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Abstract 

         This study seeks to identify the role of YouTube channels in forming 

public opinion towards issues Saudi viewers. The researcher used a sample 

questionnaire tool 236-strong Saudi single intentional who YouTube channels, as 

use spss statistical program to process the data collected from the respondents. 

The study found several results, including: 

- circulates hours pursued by Saudi viewers to YouTube channels every 

week-in order-as follows: 4 to 6 days the highest percentage by 56.4%, followed 

by daily by 19.9%, followed by according to circumstances by 16.1%, followed 

by one day by 7.6%. 

- Screws came in front of YouTube channels watched by Saudi Viewer by 

29.2%, followed by category alfalah by 25.0%, followed by 8:45 by 19.1%, 

followed by we played on the fly by 6.4%, followed by the less travelled by 

5.9%, followed by sober by 5.5%, followed by what 2.5% . 

-There is a statistically significant positive correlation between the intensity 

using the Viewer to YouTube channels and effects on behavior and ideas .  

-There is a positive correlation of statistical significance between YouTube 

channels content interacts with the viewer and free views Political and social.  

-There is a positive correlation of statistical significance between YouTube 

channels content interacts with the viewer and the potential impact on behavior 

and thoughts. 
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 مةلخص

دور قنوات اليوتيوب يف تشكيل رأى املشاهدين السعوديني جتاه القضااي تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على       
مفردة من السعودي الذين  132. وقد استخدمت الباحثة أداة االستبيان على عينة عمدية قوامها العامة السعودية

ملعاجلة البياانت اليت مت مجعها من املبحوثني.  spssيتابعون قنوات اليوتيوب, كما استخدم الربانمج اإلحصائي 
 وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج, من أمهها:

على  -ابلرتتيب– أسبوعيا   اليت يتابع فيها املشاهدين السعوديني لقنوات اليوتيوبساعات العدد  يتوزع -
للظروف  , يليها وفقا  %11.1بنسبة  , يليها يوميا  %42.4على نسبة بنسبة أايم أ 2إىل  4من النحو التايل: 

 .%7.2, يليها يوم واحد بنسبة %12.1بنسبة 
, يليها الفئة %11.1بنسبة يشاهدها املشاهد السعودي اليت قنوات اليوتيوب  مقدمة جاءت مسامري يف  -

, %2.4, يليها ملعوب علينا وعلى الطاير بنسبة %11.1, يليها التاسعة إال ربع بنسبة %14.0الفالة بنسبة 
 .%1.4, يليها ايش اللى بنسبة %4.4, يليها صاحى بنسبة %4.1يليها اليكثر بنسبة 

كثافة استخدام املشاهد لقنوات اليوتيوب وبني بني  إحصائية  وجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللةت -
 .التأثريات الناجتة على السلوك واألفكار

تفاعل حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني بني عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية توجد  -
 .حترر األراء السياسية واالجتماعية

تفاعل حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني التأثري عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني  توجد
 احملتمل على السلوك واألفكار

 االستخدامات واإلشباعات. – رأى –تشكيل  –قضية  –قنوات اليوتيوب  الكةلمات املفتاحي :
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 مقدم 
التواصل االجتماعي أحد أبرز مظاهر اإلعالم اجلديد الذي أنتجته وساعدت على ظهوره ثورة  مواقعتعد         

اإلنرتنت، ويعتمد على التقنيات اجلديدة مثل املنتدايت واملدوانت وبرامج التواصل االجتماعي، حيث ميتاز أبنه 
و إعالم وسيط يبدأ إبرسال إعالم غري وسيط حيث أن اجلميع مرسل ومستقبل بعكس اإلعالم التقليدي الذي ه

  .مؤسسايت إىل استقبال مجاهريي
ويعترب اليوتيوب موقع مشاركة الفيديو، حيث ميكن للمستخدمني حتميل، ومشاهدة ومشاركة ملفات الفيديو        

 ، وهو موقع جديد نسبيا والذى مل يتم دراسته بشكل مكثف.1004مع اآلخرين. يوتيوب، والذى أنشأ يف عام 
يعترب اليوتيوب بيئة خصبة لعدد كبري من الشباب من أجل نشر ومشاركة أفكارهم وأعماهلم التصويرية كما         

مع العامل، وكانت اململكة السعودية واحدة من األكثر البلدان العربية واالسالمية انتشار على اليوتيوب، ومع هناية 
ة على اليوتيوب، منها الكوميدية والسياسية واالجتماعية وغريها العام احلايل فقد ظهر الكثري من القنوات املتنوع

الكثري الذي خيتص ابلعائلة من كافة النواحي. كما وتستغل القنوات الفضائية اليوتيوب من أجل الوصول إىل عدد 
 .أكرب من املشاهدين على براجمها

ؤى شبابية تنقد اجملتمع وطرائق وبرزت يف السنوات املاضية جمموعة من القنوات على يوتيوب بر        
احلياة والسياسة يف العامل العريب. اعتمدت هذه القنوات أساليب خمتلفة، لعل أجنحها هو األسلوب 

وتعترب السعودية هي أكرب الدول العربية يف جمال القنوات الساخرة على يوتيوب، الكوميدي الساخر. 
يف ما يلي أبرز قنوات يوتيوب و القنوات العربية. وتتصدر قنواهتا عدد املشاهدات واالشرتاكات بني 

  ,اليكثر ,على الطاير ,ملعوب علينا ,التاسعة إال ربع ,الفئة الفالة ,مسامريالسعودية, وهى: الساخرة يف 
  .ايش اللىو   ,صاحى
دور تسعى الدراسة إىل التعرف على ويف ضوء ماسبق, ويف ظل االنتشار املتزايد لقنوات اليوتيوب,        

  قنوات اليوتيوب يف تشكيل رأى املشاهدين السعوديني جتاه القضااي العامة السعودية.
 مشكةل  الدراس أوال:

لقد منت أعداد قنوات اليوتيوب بشكل سريع جدا  على شبكة اإلنرتنت, حيث تناولت الكثري من القضااي        
لقضااي واملوضوعات القت اهتمام ومتابعة الكثري من واملوضوعات داخل اجملتمع السعودي, مما ترتب عليه أن هذه ا

ومن هذا املنطلق تتمثل مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل: ما دور قنوات اليوتيوب يف تشكيل . اجلمهور السعودي
  رأى املشاهدين السعوديني جتاه القضااي العامة السعودية؟
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 ويتفرع عن هذا السؤال التساؤالت اآلتي :
 استخدام املشاهدين السعوديني لقنوات اليوتيوب ومعرفتهم هلا؟ما مدى  -1
 ما أسباب ودوافع مشاهدة املشاهد السعودي لقنوات اليوتيوب؟ -1
 ما مدى كثافة تعرض املشاهد السعودى لقنوات اليوتيوب كوسيلة اتصالية إعالمية؟ -3
 ما درجة أتثري قنوات اليوتيوب على املشاهد السعودى؟ -4
 القنوات يف ظل تكاثر منصات إعالم التواصل االجتماعي؟ما مستقبل هذه  -4

 كما مت صياغ  الفروض اآلتي :
 –خيتلف معدل استخدام املشاهد السعودى لقنوات اليوتيوب ابختالف املتغريات الدميوجرافية )النوع   -1

 املستوى االجتماعي واالقتصادي(. –التعليم  –العمر 
كثافة استخدام املشاهد لقنوات اليوتيوب وبني التأثريات الناجتة على هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني   -1

 السلوك واألفكار.
هناك عالقة إجيابية بني تفاعل حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني حترر اآلراء السياسية  -3

 واالجتماعية.
تأثري احملتمل على السلوك هناك عالقة إجيابية بني تفاعل حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني ال -4

 واألفكار.
 أمهي  الدراس اثنيا:

تنبع أمهية املوضوع من مدى قيمة املوضوع الذي تتناوله حيث هتتم بدراسة دور قنوات اليوتيوب يف  -
تشكيل رأى املشاهدين السعوديني جتاه القضااي العامة السعودية, خاصة يف الوقت الذي مير فيه اجملتمع العريب 

 كبرية يف وسائل اإلعالم اجلديد وانتشار اجلماعات اإلرهابية.بتطورات  
 وتعترب هذه الدراسة امتداد لالجتاهات البحثية احلديثة عن اليوتيوب. -

 أهداف الدراس اثلثا:
 .مدى استخدام املشاهدين السعوديني لقنوات اليوتيوب ومعرفتهم هلاالتعرف على  -1
 لقنوات اليوتيوب.التوصل إىل دوافع مشاهدة املشاهد السعودي  -1
 .اليوتيوب كوسيلة اتصالية إعالميةمدى كثافة تعرض املشاهد السعودى لقنوات  التعرف على -3
 .ات اليوتيوب على املشاهد السعودىدرجة أتثري قنو  رصد -4
 .ر منصات إعالم التواصل االجتماعيمستقبل هذه القنوات يف ظل تكاث التعرف على -4
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 1014, رسالة ماجستري غري منشورة, القضااي الرئيسية يف على املشاهد يف السعوديةأتثري قنوات اليوتيوب السعودية يف انصر اجمليبل,  )1(

(2) Amanda J. Porter, Iina Hellsten, Investigating Participatory Dynamics Through Social Media 

Using a Multideterminant ‘‘Frame’’ Approach: The Case of Climategate on YouTube, Journal of 

Computer-Mediated Communication, P. 1024, 1031. 

 الدراسات السابق رابعا:
على بلورة فكرة البحث  الباحث توفر الدراسات السابقة للباحث قاعدة معلوماتية وخلفية علمية تساعد      

مبسح النتائج اخلاصة مبشكلة البحث. وقد قامت الباحثة  الفروض وتفسري وحتديد أبعاده وصياغة مشكلته وتطوير
ل رأى املشاهدين جتاه القضااي العامة من جوانب الدراسات السابقة اليت تناولت قنوات اليوتيوب ودورها يف تشكي

 ومت ترتيب هذه الدراسات من األحدث إىل األقدم . خمتلفة.

 (1)(4112دراس  انصر اجمليبل ) -1
معرفة ما إذا كانت قنوات اليوتيوب هي أحد املؤثرات يف تشكيل الرأي وتغيري السلوك  هدفت الدراسة إىل        

يف اجملتمع السعودي، مث قياس حجم هذا التأثري إن وجد ابملقارنة بباقي املؤثرات لتطبيقها على البحث, وقام 
 1401سبوك(، وشارك الباحث إبجراء استبيان مت نشر اإلستبيان يف وسائل اإلتصال اإلجتماعي )تويرت، في

منطقة, وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها, أن قنوات  13شخص من السعودية من  1011شخص منهم 
( يف التأثري على األفكار واآلراء %4.11( بعد األيديولوجية )%1.13اليوتيوب تعترب اثين أكرب مؤثر إجيايب )

ء أكرب مؤثر سليب يف تشكيل آراء اجملتمع يف القضااي اخلمس للخمسة قضااي. وتعترب فتاوى وآراء هيئة كبار العلما
(, إن مجيع من شارك يف الدراسة لديهم وجهات نظر أقرب لرفض الوضع القائم والرغبة يف تصحيحة 13.7%)

 إال أن مشاهدوا قنوات اليوتيوب السعودية كانوا أكثر رغبة يف رفض الوضع القائم.

 Amanda J. Porter(4112)(2)دراس   -4
لدراسة العالقة بني العوامل االجتماعية والتكنولوجية للمشاركة من خالل  هدفت الدراسة إىل: تقدمي إطارا          

وسائل االعالم االجتماعية ابستخدام النهج اخلطايب . وتطبيق إطار عملنا احملدد للتحقيق يف ديناميات املشاركة 
شرطة الفيديو والتعليقات كيف مت كتابتها ردود العامة ملوضوع على موقع يوتيوب. ويبني حتليلنا التفسريي من أ

وقد قام اليت عززهتا يدعو إىل العمل اجلماعي وشكل وسائل االعالم.  األطر الرئيسية املهيمنة. 3املناخ حوايل 
وتوصلت الدراسة . 1001تحليل ملقاطع فيديو نشرت على موقع يوتيوب يف شهري نوفمرب وديسمرب الباحث ب

مهها: وجدان ثالثة أطر رئيسية: الفضيحة السياسية والضجيج اإلعالمي، واالحتيال العلمي، واليت أعدة نتائج  إىل
ظلت مستقرة على مر الزمن. وجدان ثالثة مواقع العمل اجلماعي األولية: السعي إىل العدالة ضد جملة احلاسوب 
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(3) Stephen Pihlaja, “Christians” And “Bad Christians”: Categorization In Atheist User Talk On 

Youtube, De Gruyter Mouton, P. 263 
 .1013 اإلعالم,صنعاء كلية  , جامعةدكتوراهاطروحة  املتحققة هلم"وديع العزعزي "استخدامات طلبة جامعة صنعاء لليوتيوب ، واإلشباعات  )4(
 41, 1,ص 1013، 43ماجدة مراد, اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم ، عدد  )5(

، وتبادل املعلومات ملواجهة الضجيج اإلعالمي، بوساطة االتصاالت ومجعية االتصاالت الدولية مؤامرة سياسية
وتبني األدلة لكشف خيانة األمانة العلمية، وكلها عكست األطر الرئيسية املهيمنة. وأخريا ، وجدان أن التعليقات 

 املرتبطة مع بعضها الفيديو تقامست نفس اإلطار الرئيسي املهيمن على الفيديو نفسه .

