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ــر موقــع يوتيــوب اســتهالك الوســائط مــع هــذا الكــم الهائــل مــن املحتــوى والوصــول الســهل ملحتــوى الفيديوهــات  غيَّ
املختلفــة؛ حيــث مكَّــن األفــراد مــن التعبيــر عــن أنفســهم بطــرق إبداعيــة، ومكَّنهــم مــن أن يصبحــوا مؤثريــن اجتماعًيــا 

نظــًرا لهيمنتــه وللوظائــف الكثيــرة التــي يقدمهــا ملســتخدميه.

ــرز«،  ــق عليهــم اســم »اليوتيوب ــة تقــدمي منشــئي محتــوى موقــع يوتيــوب، أو مــا يطل بحثــت هــذه الدراســة يف كيفي
ذاتهــم مــن خــالل املحتــوى الســمعي والبصــري الــذي ينتجونــه يف فيديوهاتهــم، ومعرفــة األســاليب واإلســتراتيجيات 
املســتخدمة يف املحتــوى املقــدم للعــرض الذاتــي، وفًقــا لنظريــة التقــدمي الذاتي ونظرية الثقافة التشــاركية وباســتخدام 

حتليــل املضمــون للفيديوهــات املعروضــة مــن قبــل يويتوبــرز »الدحيــح« و«إيجيكولوجــي«. 

توصلــت الدراســة إلــى أن إدارة التقــدمي الذاتــي جــزء ال يتجــزأ مــن احليــاة اخلاصــة واملهنيــة لليوتيوبــرز؛ حيــث 
يكشــف األشــخاص عــن تفاصيــل حياتهــم، ويقدمــون صــورة ثريــة لشــخصيتهم، ويــروون قصًصــا حــول اهتماماتهــم أو 
خبراتهــم أو أنشــطتهم املهنيــة، أو مناقشــة القضايــا االجتماعيــة والسياســية والعلميــة وتقــدمي املعرفــة واملعلومــات.

ومييــل »اليوتيوبــرز« إلــى تقــدمي الــذات وإظهارهــا بصــورة إيجابيــة ومثاليــة؛ فهــم يتصرفــون عــن قصــد مــن أجــل 
نقــل الصــورة اإليجابيــة واملثاليــة أمــام اآلخريــن، وبالتالــي يتفاعــل مقدمــو العــروض الذاتيــة بشــكل مختلــف باختــالف 
املواقــف واألحــداث، كمــا أظهــرت النتائــج أن موقــع يوتيــوب فريــد يف خصائصــه التشــاركية؛ فهــو يســمح لألفــراد 
باملســاهمة واملشــاركة يف إنتــاج ونشــر املحتــوى، وبالتالــي يعــد موقــع اليوتيــوب مــكان تشــاركي يضــم ثقافــة جديــدة. 

الكلمات الدالة: موقع يوتيوب، ُمْنِشِئي املحتوى، الثقافة التشاركية، التقدمي الذاتي.

YouTube has changed media consumption with this huge amount of content and easy 
access to different contents of videos. It also enabled individuals to express themselves in 
creative ways and to become socially influencers due to its dominance and the abundant 
function it grants to the users.  

The current study examined how creators of YouTube content, or the so-called 
«YouTubers» present themselves through the audiovisual content they produce in their 
videos. Moreover, it discussed the methods and strategies applied in the content related 
to their self-presentation according to Self-Presentation Theory and Participatory Culture 
Theory. The study analyzed the content of videos presented by El-Daheh and Egychology. 
The study concluded that managing self-presentation is an integral part of the private 
and professional life of the YouTubers; since they reveal details of their lives, provide 
a comprehensive image of their personality, tell stories (concerning their interests, 
experiences, or professional activities), and discuss social, political and scientific issues, 
and provide knowledge and information.

