الفضائيات األجنبية،ط رحيم الطيب (10

 .2010الكتاب الحديث،األردن،

 درويش اللبان،تكنولوجيا االتصال:المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية،شريف  (11

 .175،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،ص1ط

 ،راألخصائي،المكتبة المركزية للنش سالم،الشبكات االجتماعية وتأثيرها على شوقي (12
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 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 كلية العلوم االجتماعية

-جامعة مستغانم-قسم علوم اإلعالم واالتصال  

 تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع

 

 استبيان في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نضيع بين يديك هذا االستبيان فنرجو مساعدتنا بمأله بعد قراءته بتمعن وتقديم اإلجابة التي 
نجار بحث علمي ال ايانات التي ستقدمها سرية تتعلق بتعبر عن رأيك بصدق مع العلم أن الب

 غير.
 

 تحت إشراف :                                         :الطالبةإعداد من 

د.غالم عبد الوهاب                                               أمال بلعرابي  

 

ى الطلبة الجامعييناليوتيوب عل ستخدامتأثير ا  

  قسم االعالم بجامعة مستغانمعلى عينة من طلبة ميدانية دراسة 



 ( أمام اإلجابة المناسبة:xأرجو وضع العالمة )

 البينات الشخصية:

         أنثى     ذكر                            ( الجنس :          1س

   فما فوق 26من                25-23              22-20        (السن :2س

 2مستار                     1مستار        (المستوى الجامعي :3س

 (مقترحات :4س

 اتصال وعالقات عامة             اتصال جماهيري وسائط جديدة        

 اتصال تنظيمي                    صحافة مطبوعة والكترونية       

 صحافة مكتوبة                    سمعي بصري 

 وسائل اإلعالم والمجتمع         اتصال صورة والمجتمع        

 اتصال سياحي                   صحافة علمية

 . اليوتيوب لموقع الجامعيين  الطلبة استخدام وأنماط عادات:األول المحور

 منتظمة؟ بصفة اليوتيوب تتابع (هل5س

 ال                             نعم 

 



 ؟ يكون اليوتيوب لبرامج متابعتك ل(ه6س

  دون تحديد           ليال             مساءا            صباحا

 (منذ متى وأنت تستخدم موقع اليوتيوب؟7س 

 أقل من سنة            منذ سنة إلى ثالث سنوات   

 أكثر من ثالث سنوات 

 ؟ اليوتيوب لموقع لمتابعتك الساعي الحجم هو (ما8س

 سا 4 من أكثر            سا 4 إلى 2 من          ساعتين من أقل

 ؟ التي تستخدمها لإلبحار في شبكة يوتيوب (ما هي الوسيلة9س

     مكتبيال كومبيوترال           محمولالكومبيوتر ال           ذكي اتفه

 وحيالل جهازال

  ؟ اليوتيوب موقع تتابع مكان من أي(10س

 محدد غير        المنزل          الجامعي الحرم           نترنتاإل يمقاه

 .اليوتيوب برامج دةمشاه الجامعيين وراء الطلبة دوافع:الثاني المحور

 "يمكن استخدام أكثر من إجابة" ؟صفحات اليوتيوب متابعة إلى يدفعك الذي ما(11س

  النفس عنترفيه ال          الوقت تمضية           والمتعة التسلية

 جديدة مهارات اكتساب             االطالع حب            الجديدة األخبار معرفة

 .....................................................جابة أخرى أذكرهاإ



 ؟وتيبورزصفحات الي تقوم باالشتراك في( هل 12س

 نعم                            ال 

 ؟ االشتراك هل يرتبطإذا كانت اإلجابة "نعم" (13س

 اإلخراج     بالواقع                     بمواضيع               بال

 الترويج للمضامين عبر الفايسبوك 

 ال" جابة "بذا كانت اإل("إ14س

 لماذا ال تشترك؟..................................

  تفضل متابعتها؟ يوتيبورز ناةقما هي أكثر  (15س

 زروطة يوسفب  الخاصة تينا                          أنسب  ةالخاص

 DZ joker العمراني الدين شمسب  الخاصة

  mister.x ب  الخاصة

 ...................................إجابة أخرى أذكرها

 ؟ لليوتيوب من خالل مشاهدتك بها تهتم التي المواضيع طبيعةهي  ما(16س

           رياضية           اقتصادية           سياسية             اجتماعية

 إجابة أحرى أذكرها...................................................

 ؟ في صفحات اليوتيبورز المطروحة التفاعل أشكال هي ( ما17س

بداء التعليق               المشاركة   اإلعجاب                 الرأي وا 



 .م موقع التواصل االجتماعي يوتيوبوراء استخدا من المحققة اإلشباعات:الثالث المحور

 شباع نفسك منها من خالل استخدامك لموقع يوتيوب؟هي الحاجات التي ترغب بإ ما(18س

     حاجات علمية    حاجات دينية       وترفيهية               حاجات شخصية

 إعالمية           الكل              حاجات

 إجابة أخرى أذكرها.......................................

 ؟ وطنية أحداث من يجري ما معرفة فياليوتيوب  برامج تساعدك له(19س

 نادرا                       أحيانا                    دائما

  المعاشة؟ القضايا واقع برامج اليوتيوب محتوى يعكس له(20س

  ال                                        نعم

 محتويات اليوتيوب بتغيير؟ متساه (هل21س

 مجتمعك حول أفكارك              وتقاليد عاداتك     السياسية      أفكارك 

 ؟......................................جابة أخرى أذكرهاإ

 المشاكل؟ بعض لحل واقتراحات حلول اليوتيوب برامج لك قدمت ل(ه22س

   ال                      نعم

  "بنعم"(إذا كانت اإلجابة 23س

 كيف ذلك؟.................................



 على اآلخرين وتشجع نترنتإلا فضاء خارج اليوتيوب برامج محتوى مع تتفاعل ل(ه24س

 متابعتها؟

 أبدا نادرا                     أحيانا                    دائما

 بحار فيه هل بإمكانك التخلي عنه؟بعد استخدامك لليوتيوب واإل (25س

 نعم                     ال

 لماذا؟..........................................

 المحور الرابع: ايجابيات اليوتيوب

 ايجابيات اليوتيوب؟فيما تتمثل برأيك (26س

 فتح مجال للتفاعل االجتماعي            فتح مجال المعرفة بمستجدات القضايا 

 تشجيع الطلبة أن يصبحوا يوتيبورزنتقادات لجهات معينة              تقديم اال

 التحفيز في البحث عن القضايا المتناولة من مصادر أخرى 

 ....................................قضايا أخرى أذكرها

 

 

 



 المحور الخامس: سلبيات اليوتيوب

 سلبيات اليوتيوب ؟فيما تتمثل برأيك (27س

 دمان على موقع اليوتيوباإلل الشائعات ونشرها             وسيلة لتباد

 المجتمعالتلفظ بألفاظ غير مهذبة                  التشجيع على العنف والفوضى في 

 المساهمة في نشر الثقافة الهابطة

 قضايا أخرى أذكرها................................
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