 Stephen Pihlaja (4112)(3)دراس  -3
هدفت الدراسة إىل: تقدمي حتقيقا يف استخدام الفئات االجتماعية يف احلديث عن املسيحيني يف جمتمع        

صغري و مناقشة القضااي الدينية على موقع مشاركة الفيديو الشهري يوتيوب. وقد مت حتليل ثالث صفحات الفيديو، 
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج  عضوية تصنيف. مبا يف ذلك الكالم الفيديو والتعليقات، وابستخدام التحليل

أمهها: أظهرت النتائج كيف يعمل مستخدمي األجهزة يف "ظروف تقع حمليا ذات الصلة، والنشاط والسياق"، 
وتلبية احتياجات تفاعل معني. كانت الظروف ذات الصلة، والنشاط، وسياق الدينامية، مع خمتلف املستخدمني 

 ة على صفحات خمتلفة، و "احلس السليم" متباينة إىل حد كبري بني املستخدمني. التفاعل يف أوقات خمتلف

 (4)(4113دراس  وديع العزعزى ) -2
استهدفت الدراسة التعرف على استخدامات طلبة جامعة صنعاء لليوتيوب، واإلشباعات املتحققة هلم,         

( مفردة من طالب وطالبات 100وامها )من خالل مسح عينة ق واستخدمدت الدراسة املنهج الوصفي املسحي
كان إستخدام طلبة جامعة صنعاء)عينة   ,وقد توصل البحث إىل عدة نتائج من أمهها, م1013اجلامعة للعام 

ونسبة من يستخدموه  (،%12,1)فنسبة من يستخدموه دائما  البحث( ملوقع اليوتيوب متوسط، 
( أن معظم %17,1)ونسبة من يستخدموه اندرا   (،%33,1)(، ونسبة من يستخدموه أحياان  %11,1)غالبا  

 (.%41,4طلبة جامعة صنعاء )عينة البحث( تستخدم اليوتيوب من ساعتني فأقل)
 (5)(4113)دراس ماجدةمراد-5

اعتمدت و  ينتمى هذا البحث إىل نوعية البحوث الوصفية وقد استخدمت الباحثة يف إطاره منهج املسح       
االستقصاء كآداة جلمع البياانت, وأهم نتائج الدراسة ثبت وجود عالقة ارتباط عكسية بني الباحثة على صحيفة 

 مستوى التحكم الذايت لدى أفراد العينة ومعدل التعرض للتليفزيون حيث أييت هذا التعرض يف اطار العادة اليت
 لية واهلروب من املشكالتيف ظل فوائد عاجلة للمشاهد هى الشعور ابلراحة والتسيقل فيها التحكم ابلذات و 
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رسالة ماجستري, كلية هبة هللا مجال أمحد, دور موقع اليوتيوب يف تشكيل اجملال العام للشباب املصرى حول القضااي االجتماعية)دراسة حتليلية وميدانية(,  )6(

 1013اآلداب, جامعة املنصورة, 
امعة عني صابر أمحد أبو بكر, استخدامات املراهقني ملوقع اليوتيوب واإلشباعات املتحققة منها, رسالة ماجستري,معهد الدراسات العليا للطفولة, ج )7(

 1011مشس, 
 .1011اإلعالم, , قسمامللك سعود , جامعةماجيستري , رسالةشباعات املتحققة منة"يتيم" استخدامات الشباب السعودى ملوقع اليوتيوب واإل فاتن )8(

ونسبة  ،%44ارتفاع مستوى استخدام افراد العينة ملوقع يوتيوب حيث بلغت نسبة االستخدام املرتفع .
بينما بلغت نسبة من ال  ، %2.3ونسبة من يستخدمونه مبستوى ضعيف  %44.7االستخدام املتوسط 

 .. %4.4يستخدمونه 
 (6)(4113) هب  هللا مجال أمحددراس   -5

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دو موقع يوتيوب يف تشكيل احلياة العامة للشباب املصري        
 .بشأن بعض القضااي االجتماعية ومنها الفقر والتحرش واالحتجاجات

عاما الذين  34 - 14شخص من الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني  410تطبيق البحث على عينة عمدية من 
استخدمت حتليل اخلطاب )لتحليل الفيديوهات( وشكل  .ااي الثالث أو واحدة منها على املوقعيشاهدون القض

 استبيان جلمع البياانت من اجلمهور املتعرض ملوقع اليوتيوب.
وجدت الدراسة أن موقع يوتيوب يف العموم لديه قدرة كبرية على تشكيل اجملال العام يف  أهم نتائج البحثو 

وكانت .  للشباب املصري من خالل إنتاج السمعي البصري )الفيديو( والنصي )التعليقات(القضااي االجتماعية 
يناير،  14هذه اخلطاابت املوجهه من الشباب عرب اليوتيوب قوية وحامسة ابلنسبة ملوظفي الدولة قبل وبعد ثورة 

 . وقدم هلم أدوار فاعلة
 (7)(4114دراس  صابر أمحد أبو بكر ) - 6

استهدفت التعرف علي أمناط استخدام املراهقني مللفات الفيديو علي موقع اليوتيوب من حيث التعرض هلا         
وأماكن التعرض ومدي مشاركه اآلخرين هلم يف التعرض. تعتمد هذه الدراسة علي منهج الدراسات الوصفيه واليت 

 - خالل هذه الدراسة جملموعه من النتائج امهها تعتمد علي منهج املسح اإلعالمي امليداين. وتوصل الباحث من
؛ مث جاء األصدقاء بنسبه  %41.7الوسيله اليت عرف هبا املبحوثني موقع اليوتيوب كانت مواقع اإلنرتنت بنسبه

مث جاء املنزل يف مقدمه األماكن   .مث اجملالت والصحف يف املرتبه األخريه %10وجاء التليفزيون بنسبه  34%
  فيها املبحوثني اليوتيوب و بعده املقاهي والكافيهات مث النادي مث املدرسه وذلك بنسب مئويه خمتلفه.اليت يشاهد 

 (8)(4114دراس  فاتن يتيم ) -7
استهدفت الدراسة أمهية اليوتيوب الذى أصبح اليوم يسمى بـ " تلفزيون الناس" ويعد من املواقع          
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 1011عالية أمحد عبدالعال, أغاىن اليوتيوب االحتجاجية ومشاركة الشباب يف اجملال العام, كلية اآلداب, جامعة عني مشس,  )9(

(10) Terril. Towner, david a. dulio, an experiment of compaign effects during the youtube 

election, 16february2011, vol.13, no.4, 

اإلنرتنت فلم يعد جمرد موقع بل مرجعا  مهما  ألفالم الفيديو وتصنيفاهتا كافة و أتثرية اليت تركت أثرا  كبريا  يف عامل 
مفردة من  200على الشباب السعودى. واستخدمت الدراسة منهج املسح و أعتمدت على على عينة قوامها 

م بشكل أن اليوتيوب يستخد  :(. ومن أهم نتائج الدراسة34-14الشباب السعودى ذكور و إانث من سن )
أن   .دائم وأن الذكور يستخدمونه أكثر من اإلانث , بينما تقوم اإلانث برفع أفالم على اليوتيوب أكثر من الذكور

أكثر من نصف العينة ال يعرفون إن كانوا ملمني جبميع اخلدمات اليت يرفعها املوقع, وجاءت خدمة البحث يف 
, يليها متابعة إحصاءات عدد زوار مقاطع أفالم الفيديو مث املوقع عن أفالم معينة هى أكثر اخلدمات إستخداما  

 .خدمة تقييم أفالم الفيديو, وخدمة رفع الفيديو, مث خدمة التعليق على مقاطع الفيديو
 (9)(4114دراس  عالي  أمحد عبدالعال ) -7       

حماولة الكشف عن رؤية الشباب لواقعهم السياسي واالجتماعي من خالل حتليل  هدفت الدراسة إىل        
حداث من بتوثيق وعرض األيقوم  يعالم املواطن الذإمناط أحد أطرحها عربموقع اليوتيوب بوصفها  األغاين اليت مت

املنهج الكيفي يف حتليل خطاب األغاين. وتنتمي تعتمد الدراسة على و  .كثر حرية وتفاعل ومشاركةأخالل رؤية 
األغاين االحتجاجية احململة على موقع  هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية التحليلية. وقد حتددت عينة الدراسة يف

حىت االستفتاء على الدستور  1011شهور منذ تويل حممد مرسي الرائسة يف شهر يونيو  2اليوتيوب خالل فرتة 
أن موقع اليوتيوب لديه اآلليات والقدرة على : أمهها وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج .1011ديسمرب يف هناية 

إال أنه يف نفس الوقت قادر  توفري خصائص اجملال العام من فرص املشاركة وتبادل النقاش وحتقيق عنصر التفاعلية 
خطاب األغاين إىل وعى الشباب املصري  تشري نتائج حتليل . على خلق جمال عام لتبادل االهتامات والسخرية

  .بواقعه االجتماعي والسياسي, وبتطور األحداث
 terril. Towner, david a. dulio,(10)(2011)دراس    -8

على اليوتيوب واملتخصصة حلمالت  "youchoose08"هدفت هذه الدراسة إىل: معرفة أتثري قناة         
على الشباب االمريكي, وقد اعتمد الباحث على جتربة التحليل القبلي  1004الدعاية االنتخابية االمريكية لعام 

مبحواث  43والبعدي لثالث جمموعات ضابطة من الشباب اجلامعي األمريكي, حيث تكونت كل جمموعة من 
وتعرضت اجملموعة  "youchoose08"و احلمالت االنتخابية على قناة وتعرضت اجملموعة األوىل ملقاطع فيدي

الثانية حملتوى شبيه ابحملتوى الذي تعرضت له اجملموعة األوىل ولكن على موقع إلكرتوين خاص أبحد الشبكات 
توصلت  اإلخبارية األمريكية, وتعرضت اجملموعة الثالثة حملتوى رايضي على أحد القنوات الكابلية األمريكية. وقد
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دورية علمية حمكمة تصدر عن كلية , أثر مقاطع يوتيوب على تشكيل معارف واجتاهات الفتاة السعودية حنو أحداث الثورة املصريةحنان أمحد سليم, )11(

 1011مرب ديس-يوليو-العدد الثامن والثالثون -اإلعالم جامعه القاهرة

الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: اليوجد عالقة بني تغري اجتاهات الشباب األمريكي عينة الدراسة حنو املرشحني 
, يثق الشباب األمريكي عينة الدراسة يف املعلومات السياسية الصادرة عن "youchoose08"وتعرضهم لقناة 

, يظهر "youchoose08"السياسية املتداولة على قناة املوقع اإللكرتوين للشبكة اإلخبارية أكثر من املعلومات 
استخفافا ابحلكومة األمريكية, ولكن يرجع ذلك إىل  "youchoose08"الشباب عينة الدراسة الذين تعرضوا 

 طبيعة تناول الربامج السياسية على اليوتيوب بشكل ساخر يف أغلب األحيان.
 (11)(4111) حنان أمحد سةليمدراس   -9

حداث أف واجتاهات الفتاه السعوديه حنو تسعى إىل رصد وتفسري أتثري مقاطع اليوتيوب يف تشكيل معار       
وعينة  .الثوره املصريه والتعرف على طبيعه املوضوعات اليت عرضتها مقاطع اليوتيوب عن أحداث الثورة املصرية

واعتمدت الدراسه احلاله على أسلوب  .من طالبات املاجستري بقسم اإلعالم جبامعه امللك سعود ةطالب 34 الدراسة
 جمموعات املناقشات املركزّه, وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: كثافه استخدام الطالبات لعينه الدراسه

وإن اتفقن على كثافه   youtubeتباينت اآلراء حول عدد الساعات اليت تقضيها املبحواثت يف التعرض ملوقع.
 7دقيقه إىل  30االستخدام للموقع حيث تراوحت مده التعرض للموقع من قبل الطالبات عينه الدراسه ما بني 

 مرات يوميا خالل أوقات الصباح. 3ساعات يومي ا، كما أهنن يدخلن على املوقع مبعدل 
 التعةليق عةلى الدراسات السابق :

 ، وأظهرتياجملتمع السعود يف حققته قنوات اليوتيوب الذي االنتشار مدى السابقة الدراسات أظهرت
 أيضا . اجلامعي الشباب أوساط نيب انتشاره مدى

 يتزايد واليت القنوات الفضائية، مع منافسة يف أصبحت قد قنوات اليوتيوب أن السابقة الدراسات أثبتت
 يوم أتثريها وجذهبا للمستمعني . بعد يوما  

بعض  فاستخدمت حدة، على دراسة كل لطبيعة طبقا   السابقة الدراسات يف املستخدمة العينات تنوعت
 الدراسات العينات العشوائية البسيطة , او العينات العمدية.