YouTubers are inclined to present themselves and demonstrate it in a positive and ideal 
way. They act intentionally so as to convey a positive and ideal image before others, 
and thus self-presenters interact differently according to various situations and events. 
The outcomes showed that YouTube is unique in its participatory characteristics, as it 
enables individuals to contribute and participate in the production and dissemination of its 
content. Therefore, YouTube is a participatory website that encompasses a new culture.  
Key words: YouTube, YouTubers, Participatory Culture Theory, Self-Presentation Theory.
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هناك عديد من مواقع التواصل االجتماعي التي أصبحت جزًءا من احلياة اليومية للعديد  
مثل   األشخاص  منصة  Twitterو   Instagramو  Facebookمن  هناك  ذلك  ومع   ،

يوتيوب   موقع  هي  املنصة  هذه  النمو،  يف  مستمرة  أخرى  اجتماعي   YouTubeتواصل 
م من  بأكثر  القيام  للمستخدمني  يتيح  مش الذي  عن  جرد  البحث  أو  التحديثات  اركة 

أصدقاء؛ فهو يتيح لهم مساحة إلنشاء محتوى أصلي وحتميله بسهولة، كما يسمح موقع 
يوتيوب لألشخاص باالتصال ومشاركة املحتوى األصلي والتعاون يف ذلك املحتوى يف شكل  

يشب الذين  أولئك  مع  مجتمعات  تشكيل  وبالتالي  مجاًنا،  للعالم  وتقدميه  هونهم  فيديو 
  . )1(ومشاركة أفكارهم بحرية

ر موقع يوتيوب استهالك الوسائط مع هذا الكم الهائل من املحتوى والوصول السهل  وغيَّ
ملحتوى الفيديوهات املختلفة؛ حيث غزا مناذج األعمال التجارية لوسائل اإلعالم وشركات  

ومكَّ  إبداعية،  أنفسهم بطرق  التعبير عن  األفراد من  ومكَّن  أن يصبحوا   نهم مناإلعالن، 
بالنسبة  ملستخدميه،  يقدمها  التي  الكثيرة  وللوظائف  لهيمنته،  نظًرا  اجتماعًيا  مؤثرين 

يوتيوب   موقع  دور  يقتصر  املستخدمني  للنشر؛ حيث    YouTubeلبعض  منصة  أنه  على 
ميكن االحتفاظ مبقاطع الفيديو ومشاهدتها الحًقا، وبالنسبة آلخرين يعتبر املوقع منافًسا 

يرمز    YouTubeالتلفزيون، يف حني يعتقد بعض الباحثني أن موقع يوتيوب    ا لبثمباشرً 
  . )Web 2.0)2إلى الطبيعة التشاركية لـ 

انتشار  عليهم   فيديوهات وأدى  يطلق  ما  أو  اليوتيوب  موقع  على  املحتوى   ُمنشِئي 
اجلدد"  "اليوتيوبرز"   "املؤثرون   اخلاص وعرضهم  فهم،  أو وعي دون تقليدهم إلى أو 

وبالتالي العادات ضد هو وما واملكروه ملمنوع او يكون   والتقاليد،    "اجلدد املؤثرون"قد 
إوالثقافات؛   والعادات القيم لتغيير  محطة  التواصل مواقع  على املشاهير  شعبية نحيث 

 لعمليات خصًبا مجاًال   وتعد ومفاهيمهم، أفكارهم وتغير  متابعيهم يف تؤثر  االجتماعي
  . )3(يسلبوال اإليجابي التأثير

نظام قائم على إنتاج ونشر الفيديوهات، فهو منتدى ملشاركة    YouTubeوموقع يوتيوب  
اجلديدة  التقنيات  مكَّنت  حيث  االجتماعي،  والتأثير  للتغيير  وسيلة  وبالتالي  اجلمهور، 
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األفراد من التعبير عن الذات والتمكني الشخصي والسلوك التشاركي الذي يفي باحلاجة  
اإ التقدمي  ال لى  بينهم    لذاتي حيث  والصداقة  الشخصية  ملفاتهم  بإنشاء  املتابعون  يتقيد 

  مثل مواقع التواصل االجتماعي األخرى. 
  مشكلة الدراسة:

موقع يوتيوب اليوم هو واحد من أكبر خدمات استضافة الفيديو عبر اإلنترنت يف العالم  
مرادًفا أصبح  أنه  القول  وميكن  مستخدم،  مليار  من  أكثر  والتثقيف    ويستخدمه  للترفيه 