الدراسة  عينة ابستخدام املتعلقة املعلومات على للحصول االستبيان أداة على الدراسات معظم اعتمدت
 املضمون حتليل أداة الدراسات . بعض . استخدمتيناإللكرتو  االستبيان استخدم ما ومنها لقنوات اليوتيوب،

 املضمون اخلاص هبا. أو الشكل حيث من سواء اليوتيوب  خصائص على للتعرف
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 131(,ص1002)القاهرة: الدار املصرية اللبنانية, 1حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد, االتصال ونظرايته املعاصرة, ط)12(

(13) D. McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, 5th edn. (London: Sage Publications, 

2005)p. 424. 
 171,ص1001, سعيد الغريب، الصحيفة اإللكرتونية والورقية، اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم، العدد الثالث عشر، ديسمرب، القاهرة، مصر )14(

 أوجه االستفادة من الدراسات السابق :
واألمهية واختيار  من خالل االطالع على الدرسات السابقة ، اتضح أهنا جاءت متنوعة من حيث اهلدف       

العينة واألدوات املستخدمة والنتائج واستطاعت الباحثة إدراك النقاط اليت توقفت عندها تلك الدراسات . كما 
 سامهت تلك الدراسات يف اآليت:

 حتديد مشكلة الدراسة وكيفية صياغتها. -
 صياغة  األهداف العامة للدراسة. -
 . حتديد املنهج العلمي املناسب للدراسة -
 حتديد أدوات مجع البياانت املالئمة للدراسة. -
 لفت انتباه الباحث إىل العديد من املشكالت اليت تناولتها الدراسات السابقة. -
 تصميم استمارة االستبيان اخلاصة ابلدراسة. -

 اإلطار النظري لةلدراس  
 نظري  االستخدامات واإلشباعاتأوال:

إن هذه النظرية هتتم بدراسة االتصال اجلماهريي بشكل وظيفي منظم،  حيث يرى مؤيدو هذه النظرية أهنا        
 (12)تنطلق من مخس فروض أساسية على النحو اآليت: 

 وسائل رسائل أن مضمون :هي واإلشباعات، االستخدامات ملدخل رئيسية فروض ماكويل أربعة حدد وقد        
 أن يستطيع حبيث الوعي من لديه اإلعالم وسائل مجهور وأن معينة، أهداف لتحقيق أساسية بصفة يوجه اإلعالم

 يف األهم احملدد هي االجتتماعية, وأن العوامل الشخصية وظروفه ومتطلباته احتياجاته تليب الوسائل هذه أن يرى
 استخدام بدوافع الشخصية وتتأثر العوامل ،الثقافية ابلعوامل مقارنة اإلعالمية الرسالة حنو اجلمهور اجتاهات تشكيل
 (13)الوسائل. هذه استخدام على املرتتبة واإلشباعات اإلعالمية للوسيلة اجلمهور
 ومن أهم العناصر األساسي  لنظري  االستخدامات واإلشباعات:  
 اجلمهور النشط: -1

اجلمهور العنيد اإلجيايب، الذي يبحث حىت ظهر مفهوم القدمية أن اجلمهور متلقي سليب، افرتضت النظرايت        
 (14).عما يريد التعرض إليه، ويتحكم يف اختيار الوسائل اليت تليب احتياجاته، واملضامني اليت حتقق إشباعاته
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 131(,ص1003) القاهرة: عامل الكتب للطباعة, 3حامد زهران, علم النفس االجتماعي, ط( 15(
 141(,ص1000 الكتب، عامل )القاهرة: التأثري واجتاهات اإلعالم نظرايت حممد، احلميد، عبد )16(

 دوافع تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم  -4
دف التعرف على تقسم معظم دراسات االتصال دوافع التعرض إىل فئتني مها: الدوافع املنفعية اليت تسته      

الذات واكتساب املعرفة واملعلومات واخلربات ومجيع أشكال التعلم بوجه عام, واليت تعكسها نشرات األخبار 
والربامج التعليمية والثقافية, والدوافع الطقوسية اليت تستهدف متضية الوقت واالسرتخاء والصداقة واأللفة مع 

الفئة يف الربامج اخليالية مثل: املسلسالت, واألفالم, واملنوعات, الوسيلة, واهلروب من املشكالت, وتنعكس هذه 
وبرامج الرتفيه والتسلية املختلفة, وأن منظور االستخدامات واإلشباعات يعتمد على مخسة فروض لتحقيق ثالثة 

 (15) أهداف رئيسية, وهذه الفروض هى:
لوسائل االتصال موجه لتحقيق أهداف  يتسم مجهور وسائل االتصال ابإلجيابية والنشاط, وأن استخدامه -

 معينة.
 خيتار اجلمهور وسائل اتصال حمددة إلشباع حاجاته. -
 ختتلف درجة إشباع احلاجات املختلفة للجمهور وفقا  الختالف وسائل االتصال. -
يعرب استخدام وسائل االتصال عن احلاجات اليت يدركها أعضاء اجلمهور, وتتحكم يف ذلك عوامل  -

 الفردية, وعوامل التفاعل االجتماعي, وتنوع احلاجات ابختالف األفراد. الفروق
ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة يف جمتمع ما ابلتعرف على استخدامات اجلمهور لوسائل  -

 االتصال, وليس من خالل حمتوى الرسائل فقط.
 اإلشباعات املتحقق  من التعرض لوسائل اإلعالم: -3

اإلشباعات اليت يبحث اجلمهور لتحقيقها إىل نوعني مها كما  wennerوقد صنف لورنس وينر          
 (16)يذكرها.
إشباعات احملتوى: وهي اإلشباعات اليت تنتج عن التعرض حملتوى الرسالة اإلعالمية وترتبط هبا أكثر من  -

 ارتباطها بنوع الوسيلة املستخدمة.
اإلشباعات اليت تتحقق نتيجة اختيار الفرد لوسيلة اتصال معينة وال ترتبط إشباعات عملية االتصال: وهي  -

 مباشرة خبصائص الوسيلة، وتنقسم إىل:
 إشباعات شبه توجيهية. -
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عبد الرزاق الدليمي, دراسات متقدمة يف نظرايت االتصال،حماضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا يف اإلعالم ،جامعة البرتا األردنية  )17(
 1014اخلاصة,

 YouTubeعمرو حممد أسعد، العالقة بني استخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية وقيمهم اجملتمعية دراسة على موقعي اليوتيوب  )18(
 47, ص1011, رسالة دكتوراه , كلية اإلعالم ,جامعة القاهرة,Facebook والفيس بوك

 إشباعات شبه اجتماعية. -
 أهداف نظري  اإلشباعات واالستخدامات:اثنيا:

 (17) تسعى النظرية لتحقيق ألهداف التالية:
 األفراد لوسائل اإلعالم.الكشف عن كيفية استخدام  -
 الكشف عن دوافع االستخدام لوسيلة معينة. -
 الفهم العميق لعملية االتصال من خالل النتائج اليت يتم التوصل إليها. -
الكشف عن "اإلشباعات املطلوبة" اليت يسعى الفرد إىل تلبيتها من خالل استخدامه لوسائل االتصال  -

 هذا االستخدام."واإلشباعات املختلفة" من وراء 
الكشف عن العالقات املتبادلة بني "دوافع االستخدام" و"أمناط التعرض" لوسائل االتصال واإلشباعات  -

 الناجتة عن ذلك.
 (18)معرفة دور املتغريات الوسيطة من حيث مدى أتثريها يف كل من استخدامات الوسائل وإشباعاهتا. -
 املصرى اجلمهور متابعة مبدى الوثيق الرتباطها نظرا الدراسة يف النظرية هذه استخدام إىل الباحثة وجلأت 
تعترب نظرية و  ،حاجاته شباعإل اإلعالم وسائل يستخدم اجلمهور أن على النظرية تؤكد حيث اجلديد اإلعالم لوسائل

 لتعرض لوسائل اإلعالم اجلديدشباعات أنسب النظرايت لدراسة عملية االتصال من خالل ااالستخدامات واإل
 شباعات املتحققة منه.واإل

 مدى االستفادة من مدخل االستخدامات واإلشباعات يف الدراس  احلالي اثلثا:
استفادت الدراسة من مدخل االستخدامات واإلشباعات يف التعرف على معدالت استخدام قنوات        

اليوتيوب من قبل املشاهد السعودي. كما استفادت الدراسة من هذا املدخل يف التعرف على دوافع استخدام 
ه الوسيلة اجلديدة, واليت ختتلف املشاهد السعودي لقنوات اليوتيوب, النفعية منها والطقوسية, يف ضوء وظائف هذ

 عن وسائل اإلتصال التقليدية.
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 .134, 133(, ص1172رة : عامل الكتب, القاهواملبادئ )األسس  اإلعالم:مسري حممد حسني, حبوث  )19(
 .131ص (,1172القاهرة : عامل الكتب, العلمي )سمير محمد حسين, دراسات في مناهج البحث  )20(

 144(, ص 1011غادة اليماين, قياس الرأى العام )طنطا,  (21)
 .332, 334ص   (, 1014, ) اإلسكندرية: دار كلمة للنشر والتوزيع1عبدالعاطي جنم, مناهج البحث االعالمي, ط طه )22(

 اإلجراءات املنهجي  لةلدراس 
 نوع الدراس : -1

تنتمي هذه الدراسة إىل البحوث الوصفية ، اليت تستهدف تصوير وحتليل وتقومي خصائص مشكلة معينة أو        
البياانت واملعلومات اخلاصة أببعاد املشكلة مث ظاهرة حمددة ، حيث يسعى هذا النوع من البحوث إىل مجع 

تسجيلها وتصنيفها وحتليلها حتليال  شامال  واستخالص دالالت مفيدة، من خالهلا يستطيع الباحث الوصول إىل 
  (19)نتائج تعاجل مشكلة البحث يف ضوء املعرفة النظرية ذات الصلة مبوضوع البحث.

حيث تسعى الدراسة إىل التعرف على دور قنوات اليوتيوب يف تشكيل رأى املشاهدين جتاه القضااي العامة        
 السعودية.

 منهج الدراس : -4
للحصول على بياانت, أو معلومات,  منظما   علميا   يعد جهدا   ياملسح الذ منهجتستخدم هذه الدراسة        

هر موضوع البحث, وذلك هبف تكوين القاعدة األساسية من البياانت وأوصاف عن الظاهرة, أو جمموعة الظوا
 (20)واملعلومات املطلوبة يف جمال ختصص معني.

 أداة مجع البياانت -3
عبارة عن منوذج يضم جمموعة من األسئلة اليت تدور حول موضوع  استخدمت الدراسة أداة االستبيان، وهو

ما يتم إرسالة إىل املبحوثني بطريقة أو أبخرى ليجيبوا على هذه األسئلة مث إعادهتا اثنية إىل اهليئة املشرفة على 
 (21)البحث، ويتم ذلك دون مساعدة الباحث للمبحوثني يف فهم األسئلة أو تدوين اإلجابة عليها.

ويتكون االستبيان من جمموعة من األسئلة اليت يتم صياغتها بكل دقة وعناية للوصول إىل اإلجاابت من 
العينة اليت مت اختيارها، حيث يتطلب االستبيان احليادية أثناء اإلعداد وأيضا  أثناء التوزيع، ويلجأ الباحث إىل 

ف األساسي منه هو التحقق من صحة أو االستبيان عند البحث عن أو الكشف عن االجتاهات، ويكمن اهلد
 (22)خطأ الفرض الذي افرتضه الباحث ملشكلة الدراسة.

فاعتمدت الدراسة احلالية علي استمارة االستبيان ابعتبارها إحدى أدوات مجع البياانت، جلمع بياانت 
ن خالل املقابلة الشخصية مع الدراسة امليدانية، لإلجابة علي تساؤالهتا واختبار فروضها، وقد مت تطبيق االستبيان م
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 .110 -104(,ص ص1004: دار الفكر العريب ,)القاهرة 1طعديل العبد ، تصميم وتنفيذ استطالعات وحبوث اإلعالم والرأى العام،  عاطف )23(

املبحوثني، وهو ما يعطي الفرصة للتأكد من فهم املبحوث لألسئلة الواردة هبا من انحية، ومواجهة ما قد يطرأ من 
 صعوابت أثناء التطبيق من انحية أخرى.

 مت إعداد استمارة االستبيان لتحقيق األهداف اآلتية:و
 .السعوديني لقنوات اليوتيوب ومعرفتهم هلامدى استخدام املشاهدين التعرف على  -
 التوصل إىل دوافع مشاهدة املشاهد السعودي لقنوات اليوتيوب. -
 .اليوتيوب كوسيلة اتصالية إعالميةمدى كثافة تعرض املشاهد السعودى لقنوات  التعرف على -
 .ات اليوتيوب على املشاهد السعودىدرجة أتثري قنو  رصد -
 .ر منصات إعالم التواصل االجتماعيمستقبل هذه القنوات يف ظل تكاث التعرف على -

 خطوات إعداد استمارة االستبيان .أ
قامت الباحثة بتحديد أهداف االستبيان يف ضوء مشكلة الدراسة وفروضها ومتغرياهتا، وكذلك حتديد  -

ع واملهنة واملستوى التعليمي، وذلك أفراد العينة اليت ستطبق عليهم استمارة االستبيان، ومعرفة مساهتم من حيث النو 
 . للوقوف علي الصياغة املناسبة للمبحوثني من انحية ، وحتقيق أهداف الدراسة من انحية أخرى

مت إعداد االستمارة يف شكلها األويل يف شكل أسئلة لقياس كل متغري من متغريات الدراسة وذلك  -
اليت تتضمنها االستمارة تغطي أبعاد املشكلة موضوع  ملراعاة صدق احملتوى من خالل التأكد من أن العبارات

الدراسة، مع مراعاة التسلسل املنطقي هلذه األسئلة. وقد اعتمدت أسئلة االستبيان بشكل أساسي علي األسئلة 
املغلقة  وذلك لتسهيل مهمة أفراد العينة حيث إن هذا النوع من األسئلة ال يرهق املبحوثني ويوفر الوقت الذي 

 اإلجابة ابإلضافة إىل تسهيل مجع البياانت وتفريغها وحتليلها. تتطلبه
ويعد عرض استمارة االستبيان على جمموعة من اخلرباء املنهجيني والعلميني واملهنيني من املراحل املهمة يف 

  (23) تصميم االستمارة ، وذلك ألن عرضها على جمموعة من اخلرباء حيقق جمموعة من األهداف العامة ومنها:
 دراسة الشكل العام لتكوين استمارة الدراسة.  -
 معرفة مدى كفاية األسئلة يف حتقيق أهداف الدراسة.  -
مراجعة اإلجاابت احملددة كبدائل واستكمال الناقص منها وإغالق بعض األسئلة املفتوحة حىت يسهل  -

 التعامل معها إحصائيا . 
مارة االستبيان. إذ يعد ذلك من أصعب وأهم مراجعة صياغة األسئلة ودقة األلفاظ املستخدمة يف است -

 خطوات الصحيفة حىت ال يؤدي استخدام بعض األلفاظ إىل إحراج املبحوث أو إساءته الفهم. 
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(، 1114ي، األسلوب اإلحصائي واستخداماته يف حبوث الرأي العام واإلعالم ) القاهرة: دار الفكر العريب، عاطف عديل العبد، زكي أمحد عزم )24(

 .31ص

ضمت قائمة احملكمني أساتذة وخرباء يف جمال اإلعالم واإلحصاء وأسفر التحكيم عن حذف بعض و 
أهداف الدراسة، كما حذفت عدة أسئلة أخرى لتقليل احلجم وذلك األسئلة، إذ رأى احملكمون أهنا تكرار وال ختدم 

 حىت تتناسب مع قدرة املبحوث على إمتامها وحىت ال تسبب له امللل.
 :Pre-Testاالختبار القبةلي  .ب

يعد االختبار القبلي خطوة مهمة تسبق إجراء الدراسة امليدانية.  ومتثل يف اختبار االستبيان على عينة حمدودة 
ة وذلك قبل تطبيقه بشكل كامل على العينة األصلية، على أن متثل هذه العينة الصغرية كافة خصائص من العين

من حجم العينة األصلية، ويفيد هذا اإلجراء يف إعطاء الباحث  %10العينة األصلية وأال يقل حجمها عن 
 30لى عينة قوامها حوايل معلومات إلعادة تصميم استمارة االستبيان بشكل أفضل ومت إجراء اختبار قبلي ع

 مفردة، حيث مثلت معظم املتغريات الدميوغرافية اليت إشتملت عليها العينة األصلية للدراسة. 
 ومتثةلت إستفادة الباحث  من هذه اخلطوة فيما يةلي: 

 التعرف على مدى وضوح األسئلة.  -
 دقيقة.  14 -10التعرف على الزمن الذي يستغرقه ملء االستمارة حيث أن التطبيق يرتاوح بني  -
 حماولة التعرف على بعض مشكالت العمل امليدانية وتالفيها.  -

 ابلنسبة للدراسة امليدانية مت طبع االستمارة وتطبيقها عمليا ، واستمر مجع البياانت امليدانية ملدة شهر.
 مفردة من اجلمهور . 132مارة عن طريق املقابلة الشخصية على عدد ومت توزيع االست

 اختبار الصدق والثباتج.
 اختبارالصدق: -

ويقصد ابختبار الصدق يف الدراسات اإلعالمية اختبار قدرة أداة الدراسة على أن تقيس ما هو مطلوب 
 (24)قياسه، أو ما ينبغي عليها قياسه على ضوء أهداف الدراسة وتساؤالهتا.

حيث قامت الباحثة إبجراء اختبار الصدق الستمارة االستبيان، حيث اعتمدت الباحثة على أسلوب        
وذلك من خالل عرض االستمارة على عدد من احملكمني من أساتذة كلية  face validityالصدق الظاهرى

املضمون ابملتغري املراد قياسه، اإلعالم، وذلك لفحص االستمارة وإجراء التعديالت عليها والتأكد من ارتباط 
 وسالمة ووضوح الصياغة، وبعد عرض استمارة االستبيان على احملكمني قامت الباحثة إبجراء التعديالت.
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 . 31صاملرجع السابق،  )25(
 130(, ص1000حممد عبداحلميد, البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية )القاهرة: عامل الكتاب,  )26(
 302(, ص1001دار النهضة العربية, سامي طايع, حبوث اإلعالم )القاهرة,  )27(

 اختبار الثبات:-
يعرف مفهوم الثبات أبنه الوصول إىل نفس النتائج بتكرار تطبيق االستبيان على نفس العينة ويف نفس 

 (25)املواقف والظروف.
اعتمدت الباحثة يف التحقق من ثبات األداة على أسلوب إعادة االختبار وقد قامت الباحثة بتطبيق  حيث

( %14اايم ، وبلغ معامل الثبات ) 10مفردة (، خالل  30االستمارة املعدة لذلك مراتن على عينة عددها )
 وهذا يعىن أهنا على درجة عالية من الثبات.

 جمتمع الدراس  -2
الدراسة جمموعة املفردات اليت يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة ، إال أنه يصعب ميثل جمتمع 

الوصول إىل هذا اجملتمع املستهدف بضخامته، فيتم الرتكيز على اجملتمع املتاح  أو املمكن  الوصول إليه واالقرتاب 
دف، ويلىب حاجات الدراسة وأهدافها وختتار منه منه جلمع البياانت ، والذي يعد عادة جزءا  ممثال  للمجتمع املسته

  (26)عينة الدراسة.
 ويف هذه الدراسة مت اجملتمع السعودى ليكون هو جمتمع الدراسة .

 عين  الدراس   -5
اعتمدت الباحثة يف الدراسة احلالية على أسلوب العينة العمدية . ووفقا  للعينة العمدية يقوم الباحث ابختيار 

مسات حمددة ، ويستبعد من التتوافر فيهم هذه السمات . ويف هذا النوع من العينات يكون  مفردات العينة حسب
الباحث على علم أبن العينة العمدية المتثل اجملتمع الذي تسحب منه متثيال  صادقا  ولكنها متثل فقط شرحية حمددة 

 (27)أو جمموعة حمددة من هذا اجملتمع.
 مفردة. 132السعوديني الذىن يتابعون قنوات اليوتيوب، وعددهم جترى الدراسة على عينة من حيث 

 متغريات الدراس  -6
 وتنقسم إىل:

: وهى املتغريات اليت يفرتض أهنا السبب يف حدوث نتيجة مباشرة، وتتمثل يف قنوات  املتغريات املستقةل  -
 اليوتيوب.
 وهى تشمل املتغريات الدميوجرافية مثل السن والنوع واملستوى التعليمي. املتغريات الوسيط : -
وهى النتيجة النهائية وحمصلة أتثري املتغريات املستقلة والوسيطة، وهى تشكيل رأى  املتغريات التابع : -
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 املشاهدين جتاه القضااي العامة السعودية.
 حدود الدراس : -7

حدود موضوعها يف التعرف على دور قنوات اليوتيوب يف تشكيل  اقتصرت الباحثة على احلدوداملوضوعي :-
 .رأى املشاهدين جتاه القضااي العامة السعودية

 قامت الباحثة ابختيار اجملتمع السعودى لتقوم بتطبيق الدراسة امليدانية عليها. احلدود املكاني :-
  10/11/1014إىل  10/10/1014قامت الباحثة بتطبيق الدراسة خالل الفرتة من  احلدود الزماني :-
 اقتصرت الباحثة دراستهاعلى عينة من السعوديني الذين يتابعون قنوات اليوتيوب.احلدود البشري :-

 حتةليل وتفسري البياانت-8
 حتةليل البياانت: -أ

مبجرد االنتهاء من إستيفاء صحيفيت الدراسة امليدانية ومراجعتها مكتبيا  أو ميدانيا ، مت إدخال البياانت إىل       
احلاسب اآليل؛ وذلك للقيام ابلتحليل اإلحصائي املطلوب، واختبار العالقات بني املتغريات، ابالعتماد على 

 حصائية التالية:مستفيدا  من املعامالت اإل SPSSالربانمج اإلحصائي 
من ” مركبة –بسيطة ”، وذلك جلدولة هذه التكرارات اإلحصاء الوصفي اخلاص  ابلتوزيع التكراري -

فئات لتستهدف معرفة نسب هذه الفئات، مما يتيح جدولتها يف سياق ونظام منطقي يستخدم اجلداول اخلاصة 
 ومتغرياهتا بنسبها املئوية.

لقياس اجتاه العالقات بني املتغريات ، وقد اعتربت العالقة  طي البسيطمعامل " بريسون" لالرتباط اخل -
. ، قوية = أكثر 70. إىل 30. ، متوسطة =  30ضعيفة إذا تراوحت قيمة معامل بريسون ما بني صفر وأقل من 

 . 70من 
للفرق بني الوسط احلسايب من جمموعتني مستقلتني، لتحديد الفروق ذات الداللة  T-testختبار ا -

 املعنوية بني متوسطي عينتني معروف احنرافهما املعياري.
واملعروف اختصارا  إبسم   Oneway Analysis of Varianceحتةليل التباين ذو البعد الواحد  -

Anova وسطات احلسابية ألكثر من جمموعتني من املبحوثني يف أحد لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بني املت
 .  Interval Or Ratioمتغريات الفئة أو النسبة 

إلجراء مقارنة بني كل  :Least Significace Difference (LCD)االختبارات البعدي   -
 وجود فروق بينها . Anova Oneway جمموعتني من اجملموعات اليت اثبت حتليل التباين

وظهر ذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة وتفسري البياانت امليدانية الستمارة  تفسري البياانت: -ب
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 االستبيان من خالل املدخل النظري للدراسة.
 نتائج الدراس  امليداني -8

سعت الدراسة إىل التعرف على دور قنوات اليوتيوب يف تشكيل رأى املشاهدين جتاه القضااي العامة        
مفردة,  132االستبيان للحصول على املعلومات ابلتطبيق على عينة قوامها  السعودية, وقامت الباحثة ابستخدام 

 وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة امليدانية:
 (1جدول رقم )

 زيع املبحوثني من حيث النوعتو 
 النسبة املؤية )%( التكرار )ك( النوع
 71.1 124 ذكر
 14.4 24 أنثى

 100 132 اجملموع
, ومن جهة أخرى جند %71.1يتضح من اجلدول ارتفاع نسبة الذكور املشاركني حيث بلغت نسبتهم        

 .%14.4اخنفاض نسبة مشاركة اإلانث حيث بلغت نسبتهم 
 (4رقم )جدول 

 توزيع املبحوثني من حيث السن
 % ك السن
18-45 114 14.4 
45-31 44 10.3 
31-35 24 17.1 

 100 132 اجملموع
-14يتضح من بياانت اجلدول السابق أن الشرحية العمرية األكرب يف عينة الدراسة ممن ترتاوح أعمارهم )من       