" يوتيوبر  مصطلح  وأصبح  عام،  بشكل  اإلنترنت  على  عنصًرا  YouTuberواملعرفة   "
اليو اللغات  وبالتالي  أساسًيا يف عديد من  اإلنترنت،  الدراسة  تبحثمية ملستخدمي  هذه 

تقدمي منشئي محتوى موقع يوتيوب، أو ما يطلق عليهم اسم "اليوتيوبرز"، ذاتهم   يف كيفية
خالل   األساليب املحتوى  من  ومعرفة  فيديوهاتهم،  يف  ينتجونه  الذي  والبصري  السمعي 

ال للعرض  املقدم  املحتوى  يف  املستخدمة  جوفمان، واإلستراتيجيات  لنظرية  وفًقا  ذاتي 
املوضوعات  تلك  ومعاجلة  عرض  وأساليب  يطرحونها،  التي  والقضايا  املوضوعات  وأهم 

اء محتوى  ع يوتيوب من خالل ممارستهم إنشوكيفية تقدميهم أنفسهم على موقوالقضايا،  
للتطوير    الفيديو، يوتيوب  موقع  على  متابعيهم  بني  التشاركية  الثقافة  حتقيقهم  وكيفية 

يوتيوب  و موقع  يعد  حيث  والتعلم؛  عبر    YouTubeالتفاعل  منصة  مجرد  من  أكثر 
يدة تكوين  اإلنترنت ملشاركة املحتوى وبثه، حيث تدعم خصائصه التقنية واالجتماعية الفر

  ثقافة تشاركية بني أعضاء مجتمعه. 
  أهداف الدراسة:

تقدمي   ظاهرة  يف  التعمق  هو  الدراسة  هذه  من  العام  السمعي  الهدف  املحتوى  منشئي 
والبصري على موقع يوتيوب (ما يطلق عليهم "يوتيوبرز") أنفسهم على موقع يوتيوب كقادة 

الثقا حتقيقهم  وكيفية  متابعيهم،  على  ومؤثرين  املحتوى  رأي  خالل  من  التشاركية  فة 
  اإلبداعي الذي ينتجونه، وينبثق منه عدة أهداف فرعية، هي: 

األكثر شهرة عبر مجتمعات اإلنترنت؛ ألنها تسلط  دراسة شخصيات موقع يوتيوب   - 1
الضوء على كيفية تطور الثقافة واالتصال عبر اإلنترنت، وبالتالي حتقيق فهم أفضل  

  ى موقع يوتيوب (اليوتيوبرز). ملنشئي املحتوى اإلبداعي عل 
جوفمان   - 2 فكرة  املحتوى    Erving Goffmanتطبيق  ملنشئي  الذاتي  التقدمي  حول 

ب وكيفية تقدمي أنفسهم ملتابعيهم من خالل املحتوى اإلبداعي الذي على موقع يوتيو
 ينشرونه على قنواتهم على موقع يوتيوب. 
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من - 3 يطرحها  التي  والقضايا  املوضوعات  أهم  على  موقع  التعرف  على  املحتوى  شئو 
 يوتيوب. 

والسياقات  - 4 التواصل  أشكال  على  يوتيوب  موقع  استخدام  تأثير  على   التعرف 
 منشئي املحتوى اإلبداعي ومتابعيهم.  االجتماعية بني

يوتيوب   - 5 موقع  على  البصري  السمعي  املحتوى  إنشاء  لكيفية  أفضل  فهم  حتقيق 
YouTube  .الذي يحقق أداًء تفاعلًيا اجتماعًيا 

املحتوى  حت - 6 منشئي  قبل  من  املقدمة  اإلبداعية  للمحتويات  املميزة  السمات  ليل 
التي ميكن أن جتذب االهتمام من    "اليوتيوبرز" من أجل فهم العناصر واخلصائص

 قبل املتابعني لليوتيوبرز.  
التي  - 7 والقضايا  املوضوعات  "يوتيوبرز"  املحتوى  منشئي  معاجلة  كيفية  على  التعرف 

 وهاتهم. يطرحونها يف فيدي
التشاركية من خالل  - 8 الثقافة  "يوتيوبرز" ملفهوم  التعرف على حتقيق منشئي املحتوى 

 يوتيوب. إنتاجهم اإلبداعي على موقع 
 أهمية الدراسة:

 YouTubeال يزال البحث والدراسة حول موقع يوتيوب    : للدراسة العلمية األهمية -1
نترنت، مع وجود أكثر  ينمو، الذي يعد أحد أشهر خدمات استضافة الفيديو على اإل 

ال أنحاء  جميع  يف  مستخدم  مليار  رئيسة  من  ومنصة  للغاية  نشط  موقع  فهو  عالم، 
املوقع  "يوتيوبرز"، وهم أساس هذا  إليهم باسم  الذين يشار  الفيديو  ملنشئي محتوى 

امله من  لذلك  املحتوى؛  إنشائهم  خالل  منشئي من  ظاهرة  وحتليل  وفهم  فحص  م 
يوتيوب  موقع  املحتوى ومشاركته   املحتوى على  إنشاء  "يوتيوبرز" وممارساتهم يف  أو 

بر موقع يوتيوب لتقدمي الذات، وحتقيق الثقافة التشاركية بني أعضاء املوقع، من  ع
يوتيوب   موقع  قنوات  من  محتوى مجموعة  هذا   YouTubeخالل حتليل  ومنشئي 

وال الكثير عن هاملحتوى  وبالتالي ميكن معرفة  التي يخلقونها،  الظاهرة، ثقافات  ذه 
االتصال، ولدراسة كيفية حدوث هذه وكيفية استخدام هذه املعلومات لتعزيز مجال  

  الظاهرة.
وجدت  للدراسة النظرية األهمية -2 العربية  املكتبة  فى  العلمي  التراث  مراجعة  بعد   :

الع  واملراجع  الدراسات  تناول  إلى  الباحثة  التطرق  دون  اليوتيوب  موقع  لتأثير  ربية 
احلد الالظاهرة  تناول  عدم  وكذلك   " "اليوتيوبرز  وهم  هذا  يومنا  فى  دراسات يثة 

التشاركية   والثقافة  الذاتي  التقدمي  لنظريَتي  العربية   املكتبة  فى  العلمية  واملراجع 
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من قبل منشئي وتأثيرهما على املجتمع االفتراضي ، حيث تعد إدارة التقدمي الذاتي  
احل من  يتجزأ  ال  جزًءا  "يوتيوبرز"  موقع املحتوى  على  لهم  واملهنية  اخلاصة  ياة 

األ  يكشف  حيث  ثرية  يوتيوب؛  صورة  ويقدمون  حياتهم  تفاصيل  عن  شخاص 
على   للحفاظ  مختلفة  وموضوعات  قضايا  ويعرضون  ويتحدثون  لشخصيتهم 

معلوما انتقائي  بشكل  األشخاص  يقدم  وبالتالي  تتعلق متابعيهم،  شخصية  ت 
ال مفهوم  يقدم  حيث  املجتمع،  داخل  الدراسات  بجهودهم  يف  التشاركية  ثقافة 

اآللي  لفهم  عدسة  منتجات اإلعالمية  ونشر  إلنتاج  الشباب  التي جتذب  املحددة  ات 
  إعالمية إبداعية وذاتية التعبير.  

يوتيوب    :للدراسة  املجتمعية األهمية -3 موقع  أشهر    YouTubeيعد  أحد  اليوم 
جتماعية والتعليمية،  املنصات الرقمية؛ حيث ميحو احلدود اجلغرافية والثقافية واال

ت رقمية عاملية تشترك يف  وتعد ظاهرة "اليوتيوبرز" مثاًال جيًدا على تشكيل مجتمعا
نفس األذواق واالهتمامات واآلراء والرؤى واألفكار التي جتتمع عبر اإلنترنت وتقيم  

اهتمام تفاعًال   ويكتسبون  متزايدة  بشعبية  يحظون  يجعلهم  مما  اجتماعًيا؛  شبه 
وهي املتابعني   واملعرفة،  واملعلومات  للترفيه  مصدر  ألنهم  العالم؛  أنحاء  جميع  يف 
  ستحق املعاجلة وتهدف هذه الدراسة إلى املساعدة على فهمها. جوانب ت

 : YouTubeموقع يوتيوب 
يوتيوب هو موقع ملشاركة الفيديو، حيث يشارك املستخدمون مقاطع الفيديو اخلاصة بهم  