-14, يليها الفئة العمرية من )%14.4( بنسبة 34-30, يليها الفئة العمرية من )%17.1( وذلك بنسبة 14
 قنوات اليوتيوب., وهذا يشري إىل ارتفاع نسبة الشباب املهتمني ب%10.3( بنسبة 30
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 (3جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث الوظيف 

 % ك الوظيف 
 21.4 144 طالب

 30.4 71 موظف
 4.1 11 اليعمل
 100 132 اجملموع

, يليها موظف %21.4يتضح من بياانت اجلدول السابق أن وظيفة طالب جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة        
 , وهذا يشري إىل أن الطالب هو األكثر اهتماما هبذه القنوات.%4.1, يليها اليعمل بنسبة %30.4بنسبة 

 (2جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث التعةليم

 % ك التعليم
 71.7 144 متوسط

 14.4 34 فوق متوسط
 4 1 جامعى

 4.1 11 دراسات عليا
 100 132 اجملموع

يتضح من بياانت اجلدول السابق أن نسبة املشاركني ذوى التعليم املتوسط جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة        
 .%4.1, يليها جامعي بنسبة %4, يليها دراسات عليا بنسبة %14.4, يليها فوق متوسط بنسبة 71.7%

 (5جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث املستوى االقتصادي

 % ك االقتصادياملستوى 
 21.1 142 منخفض
 14.4 24 متوسط

 1.3 11 عايل
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 100 132 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق أن املشاركني ممن لديهم مستوى اقتصادي منخفض يف املرتبة األوىل بنسبة        
 .%1.3, يليها عإىل بنسبة %14.4يليها متوسط بنسبة  21.1%

 (6جدول رقم )
 من حيث متابعتهم لقنوات اليوتيوبتوزيع املبحوثني 
 % ك متابع  قنوات اليوتيوب

 42.2 110 نعم
 42.2 110 ال

 2.4 12 أحياان
 100 132 اجملموع

تشري بياانت اجلدول السابق إىل توزيع املبحوثني من حيث متابعتهم لقنوات اليوتيوب إىل جاءت نعم بنسبة       
, وهذا يشري إىل أن نسبة من يشاهدون قنوات %2.4, يليها احياان بنسبة %42.2, وال بنسبة 42.2%

 اليوتيوب ومن ال يشاهدوهنا نسبة متساوية.
(7جدول رقم )  

 املبحوثني من حيث عدد ساعات املتابع  أسبوعياتوزيع 
 % ك عدد ساعات املتابع  أسبوعيا

 11.1 47 يوميا
 42.4 133 أايم 2-4من 

 7.2 14 يوم واحد
 12.1 34 وفقا للظروف

 100 132 اجملموع
تشري بياانت اجلدول السابق إىل توزيع املبحوثني من حيث عدد ساعات املتابعة أسبوعيا حيث بلغت نسبة      
, %12.1, يليها وفقا للظروف بنسبة %11.1, يليها يوميا بنسبة %42.4اايم اعلى نسبة بنسبة  2إىل  4من 

 .%7.2يليها يوم واحد بنسبة 
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 (8جدول رقم )
 يث معدل استخدام قنوات اليوتيوبتوزيع املبحوثني من ح

 % ك معدل استخدام قنوات اليوتيوب
 44.1 104 ابنتظام
 33.4 71 أحياان
 11.1 44 اندرا

 3.4 4 ال استخدمها
 100 132 اجملموع

تشري بياانت اجلدول السابق إىل توزيع املبحوثني من حيث معدل استخدام قنوات اليوتيوب إىل جاءت يف        
, يليها ال %11.1, يليها اندرا بنسبة %33.4, يليها احياان بنسبة %44.1املرتبة األوىل ابنتظام بنسبة 

ني وحرصهم على مشاهدة قنوات اليوتيوب , وهذه النسبة تشري إىل مدى اهتمام السعودي%3.4استخدمها بنسبة 
 ابنتظام.

 (9جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث بداي  متابع  هذه القنوات

 % ك ميت بدات متابع  هذه القنوات
 14.2 44 من سنة 

 47.2 132 أقل من سنة
 7.2 14 اكثر من سنة

 100 132 اجملموع
تشري بياانت اجلدول السابق إىل توزيع املبحوثني من حيث بداية متابعتهم لقنوات اليوتيوب إىل جاءت يف       

, %7.2, يليها اكثر من سنة بنسبة %14.2, يليها من سنة بنسبة %47.2املرتبة األوىل اقل من سنة بنسبة 
 وهذا يشري إىل حداثة معرفة السعوديني بقنوات اليوتيوب.
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 (11جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث األيديولوجي  الفكري  اليت تتبناها هذه القنوات

 % ك األيديولوجي الفكري  اليت تتبناها هذه القنوات
 11.7 30 قضااي اجتماعية  

 11.2 41 التوعية والرتفيه
 17.4 24 أخبار ودراما  

 34.1 10 التعليم والتثقيف  
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن توزيع املبحوثني من حيث األيديولوجية الفكرية اليت تتبناها هذه القنوات        
, يليها التوعية والرتفيه 17.4, يليها أخبار ودراما بنسبة %34.1جاءت يف املرتبة األوىل التعليم والتثقيف بنسبة 

هذا يشري إىل أن اهلدف األساسى من مشاهدة هذه , و %11.7, يليها قضااي اجتماعية بنسبة %11.2بنسبة 
 القنوات هو التعليم والتثقيف.

 (11جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث درج  الثق  يف قنوات اليوتيوب

 % ك درج  الثق  يف قنوات اليوتيوب
 40.1 111 أثق بدرجة كبرية

 14.4 34 أثق بدرجة متوسطة
 4.7 11 ال أثق
 100 132 اجملموع

تشري بياانت اجلدول السابق إىل توزيع املبحوثني من حيث درجة الثقة يف قنوات اليوتيوب حيث جاء يف       
, يليها ال أثق بنسبة %14.4, يليها أثق بدرجة متوسطة بنسبة %40.1املرتبة األوىل أثق بدرجة كبرية بنسبة 

 ت اليوتيوب., وهذا يشري إىل درجة الثقة العالية للسعوديني جتاه قنوا4.7%
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 (14جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث تغري سةلوكك أو وجه  نظرك بعد مشاهدة قنوات اليوتيوب

 % ك تغري سةلوكك أو وجه  نظرك بعد مشاهدة قنوات اليوتيوب
 37.7 41 نعم
 44.3 114 ال 

 14.0 33 إىل حد ما
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق ان توزيع املبحوثني من حيث تغري سلوكك أو وجهة نظرك بعد مشاهدة قنوات       
. %14.0, يليها إىل حد ما بنسبة 37.7, يليها نعم بنسبة %44.3اليوتيوب جاءت ال يف املرتبة األوىل بنسبة 

 نوات اليوتيوب.وهذا يشري إىل أن هذه القنوات مل تغري سلوك املشاهد بعد مشاهدة ق
 (13جدول رقم )

 توزيع املبحوثني من حيث حترر اآلراء السياسي  واالجتماعي  بعد تفاعةلك مع حمتوى قنوات اليوتيوب
 % ك حترر اآلراء السياسي  واالجتماعي  بعد تفاعةلك مع حمتوى قنوات اليوتيوب

 .4 3 نعم
 74.4 174 ال

 13.3 44 إىل حد ما
 100 132 اجملموع

يتضح من خالل اجلدول السابق أن توزيع املبحوثني من حيث حترر اآلراء السياسية واالجتماعية بعد        
, يليها إىل حد ما بنسبة %74.4تفاعلك مع حمتوى قنوات اليوتيوب جاءت ال يف املرتبة األوىل بنسبة 

 ة لتفاعلهم مع قنوات اليوتيوب.ذا يدل على عدم حترر آراء السعوديني نتيجه.و %4, يليها نعم بنسبة 13.3%
 (12جدول رقم )

 توزيع املبحوثني من حيث أتيد ما تطرحه قنوات اليوتيوب من أفكار
 % ك أتيد ما تطرحه قنوات اليوتيوب من أفكار

 44.7 111 نعم
 12.7 23 ال
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 14.2 44 إىل حد ما
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن توزيع املبحوثني من حيث أتيد ما تطرحه قنوات اليوتيوب من أفكار جاءت       
 .%14.2, يليها إىل حد ما بنسبة 12.7, يليها ال بنسبة %44.7نعم يف املرتبة األوىل بنسبة 

 (15جدول رقم )
هب اليت تقوم بصياغ  األفكار وحتويةلها تشكيل قنوات اليوتيوب قضاء جلميع املوا توزيع املبحوثني من حيث

 إيل أعمال إبداعي 
تشكل قنوات اليوتيوب قضاء جلميع املواهب اليت تقوم بصياغ  

 األفكار وحتويةلها إيل أعمال إبداعي 
 % ك

 31.1 72 نعم
 44.7 114 ال

 14.2 44 إىل حد ما
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث تشكل قنوات اليوتيوب قضاء جلميع املواهب اليت تقوم         
, يليها نعم بنسبة %44.7بصياغة األفكار وحتويلها إيل أعمال إبداعية حيث جاءت ال يف املرتبة األوىل بنسبة 

 .%14.2, يليها إىل حد ما بنسبة 31.1%
 (16جدول رقم )

 يع املبحوثني من حيث جناح هذه القنوات يف إخراج مشاكل اجملتمع السعوديتوز 
 % ك جناح هذه القنوات يف إخراج مشاكل اجملتمع السعودي

 31.0 11 نعم
 31.2 77 ال

 14.4 27 إىل حد ما
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث جناح هذه القنوات يف إخراج مشاكل اجملتمع السعودي         
 .%14.4, يليها إىل حد ما بنسبة %31.2, يليها ال بنسبة %31.0حيث جاءت نعم يف املرتبة األوىل بنسبة 
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 (17جدول رقم )
 ها عةلي اليوتيوبتوزيع املبحوثني من حيث أبرز القنوات اليت تشاهد

 % ك إبرز القنوات اليت تشاهدها عةلي اليوتيوب
 1.4 2 ايش اللى

 11.1 21 مسامري
 2.4 14 ملعوب علينا

 11.1 44 التاسعة إال ربع
 14.0 41 الفئة الفالة

 4.1 14 اليكثر
 2.4 14 على الطاير

 4.4 13 صاحى
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث أبرز القنوات اليت تشاهدها علي اليوتيوب حيث         
, يليها التاسعة إال ربع بنسبة %14.0, يليها الفئة الفالة بنسبة %11.1جاءت مسامري يف املرتبة األوىل بنسبة 

, يليها صاحى بنسبة %4.1يكثر بنسبة , يليها ال%2.4, يليها ملعوب علينا وعلى الطاير بنسبة 11.1%
 .%1.4, يليها ايش اللى بنسبة 4.4%

 (18جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث تفضيل مشاهدته عةلي قنوات اليوتيوب

 % ك تفضيل مشاهدته عةلي قنوات اليوتيوب
 1.4 2 برامج فكاهية وكوميداي ساخرة

 43.2 103 األخبار
 3.4 4 الربامج الرايضية

 10.4 41 الربامج الدينية
 13.1 31 األغاين

 2.4 12 الربامج التعليمية
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 3.4 4 الربامج الثقافية
 2.4 14 الربامج السياسية

 100 132 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث تفضيل مشاهدته علي قنوات اليوتيوب حيث جاءت        

, %13.1, يليها األغاىن بنسبة %10.4, يليها الربامج الدينية بنسبة %43.2األخبار يف املرتبة األوىل بنسبة 
, يليها الربامج الثقافية والرايضية بنسبة %2.4سبة , يليها الربامج السياسية بن%2.4يليها الربامج التعليمية بنسبة 

 .%1.4, يليها برامج فكاهية وكوميداي ساخرة بنسبة 3.4%
 (19جدول رقم )

 توزيع املبحوثني من حيث دوافع مشاهدة قنوات اليوتيوب 
 % ك الدوافع

 3.0 7 معرفة ما يدور يف وطين
 34.1 10 التسلية والرتفيه

 4.1 14 تعلم أشياء جديدة
 13.3 44 الفضول يف التعرض لنمط إعالمي جديد

 14.2 44 تطوير قدرايت التعليمية  
 4.1 11 احلصول علي املعلومات واألخبار

 3.0 7 معرفة ما يدور يف العامل
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث أشاهد قنوات اليوتيوب للدوفع التالية : التسلية والرتفيه         
, يليها تطوير %13.3, يليها الفضول يف التعرض لنمط إعالمي جديد بنسبة %34.1يف املرتبة األوىل بنسبة 
, يليها تعلم أشياء جديدة %4.1ومات واألخبار بنسبة , يليها احلصول علي املعل%14.2قدرايت التعليمية بنسبة 