أنشأها املستخدمون اآلخرون مجاًنا، وميكن للمستخدمني ويعرضون مقاطع الفيديو التي  
واصل االجتماعي األخرى،  أيًضا مشاركة مقاطع فيديو ملستخدمني آخرين عبر مواقع الت

عام   موقع  2004ومنذ  التواصل   YouTubeيوتيوب    أصبح  وسائل  أشكال  أكبر  أحد 
باملش للمستخدمني  وللسماح  لتنوعه  نظًرا  اإلنترنت  على  واملشاهدة االجتماعي  اركة 

ح يف  والتواصل وتشكيل املجتمع والتقدمي الذاتي؛ فموقع يوتيوب األول من نوعه الذي جن 
التواصل   وسائل  عبر  الفيديو  ملشاركة  كمنفذ  واالزدهار  أرشيف النمو  وهو  االجتماعي، 

اهتمام  مجاالت  املعرفة يف  نقل  على  منها  كثير  يركز  اإلنترنت  عبر  وعام  مجاني  فيديو 
يوتيوب  املستخ وموقع  وخبراتهم،  للمنصة    YouTubeدمني  األصلي  "النموذج  هو 

رقمًيا  مكاًنا  يوّفر  للمشاركة  إطار  يوتيوب  أن  هي:  طرق،  بثالث  الرقمية"  اإلبداعية 
للق بيانات لألشخاص  قاعدة  أنه  كما  لإلبداع،  منصة  يوتيوب  يعتبر  وبذلك  باإلنتاج،  يام 

تعليقات وعالمات وروابط بني أجزاء مختلفة  يدعو األشخاص إلضافة البيانات كملفات و
شيء ما دام    من املعلومات، ثانًيا أنه غير مقيد مبحتوى؛ حيث ميكن ألي شخص نشر أي
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يوتي إرشادات مستخدم موقع  ، وأخيًرا هو منتدى وأرشيف YouTubeوب  يندرج ضمن 
ليقات للفيديوهات يسعى إلى إنشاء مجتمع من خالل تشجيع املستخدمني على ترك التع

واالشتراك يف مقاطع الفيديو وإضافة األصدقاء وإرسال الرسائل وإجراء مقاطع فيديو 
  . )4(طع فيديو أخرى استجابة ملقا

  : YouTubersا يطلق عليهم "اليوتيوبرز" ُمْنِشُئو املحتوى على موقع يوتيوب أو م
"اليوتيوبرز   عليهم  يطلق  ما  أو  يوتيوب،  موقع  على  املحتوى  هم  YouTubersمنشئو   ،"

أشخاص لديهم قنوات على موقع يوتيوب يستخدمونها لنشر مقاطع الفيديو بهدف توليد 
ال دخل من أكبر عدد ممكن من املشاهدات وتأمني اإليرادات املحتملة من خالل حتقيق 

مشاهدات ومشاركة جمهورهم، وأصبح بعض مبدعي املحتوى السمعي والبصري أيقونات  
ا ميثل بديًال للصناعة السمعية البصرية التقليدية؛ كما أنهم  يف عالم الترفيه الشبابي؛ مم 

امل خالل  من  هوياتهم  ُتبنى  إعالمية  شخصيات  لـ  مبثابة  ووفًقا  يبثونه،  الذي  حتوى 
Scolari   وFraticelli    لليوتيوبرز هي تفرد املشاهد واملوارد التي مت هناك ميزة أخرى 

اإل أو  املشتركني  وعدد  الزوار  عدد  مثل  واملساحات توفيرها  اإلعجابات  وعدم  عجابات 
  . )5(املتوفرة للمستخدمني ملشاركة تعليقاتهم

  ر، هي: ويتم حتديد اليوتيوبرز املؤثرين بعدة طرق وفق مجموعة مختارة من املعايي
  • املتابعون: عدد كبير من املتابعني الذين يتابعون اليوتيوبر. 