 .%3.0, يليها معرفة ما يدور يف وطين و معرفة ما يدور يف العامل بنسبة %4.1بنسبة 
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 (41جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث أبرز العوامل اليت جتذب عين  الدراس  ملشاهدة قنوات اليوتيوب

 % ك العوامل 
 2.4 12 هزلي  الطرح

 21.3 147 استخدام املؤثرات الصوتي  واملوسيقي
 11.0 12 جديه الطرح  

 11.1 47 استضاف  خرباء ومتخصصني
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث أبرز العوامل اليت جتذب  عينة الدراسة ملشاهدة قنوات        
, يليها استضافة خرباء %21.3اليوتيوب حيث جاءت استخدام املؤثرات الصوتية واملوسيقي بنسبة 

 .%2.4ح بنسبة , يليها هزلية الطر %11.0, يليها جدية الطرح بنسبة %11.1ومتخصصينبنسبة 
 (41جدول رقم رقم )

توزيع املبحوثني من حيث القيام مبشارك  هذه الربامج عةلي الصفح  الشخصي  لعين  الدراس  عةلي مواقع 
 التواصل االجتماعي

القيام مبشارك  هذه الربامج عةلي صفحتك الشخصي  عةلي 
 مواقع التواصل االجتماعي

 % ك

 33.1 40 نعم
 31.2 77 ال

 33.4 71 أحياان
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث القيام مبشاركة هذه الربامج علي الصفحة الشخصية       
, يليها أحياان %33.1لعينة الدراسة علي مواقع التواصل االجتماعي حيث جاءت نعم يف املرتبة األوىل بنسبة 

 .%31.2, يليها ال بنسبة %33.4بنسبة 
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 (44جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث طرح هذه القنوات حةلول لبعض املشكالت االجتماعي 

 % ك طرح هذه القنوات حةلول لبعض املشكالت االجتماعي 
 14.1 43 نعم
 41.1 112 ال

 31.2 77 إىل حد ما
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث طرح هذه القنوات حلول لبعض املشكالت االجتماعية        
 .%14.1, يليها نعم بنسبة %31.2, يليها إىل حد ما بنسبة %41.1حيث جاءت ال يف املرتبة األوىل بنسبة 

 (43جدول رقم )
 -التعةليم -البطال  -اليوتيوب عةليك يف القضااي التالي  )الفقرتوزيع املبحوثني من حيث أتثري مشاهدة قنوات 

 انشاء برملان منتخب( -اختيار نظام سياسي لةلممةلك  -قيادة املرأة لةلسيارة -املواصالت
 -أتثري مشاهدة قنوات اليوتيوب عةليك يف القضااي التالي  )الفقر

نظام  اختيار -قيادة املرأة لةلسيارة -املواصالت -التعةليم -البطال 
 انشاء برملان منتخب( -سياسي لةلممةلك 

 % ك

 3.0 7 نعم
 24.7 144 ال

 31.4 74 أحياان
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث أتثري مشاهدة قنوات اليوتيوب عليك يف القضااي التالية         
إنشاء برملان منتخب(  -اختيار نظام سياسي للمملكة -قيادة املرأة للسيارة -املواصالت -التعليم -البطالة -)الفقر

 .%3.0, يليها نعم بنسبة %31.4يها أحياان بنسبة , يل%24.7حيث جاءت ال يف املرتبة األوىل بنسبة 
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 (42جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث أتثري هذه القنوات بتوعيتك يف القضااي السابق 

 % ك أتثري هذه القنوات بتوعيتك يف القضااي السابق 
 11.1 44 نعم
 14.4 24 ال

 44.3 114 أحياان
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث أتثري هذه القنوات بتوعيتك يف القضااي السابقة حيث       
 .%11.1, يليها نعم بنسبة %14.4, يليها ال بنسبة %44.3جاءت أحياان يف املرتبة األوىل بنسبة 

 (45جدول رقم )
 واقع القضااي السابق  اليت تواجه اجملتمع توزيع املبحوثني من حيث الفائدة من هذه القنوات يف حتسني

الفائدة من هذه القنوات يف حتسني واقع القضااي السابق  
 اليت تواجه اجملتمع

 % ك

 .4 1 تساعد يف حل بعض املشاكل
 10.3 44 مل تغري شئ من الواقع

 7.2 14 التوعية فقط
 31.4 74 تسليط الضوء فقط

 31.4 14 تطرح هذه القضااي بقالب هزىل
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث الفائدة من هذه القنوات يف حتسني واقع القضااي        
, يليها %31.4السابقة اليت تواجه اجملتمع حيث جاءت تطرح هذه القضااي بقالب هزيل يف املرتبة األوىل بنسبة 

, يليها التوعية فقط بنسبة %10.3مل تغري شئ من الواقع بنسبة , يليها %31.4تسليط الضوء فقط بنسبة 
 .%4, يليها تساعد يف حل بعض املشاكل بنسبة 7.2%
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 (46جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث مدي أتثري هذه القنوات عةلي اجملتمع

 % ك مدي أتثري هذه القنوات عةلي اجملتمع
 4.1 10 هلا أتثري كبري

 40.4 111 أتثري متوسط  
 44.3 107 أتثري ضعيف

 100 132 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث مدي أتثري هذه القنوات علي اجملتمع حيث جاءت هلا       

 .%4.1, يليها أتثري كبري بنسبة%44.3, يليها اتثري متوسط بنسبة %40.4اتثري متوسط بنسبة 
 (47جدول رقم )

 املبحوثني من حيث مدي صح  حمتوي هذه القنوات يف عكس الواقع االجتماعيتوزيع 
 % ك مدي صح  حمتوي هذه القنوات يف عكس الواقع االجتماعي

 12.1 40 تعكس الواقع متاما
 11.1 44 تعكس مع وجود مبالغة

 31.4 13 ال تعكس الواقع وأقل من احلقيقة
 11.1 44 ال متت للواقع بصلة

 100 132 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث مدي صحة حمتوي هذه القنوات يف عكس الواقع        

, يليها تعكس مع %31.4االجتماعي حيث جاءت ال تعكس الواقع وأقل من احلقيقة يف املرتبة األوىل بنسبة 
, يليها تعكس الواقع متاما بنسبة %11.1, يليها ال متت للواقع بصلة بنسبة %11.1وجود مبالغة بنسبة 

12.1%. 
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 (48جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث وجود حتسني أو تطوير عندما يتم انتقاد مؤسسات الدول 

 % ك وجود حتسني أو تطوير عندما يتم انتقاد مؤسسات الدول 
 31.4 14 نعم
 11.7 70 ال

 13.7 42 أحياان
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث وجود حتسني أو تطوير عندما يتم انتقاد مؤسسات       
, يليها أحياان بنسبة %11.7, يليها ال بنسبة %31.4الدولة حيث جاءت نعم يف املرتبة األوىل بنسبة 

13.7% 
 (49جدول رقم )

 عالم مع ما تطرحه هذه القنواتتوزيع املبحوثني من حيث وجود تفاعل يف الصحاف  واإل
 % ك وجود تفاعل يف الصحاف  واإلعالم مع ما تطرحه هذه القنوات

 31.4 14 نعم
 31.4 14 ال

 10.3 44 أحياان
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث وجود تفاعل يف الصحافة واإلعالم مع ما تطرحه هذه       
, يليها أحياان %31.4القنوات حيث جاءت النسبة متساوية حيث بلغت نسبة نعم وال نسبة واحدة وهى 

10.3%. 
 (31جدول رقم )

 اليوتيوبتوزيع املبحوثني من حيث أسباب انتشار ظاهرة قنوات 
 % ك أسباب انتشار ظاهرة قنوات اليوتيوب

 4.1 11 متزج بني السياسة والفكاهة
 32.1 47 تناول قضااي اجملتمع
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 2.4 14 اخلوف من إبداء الرأي
 11.4 43 توفر التقنية سهل وجودها

 11.2 41 عدم توافر جماالت أخري للنقد  
 7.2 14 الفراغ

 100 132 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث أسباب انتشار ظاهرة قنوات اليوتيوب حيث جاءت       

, يليها عدم %11.4, يليها توفر التقنية سهل وجودها بنسبة %32.1تناول قضااي اجملتمع يف املرتبة األوىل بنسبة 
, يليها اخلوف من إبداء الرأي بنسبة %7.2, يليها الفراغ بنسبة %11.2توافر جماالت أخري للنقد بنسبة 

 .%4.1, يليها متزج بني السياسة والفكاهة بنسبة 2.4%
 (31جدول رقم )

 توزيع املبحوثني من حيث أبرز سةلبيات قنوات اليوتيوب
 % ك أبرز سةلبيات قنوات اليوتيوب

 2.4 14 الفيديوهات غري األخالقية
 31.4 13 السخرية من اجملتمع

 2.4 14 عدم رقابة
 11.7 70 تغيري أولوايت القضااي لدى الناس

 12.1 40 املبالغة يف النقد
 1.3 3 بعضها يكون وقتها قصري والنص ضعيف

 100 132 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث أبرز سلبيات قنوات اليوتيوب حيث جاءت السخرية       

, يليها %11.7, يليها تغيري أولوايت القضااي لدى الناس بنسبة %31.4من اجملتمع يف املرتبة األوىل بنسبة 
بعضها  , يليها %2.4بنسبة  و عدم رقابة, يليها الفيديوهات غري األخالقية %12.1املبالغة يف النقد بنسبة 

 .%1.3بنسبة    يكون وقتها قصري والنص ضعيف
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 (34جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث أبرز إجيابيات قنوات اليوتيوب

 % ك أبرز إجيابيات قنوات اليوتيوب
 31.4 13 تسلية

 11.1 47 عرض لبعض املشاكل
 3.4 4 التعليم ابلصور والفيديو

 11.7 70 النقد حبرية
 1.7 4 تعكس الواقع السعودى متاما

 4.1 14 لفت انتباه أصحاب القرار لبعض القضااي  
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث أبرز إجيابيات قنوات اليوتيوب حيث جاءت تسلية يف       
, %11.1, يليها عرض لبعض املشاكل بنسبة %11.7, يليها النقد حبرية بنسبة %31.4املرتبة األوىل بنسبة 

, يليها %3.4تعليم ابلصور والفيديو بنسبة , يليها ال%4.1يليها لفت انتباه أصحاب القرار لبعض القضااي بنسبة 
 .%1.7تعكس الواقع السعودى متاما بنسبة 

 (33جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث التحدايت واألخطار اليت قد تواجه هذه القنوات

 % ك التحدايت واالخطار اليت قد تواجه هذه القنوات
 31.4 74 الغلق إذا هامجت احلكومة

 31.0 11 اجملتمع للقنواتعدم جتاوب 
 11.7 70 صدور قوانني ختص اإلعالم اإللكرتوىن حتد من احلرية التامة احلالية

 100 132 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث التحدايت واالخطار اليت قد تواجه هذه القنوات حيث      

, يليها الغلق إذا هامجت احلكومة بنسبة %31.0جاءت عدم جتاوب اجملتمع للقنوات يف املرتبة األوىل بنسبة 
 .%11.7ة التامة احلالية بنسبة , يليها صدور قوانني ختص اإلعالم اإللكرتوين حتد من احلري31.4%
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 (32جدول رقم )
 توزيع املبحوثني من حيث اقرتاحاتك لتحسني قنوات اليوتيوب وتقدميها بشكل أكثر كفاءة وفاعةلي 

 % ك اقرتاحاتك لتحسني قنوات اليوتيوب وتقدميها بشكل أكثر كفاءة وفاعةلي 
 2.4 14 اهتمامها ابلقضااي العامة والرئيسية

 30.4 71 عن السخرية ابلقضااي االجتماعيةاالبتعاد 
 2.4 14 الرقابة

 12.3 21 حتسني وتطوير احملتوى املعلوماتى هلا
 17.4 41 تقدمي النص اهلادف للمجتمع

 4.1 11 نشر فيديوهات حقيقية تعكس الواقع
 3.4 1 متابعة كل مقطع يتم إنزاله وإزالة السئ منه

 100 132 اجملموع
يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث اقرتاحاتك لتحسني قنوات اليوتيوب وتقدميها بشكل         

, %30.4أكثر كفاءة وفاعلية حيث جاءت االبتعاد عن السخرية ابلقضااي االجتماعية يف املرتبة األوىل بنسبة 
, %17.4ها تقدمي النص اهلادف للمجتمع بنسبة , يلي%12.3يليها حتسني وتطوير احملتوى املعلوماتى هلا بنسبة 

, يليها اهتمامها ابلقضااي العامة والرئيسية و الرقابة %4.1يليها نشر فيديوهات حقيقية تعكس الواقع بنسبة 
 .%3.4, يليها متابعة كل مقطع يتم إنزاله وإزالة السئ منه بنسبة %2.4بنسبة 

 (35جدول رقم )
 بل قنوات اليوتيوب يف ظل تكاثر منصات إعالم التواصل االجتماعيتوزيع املبحوثني من حيث مستق

 % ك مستقبل قنوات اليوتيوب يف ظل تكاثر منصات إعالم التواصل االجتماعي
 33.4 71 ستزداد قنوات اليوتيوب وتكون أكثر تطور

 22.4 147 الضعف
 100 132 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق توزيع املبحوثني من حيث مستقبل قنوات اليوتيوب يف ظل تكاثر منصات إعالم        
, يليها ستزداد قنوات اليوتيوب وتكون %22.4التواصل االجتماعي حيث جاءت الضعف يف املرتبة األوىل بنسبة 

 .%33.4أكثر تطور بنسبة 
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 اثلثاً: نتائج اختبارات الفروض:
خيتةلف معدل استخدام املشاهد السعودى لقنوات اليوتيوب ابختالف املتغريات الدميوجرافي  الفرض األول: 

 (.املستوى االجتماعي واالقتصادي –التعةليم  –العمر  –)النوع 
 الفروق تبعاً لةلنوع:-

  (  36 جدول )
 املشاهد السعودي لقنوات اليوتيوبملعدل استخدام الفروق بني املبحوثني طبقاً نتائج اختبار )ت( لدالل   

 وفقاً لةلنوع
معدل 

استخدام 
املشاهد 
السعودي 
لقنوات 
 اليوتيوب

قيمة  ع م العدد النوع
 )ت(

مستوى  درجة احلرية
 الداللة

 74406. 1.8226 168 ذكور
1.564 

234 
.645 

 68486. 1.6875 68 إانث

قيمـة  ، حيـث بلغـتاملبحـوثني السـعوديني وفقـا  للنـوعأبنـه ال توجـد فـروق بـني  تشري نتائج تطبيق اختبـار "ت"       
 ( .645.(، وهي قيمة غري دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )1.564"ت" )

 الفروق تبعاً لةلسن:-
 ( 37جدول )  

استخدام معدل الفروق بني املبحوثني طبقاً ( لدالل  ANOVAالتباين األحادي )نتائج اختبار حتةليل  
 وفقاً لةلسن  املشاهد السعودى لقنوات اليوتيوب

معدل استخدام 
املشاهد 
السعودي 
لقنوات 
 اليوتيوب

جمموعات  مصدر التباين
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

 الداللة

 603. 506. 288. 2 576. بني اجملموعات
132.6 داخل اجملموعات

44 
233 .569 

133.2 اجملموع
20 

235  
بني املبحوثني طبقا  عدم وجود فروق (: ANOVAتشري نتائج تطبيق اختبار حتليل التباين األحادي ) -

(، وهي 506.قيمة "ف" ) وفقا  للسن، حيث بلغت عدل استخدام املشاهد السعودى لقنوات اليوتيوبمل
 (.603.قيمة غري دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
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 لةلمهن :الفروق تبعاً -
 (  38جدول )  

معدل استخدام بني املبحوثني طبقاً ( لدالل  الفروق ANOVAالتباين األحادي )نتائج اختبار حتةليل 
 وفقاً لةلوظيف  املشاهد السعودي لقنوات اليوتيوب

معدل 
استخدام 
املشاهد 
السعودي 
لقنوات 
  اليوتيوب

 مصدر التباين
جمموعات 

 املربعات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 الداللة قيمة ف

 366. 1.008 541. 2 1.081 بني اجملموعات
124.90 داخل اجملموعات

2 
233 .536 

125.98 اجملموع
3 

235  
معـدل بـني املبحـوثني طبقـا  وجـود فـروق ( إىل ANOVAتشري نتائج تطبيق اختبار حتليل التباين األحادي )      

(، وهــي قيمــة دالــة 1.008قيمــة "ف" ) وفقــا  للمهنــة، حيــث بلغــت اليوتيــوباســتخدام املشــاهد الســعودي لقنــوات 
 (.366.إحصائيا  عند مستوى داللة )

 الفروق تبعاً لةلمهن :
 (  39جدول )  

معدل استخدام بني املبحوثني طبقاً ( لدالل  الفروق ANOVAالتباين األحادي )نتائج اختبار حتةليل 
 وفقاً لةلتعةليم املشاهد السعودي لقنوات اليوتيوب

معدل 
استخدام 
املشاهد 
السعودي 
لقنوات 
 اليوتيوب

 

 مصدر التباين
جمموعات 

 املربعات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 قيمة ف املربعات

الدال
 لة

1.16 2 2.339 بني اجملموعات
9 

2.649 .07
102.86 داخل اجملموعات 3

1 
233 .441 

105.19 اجملموع
9 

235  
بـــني املبحـــوثني طبقـــا  وجـــود فـــروق ( إىل ANOVAتشـــري نتـــائج تطبيـــق اختبـــار حتليـــل التبـــاين األحـــادي )       

(، وهـي قيمـة 2.649قيمـة "ف" ) وفقـا  للمهنـة، حيـث بلغـت معدل استخدام املشاهد السعودي لقنوات اليوتيوب
 (.073.دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
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 الفروق تبعاً لةلمهن :-
 (  21جدول )  

معدل استخدام بني املبحوثني طبقاً ( لدالل  الفروق ANOVAالتباين األحادي )اختبار حتةليل  نتائج
 وفقاً لةلمستوى االقتصادي املشاهد السعودي لقنوات اليوتيوب

معدل 
استخدام 
املشاهد 
السعودي 
لقنوات 
  اليوتيوب

 مصدر التباين
جمموعات 

 املربعات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الدال
 لة

41. 876. 437. 2 875. بني اجملموعات
116.35 داخل اجملموعات 8

8 
233 .499 

117.23 اجملموع
3 

235  
معـدل بـني املبحـوثني طبقـا  وجـود فـروق ( إىل ANOVAتشري نتائج تطبيق اختبار حتليل التباين األحادي )      

(، وهـــي قيمــة دالـــة 876.قيمــة "ف" ) وفقـــا  للمهنــة، حيـــث بلغــت اليوتيــوباســتخدام املشــاهد الســـعودي لقنــوات 
 (.418.إحصائيا  عند مستوى داللة )

هناك عالق  ذات دالل  احصائي  بني كثاف  استتخدام املشتاهد لقنتوات اليوتيتوب وبتني التت ثريات الفرض الثاىن: 
 .الناجت  عةلى السةلوك واألفكار

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:مت استخدام معامل ارتباط بريسون  
 (21جدول )

كثاف  استخدام املشاهد لقنوات اليوتيوب وبتني التت ثريات الناجتت  عةلتى معامل ارتباط بريسون لدالل  العالق  بني  
 .السةلوك واألفكار

 مستوى الداللة ن قيمة معامل االرتباط
.034 236 .607 

كثافــة اســتخدام ( ≥α 0.05يتبــني مــن اجلــدول الســابق وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ذات داللــة إحصــائية )      
اســتخدام ، فكلمــا زاد اجتــاه املبحــوثني حنــو املشــاهد لقنــوات اليوتيــوب وبــني التــأثريات الناجتــة علــى الســلوك واألفكــار

 .ة على سلوكهم وأفكارهمالتأثريات الناجت، زادت إجيابية أو سلبية قنوات اليوتيوب
هناك عالق  إجيابي  بني تفاعل حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني حترر األراء الفرض الثالث: 
 .السياسي  واالجتماعي 

 مت استخدام معامل ارتباط بريسون كما هو موضح يف اجلدول التايل:      
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 (24جدول )
تفاعل حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني حترر األراء معامل ارتباط بريسون لدالل  العالق  بني 

 .السياسي  واالجتماعي 
 مستوى الداللة ن قيمة معامل االرتباط

-.094 236 .149 
تفاعل حمتوى ( ≥α 0.05يتبني من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية )       

، فكلما زاد اجتاه املبحوثني حنو وما بني حترر األراء السياسية واالجتماعيةقنوات اليوتيوب مع املشاهد 
 .التأثريات الناجتة على سلوكهم وأفكارهم، زادت إجيابية أو سلبية استخدام قنوات اليوتيوب

هناك عالق  إجيابي  بني تفاعل حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني الت ثري الفرض الرابع: 
 .عةلى السةلوك واألفكاراحملتمل 
 مت استخدام معامل ارتباط بريسون كما هو موضح يف اجلدول التايل:        

 (23جدول )
تفاعل حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني الت ثري معامل ارتباط بريسون لدالل  العالق  بني 

 .احملتمل عةلى السةلوك واألفكار
 الداللةمستوى  ن قيمة معامل االرتباط

.058 236 .377 
تفاعل ( بني ≥α 0.05يتبني من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية )      

، فكلما زاد اجتاه املبحوثني .حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني التأثري احملتمل على السلوك واألفكار
 .التأثريات الناجتة على سلوكهم وأفكارهم، زادت إجيابية أو سلبية استخدام قنوات اليوتيوبحنو 

 نتائج الدراس :

 تشري النتائج إىل ارتفاع نسبة الذين يتابعون قنوات اليوتيوب. -
أايم يف املرتبة األوىل,  2إىل  4تشري النتائج إىل أن املبحوثيني الذين يتابعون قنوات اليوتيوب  أسبوعيا من  -

 املرتبة الثانية, مث وفقا  للظروف, وأخريا  يوم واحد . يليها يوميا  يف
يتبني من النتائج أن معدل استخدام قنوات اليوتيوب جاءت يف املرتبة األوىل ابنتظام, يليها أحياان , مث  -

اندرا , وأخريا  ال استخدمها, وهذه النسبة تشري إىل مدى اهتمام السعوديني وحرصهم على مشاهدة قنوات 
 ابنتظام.اليوتيوب 
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كشفت النتائج أن بداية متابعة املبحوثني لقنوات اليوتيوب جاءت يف املرتبة األوىل أقل من سنة, يليها من  -
 سنة , وأخريا  أكثر من سنة, وهذا يشري إىل حداثة معرفة السعوديني بقنوات اليوتيوب.

ت يف املرتبة األوىل التعليم يتضح من النتائج أن األيديولوجية الفكرية اليت تتبناها هذه القنوات جاء -
والتثقيف, يليها أخبار ودراما, يليها التوعية والرتفيه, وأخريا  قضااي اجتماعية, وهذا يشري إىل ان اهلدف االساسى 

 من مشاهدة هذه القنوات هو التعليم والتثقيف.
بدرجة كبرية , يليها أثق تشري النتائج إىل أن درجة الثقة يف قنوات اليوتيوب جاء يف املرتبة األوىل أثق  -

 بدرجة متوسطة, وأخريا  ال أثق, وهذا يشري إىل درجة الثقة العالية للسعوديني جتاه قنوات اليوتيوب.
يتضح من النتائج أن املبحوثيني يروون عدم  تغري سلوكهم أو وجهة نظرهم بعد مشاهدة قنوات اليوتيوب  -

 ملشاهد بعد مشاهدة قنوات اليوتيوب., وهذا يشري إىل أن هذه القنوات مل تغري سلوك ا
تشري النتائج إىل أن املبحوثيني يروا عدم حترر اآلراء السياسية واالجتماعية بعد تفاعلك مع حمتوى قنوات  -

 اليوتيوب.
 يتضح من النتائج أن املبحوثني أييدون ما تطرحه قنوات اليوتيوب من أفكار. -
ضاء جلميع املواهب اليت تقوم بصياغة األفكار وحتويلها تشري النتائج إىل عدم تشكيل قنوات اليوتيوب ف -

 إيل أعمال إبداعية.
 يتضح من النتائج  جناح قنوات اليوتيوب يف إخراج مشاكل اجملتمع السعودي. -
يتضح من النتائج أن أبرز القنوات اليت يشاهدها املبحوثني علي اليوتيوب جاءت مسامري يف املرتبة األوىل,  -

ة, يليها التاسعة اال ربع , يليها ملعوب علينا وعلى الطاير ,يليها اليكثر, يليها صاحى, وأخريا  يليها الفئة الفال
 ايش اللى.
يتضح من النتائج أن املبحوثيني يفضلوا مشاهدة علي قنوات اليوتيوب جاءت االخبار يف املرتبة األوىل,  -

مية, يليها الربامج السياسية, يليها الربامج الثقافية يليها الربامج الدينية , يليها االغاىن, يليها الربامج التعلي
 والرايضية, وأخريا  برامج فكاهية وكوميداي ساخرة .

تشري النتائج إىل أن  املبحوثني يشاهدوا قنوات اليوتيوب لـلتسلية والرتفيه يف املرتبة األوىل, يليها الفضول يف  -
ليمية, يليها احلصول علي املعلومات واألخبار, يليها تعلم التعرض لنمط إعالمي جديد, يليها تطوير قدرايت التع

 أشياء جديدة, وأخريا  معرفة ما يدور يف وطين و معرفة ما يدور يف العامل.
يتضح من النتائج أن  املبحوثني يرون أبرز العوامل اليت جتذهبم ملشاهدة قنوات اليوتيوب حيث جاءت  -

ملرتبة األوىل, يليها استضافة خرباء ومتخصصني, يليها جدية الطرح , استخدام املؤثرات الصوتية واملوسيقي يف ا
 وأخريا  هزلية الطرح.
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تشري النتائج إىل أن  املبحوثني يقوموا  مبشاركة هذه الربامج علي صفحتك الشخصية علي مواقع التواصل  -
 االجتماعي حيث جاءت نعم يف بنسبة مرتفعة.

 ان هذه القنوات تطرح حلول لبعض املشكالت االجتماعية . يتضح من النتائج أن املبحوثني ال يرون -
 -يتضح من النتائج أن  املبحوثني ال يتاثرون مبشاهدة قنوات اليوتيوب عليك يف القضااي التالية )الفقر -

 انشاء برملان منتخب( . -اختيار نظام سياسي للمملكة -قيادة املرأة للسيارة -املواصالت -التعليم -البطالة
 النتائج أن املبحوثني يتأثرون احياان هبذه القنوات بتوعيتك يف القضااي السابقة. يتضح من -
يتضح من النتائج أن  املبحوثني يروا ان الفائدة من هذه القنوات يف حتسني واقع القضااي السابقة اليت  -

ء فقط, يليها مل تغري شئ تواجه اجملتمع جاءت تطرح هذه القضااي بقالب هزىل يف املرتبة األوىل, يليها تسليط الضو 
 من الواقع, يليها التوعية فقط, وأخريا  تساعد يف حل بعض املشاكل.

تشري النتائج إىل أن  املبحوثني يروا مدي أتثري هذه القنوات علي اجملتمع جاءت هلا اتثري متوسط يف املرتبة  -
 األوىل, يليها اتثري متوسط, يليها اتثري كبري.

بحوثني يروا مدي صحة حمتوي هذه القنوات يف عكس الواقع االجتماعي جاءت يتضح من النتائج ان امل -
ال تعكس الواقع وأقل من احلقيقة يف املرتبة األوىل, يليها تعكس مع وجود مبالغة, يليها ال متت للواقع بصلة, 

 وأخريا  تعكس الواقع متاما.
 يتم انتقاد مؤسسات الدولة. يتضح من النتائج أن املبحوثني يرون وجود حتسني أو تطوير عندما -
 يتضح من النتائج أن املبحوثني يرون وجود تفاعل يف الصحافة واإلعالم مع ما تطرحه هذه القنوات . -
يتضح من النتائج أن املبحوثني يرون أسباب انتشار ظاهرة قنوات اليوتيوب حيث جاءت تناول قضااي  -

وجودها, يليها عدم توافر جماالت أخري للنقد, يليها الفراغ, يليها  اجملتمع يف املرتبة األوىل, يليها توفر التقنية سهل
 اخلوف من إبداء الرأي, وأخريا  متزج بني السياسة والفكاهة.

تشري نتائج اجلدول أن املبحوثني يرون ان أبرز سلبيات قنوات اليوتيوب جاءت السخرية من اجملتمع يف  -
 لدى الناس, يليها املبالغة يف النقد, يليها الفيديوهات غري األخالقية و املرتبة األوىل, يليها تغيري أولوايت القضااي

 .بعضها يكون وقتها قصري والنص ضعيفعدم رقابة, وأخريا  
يتضح من النتائج أن املبحوثني يرون ان أبرز إجيابيات قنوات اليوتيوب جاءت تسلية يف املرتبة األوىل,  -

شاكل, يليها لفت انتباه اصحاب القرار لبعض القضااي, يليها التعليم يليها النقد حبرية, يليها عرض لبعض امل
 ابلصور والفيديو, وأخريا  تعكس الواقع السعودى متاما.

تشري النتائج إىل أن املبحوثني يرون ان  التحدايت واالخطار اليت قد تواجه هذه القنوات حيث جاءت  -
يها الغلق إذا هامجت احلكومة, وأخريا  صدور قوانني ختص اإلعالم عدم جتاوب اجملتمع للقنوات يف املرتبة األوىل, يل
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 اإللكرتوىن حتد من احلرية التامة احلالية.
يتضح من النتائج أن املبحوثني يرون  اقرتاحاهتم لتحسني قنوات اليوتيوب وتقدميها بشكل أكثر كفاءة  -

ملرتبة األوىل, يليها حتسني وتطوير احملتوى وفاعلية حيث جاءت االبتعاد عن السخرية ابلقضااي االجتماعية يف ا
املعلوماتى هلا , يليها تقدمي النص اهلادف للمجتمع, يليها نشر فيديوهات حقيقية تعكس الواقع, يليها اهتمامها 

 ابلقضااي العامة والرئيسية و الرقابة,وأخريا  متابعة كل مقطع يتم إنزاله وإزالة السئ منه.
املبحوثني يرون أن مستقبل قنوات اليوتيوب يف ظل تكاثر منصات إعالم التواصل يتضح من النتائج ان  -

 االجتماعي جاءت الضعف يف املرتبة األوىل, يليها ستزداد قنوات اليوتيوب وتكون أكثر تطور.
 نتائج اختبار الفروض:

 ، حيــث بلغــتلنــوعاملبحــوثني الســعوديني وفقــا  لأبنــه ال توجــد فــروق بــني  تشــري نتــائج تطبيــق اختبــار "ت"  -
 ( .645.(، وهي قيمة غري دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )1.564قيمة "ت" )

بني املبحوثني طبقا  عدم وجود فروق (: ANOVAتشري نتائج تطبيق اختبار حتليل التباين األحادي ) -
(، وهي قيمة 506.قيمة "ف" ) وفقا  للسن، حيث بلغت عدل استخدام املشاهد السعودى لقنوات اليوتيوبمل

 (.603.غري دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )
بني املبحوثني طبقا  وجود فروق إىل  (ANOVA)تشري نتائج تطبيق اختبار حتليل التباين األحادي  -

(، وهي قيمة 1.008قيمة "ف" ) وفقا  للمهنة، حيث بلغت معدل استخدام املشاهد السعودى لقنوات اليوتيوب
 (.366.مستوى داللة )دالة إحصائيا  عند 

معدل بني املبحوثني طبقا  وجود فروق إىل ( ANOVA)تشري نتائج تطبيق اختبار حتليل التباين األحادي  -
(، وهي قيمة دالة 2.649قيمة "ف" ) وفقا  للمهنة، حيث بلغت استخدام املشاهد السعودى لقنوات اليوتيوب

 (.073.إحصائيا  عند مستوى داللة )
بـــني املبحـــوثني طبقـــا  وجـــود فـــروق إىل  (ANOVA)تشـــري نتـــائج تطبيـــق اختبـــار حتليـــل التبـــاين األحـــادي  -

(، وهــي قيمــة 876.قيمــة "ف" ) وفقــا  للمهنــة، حيــث بلغــت معــدل اســتخدام املشــاهد الســعودى لقنــوات اليوتيــوب
 (.418.دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )

كثافـــة بــني  ( ≥α 0.05ارتباطيــة موجبــة ذات داللـــة إحصــائية )يتبــني مــن اجلـــدول الســابق وجــود عالقـــة  -
، فكلمــا زاد اجتــاه املبحــوثني حنــو اســتخدام املشــاهد لقنــوات اليوتيــوب وبــني التــأثريات الناجتــة علــى الســلوك واألفكــار

 هم.التأثريات الناجتة على سلوكهم وأفكار ، زادت إجيابية أو سلبية استخدام قنوات اليوتيوب
تفاعل بني ( ≥α 0.05اجلدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية )يتبني من  -
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، فكلما زاد اجتاه املبحوثني حنو حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني حترر األراء السياسية واالجتماعية
 هم.وأفكار  التأثريات الناجتة على سلوكهم، زادت إجيابية أو سلبية استخدام قنوات اليوتيوب

تفاعل ( بني ≥α 0.05يتبني من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية ) -
، فكلما زاد اجتاه املبحوثني حنو .حمتوى قنوات اليوتيوب مع املشاهد وما بني التأثري احملتمل على السلوك واألفكار

 هم.ثريات الناجتة على سلوكهم وأفكار التأ، زادت إجيابية أو سلبية استخدام قنوات اليوتيوب
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 املصادر واملراجع
 (1003) القاهرة: عامل الكتب للطباعة, 3زهران, حامد, علم النفس االجتماعي, ط .1
)القاهرة: الدار املصرية 1االتصال ونظرايته املعاصرة, ط ,مكاوي، حسن عماد. السيد، ليلى حسني .1

 (1002اللبنانية، 
أثر مقاطع يوتيوب على تشكيل معارف واجتاهات الفتاه السعوديه حنو أحداث الثورة سليم, حنان أمحد,  .3

ديسمرب -يوليو-العدد الثامن والثالثون -دورية علمية حمكمة تصدر عن كلية االعالم جامعة القاهرة, املصرية
1011 

 (1001طايع, سامى, حبوث اإلعالم )القاهرة: دار النهضة العربية,  .4
الغريب، سعيد، الصحيفة االلكرتونية والورقية، اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد  .4

 1001, الثالث عشر، ديسمرب، القاهرة، مصر
 (1172حسني, مسري حممد, حبوث اإلعالم: األسس واملبادئ )القاهرة: عامل الكتب,  .2
 (1172القاهرة : عامل الكتب, )حسني, مسري حممد, دراسات يف مناهج البحث العلمي   .7
أبو بكر, صابر أمحد, استخدامات املراهقني ملوقع اليوتيوب واإلشباعات املتحققة منها, رسالة  .4

 1011ماجستري,معهد الدراسات العليا للطفولة, جامعة عني مشس, 
 (1014, ) اإلسكندرية: دار كلمة للنشر والتوزيع1جنم, طه عبدالعاطي, مناهج البحث االعالمي, ط .1

) القاهرة: دار الفكر 1العبد, عاطف عديل ، تصميم وتنفيذ استطالعات وحبوث اإلعالم والرأى العام، ط .10
 (1004العريب، ,

العبد, عاطف عديل ، عزمي, زكى أمحد ، األسلوب اإلحصائي واستخداماته يف حبوث الرأي العام  .11
 (1114واإلعالم، )القاهرة: دار الفكر العريب، 

عالية أمحد, أغاىن اليوتيوب االحتجاجية ومشاركة الشباب يف اجملال العام, كلية اآلداب, عبدالعال,  .11
 1011جامعة عني مشس, 

الدليمي, عبد الرزاق, دراسات متقدمة يف نظرايت االتصال،حماضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا  .13
 1014يف اإلعالم ،جامعة البرتا األردنية اخلاصة,

، العالقة بني استخدام الشباب املصري ملواقع الشبكات االجتماعية وقيمهم اجملتمعية  أسعد، عمرو حممد .14
, رسالة دكتوراه , كلية اإلعالم Facebook وال الفيس بوك YouTubeدراسة على موقعي اليوتيوب 

 1011,جامعة القاهرة, 
 (1011 : د.ن,اليماين, غادة, قياس الرأى العام )طنطا .14
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 استخدامات الشباب السعودى ملوقع اليوتيوب واإلشباعات املتحققة منة",رسالة ماجيستري,فاتن,   يتيم, .12
 .1011جامعة امللك سعود,قسم اإلعالم,

   1013، 43مراد,ماجدة ,جامعة القاهرة ، اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم، عدد  .17
 (1000لكتاب, عبداحلميد,حممد, البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية) القاهرة: عامل ا .14
 (1000 ، الكتب )القاهرة:عامل التأثري واجتاهات اإلعالم نظرايت حممد، احلميد، عبد .11
أمحد,هبةهللا مجال , دور موقع اليوتيوب يف تشكيل اجملال العام للشباب املصرى حول القضااي  .10

 1013االجتماعية)دراسة حتليلية وميدانية(, سالة ماجستري, كلية االداب, جامعة املنصورة, 
العزعزي, وديع, استخدامات طلبة جامعة صنعاء لليوتيوب ، واإلشباعات املتحققة هلم"رسالة  .11

 .1013دكتوراه,جامعة صنعاء كلية اإلعالم , 
 املراجع االجنبي :

1. Amanda J. Porter, Iina Hellsten, Investigating Participatory Dynamics 

Through Social Media Using a Multideterminant ‘‘Frame’’ Approach: The Case 

of Climategate on YouTube, Journal of Computer-Mediated Communication 

2. D. McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, 5th edn. (London: 

Sage Publications, 2005) 

3. Stephen Pihlaja, “christians” and “bad christians”: categorization in atheist 

user talk on youtube, de gruyter mouton 
 

 
 
 