  فيه.• املحتوى: مدى جاذبية املحتوى املقدم واإلبداع 
إنشاء  عند  اليوتيوبر  عليها  يعتمد  التي  املصادر  ومصداقية  موثوقية  املوثوقية:   •

  املحتوى. 
املتا أو  املستهلكون  يبحث  حيث  يوتيوبر؛  شعبية  الشعبية:  األكثر  •  املؤثرين  عن  بعون 

  .)6(شعبية ملتابعتهم
  أنواع منشئي املحتوى "اليوتيوبرز" على وسائل التواصل االجتماعي:

  اع من اليوتيوبرز على وسائل التواصل االجتماعي:  ثة أنوهناك ثال 
العمالقة   -1 التواصل mega influencersاملؤثرون  جنوم  أو  املشاهير  هم   :

  ر من مليون متابع على وسائل التواصل االجتماعي. االجتماعي الذين لديهم أكث
الكليون   -2 املدونون  macro –influencersاملؤثرون  أو  املهنيون  أولئك  هم  أو : 

مليون متابع، ولهم خبرتهم وتأثيرهم يف فئات   1  إلى  10000اخلبراء الذين لديهم  
  محددة مثل منط احلياة أو املوضة أو األعمال.
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: هم أولئك املستهلكون الذين لديهم ما micro –influencersاملؤثرون اجلزئيون   -3
الثقة    1000و   500بني   من  عالية  ومستويات  متخصص  جمهور  لهم  متابع، 

  . )7(لتفاعل مع املتابعنيوا
املتابعني على   للجمهور  املشاركة  اإلقرار بوجود مستويات متفاوتة من  املهم  من 

يو موقع  على  املتابعون  ف  ُيصنَّ حيث  يوتيوب؛  من  موقع  مستويات  لعدة  وفًقا  تيوب 
املحتوى  ينشئون  الذين  املستخدمون  (وهم  النشطني"  "املنشئني  تتراوح بني  املشاركة 

بهم)  ويقيمون  اخلاص  ويراجعون  يعلقون  الذين  املستخدمون  (وهم  و"النقاد"   ،
يقومون الذين  املستخدمون  (وهم  املحتوى"  و"جامعي  املحتوى    املحتوى)،  بتجميع 

التعريف)، و"املتفرجون" (وهم املستخدمون الذين يستهلكون املحتوى وإنشاء بيانات  
اآلخرين)، بواسطة  أو جتميعه  تقييمه  أو  إنشاؤه  يف    الذي مت  تختلف  مجموعة  كل 

األهداف واالهتمامات والقدرات بهدف توليد نسب مشاركة مرتفعة، وبالتالي يجب  
ة التي ميكنهم توقعها واضحني بشأن نوع وجودة املشارك  أن يكون مصممو املحتوى

  .)8(من املستخدمني أو اجلمهور 
 اإلطار النظري الذي اعتمدت عليه الدراسة:

  : Participatory culture theory نظرية الثقافة التشاركية -1
"، أن ظهور  تقترح نظرية الثقافة التشاركية، التي وضعها "هنري جينكينز" و"يوشاي بنكلر 

ويدعم   الثقايف  التبادل  نظام  إلى  املقيد  غير  بالوصول  يسمح  اجلديدة  اإلعالم  وسائل 
املشا وزيادة  اإلعالم  يف صناعة  والتوزيع  لإلنتاج  دميقراطية  أكثر  املجتمع  عملية  يف  ركة 

الذى يتميز بنشاط جمهوره، وهو تقدير عاٍل لألعمال اإلبداعية التي ال تخضع لسيطرة  
ستهلك، وإن مفهوم "الثقافة التشاركية" الذي طّوره عالم اإلعالم األمريكي "هنري  ثقافة امل

يوتيوب   التغييرات يف صناعة اإلعالم ومنصة موقع  ، YouTubeجينكينز" مهم لتفسير 
يتم تفسير الثقافة التشاركية على أنها نقيض ثقافة املستهلك من خالل رفض    ًبا ماوغال

راد إلى القيام بدور نشط يف اإلنتاج والنشر والتفسير، ويعد  سلبية املستهلك ودعوة األف 
تأثير املشاركة املوسعة من قبل اجلمهور يف وسائل اإلعالم انعكاًسا للذات ونقًدا لها؛ مما 

فهم إلى  التشاركية   يؤدي  الثقافة  وتعزز  بناَءها،  ل  ُتسهِّ التي  واألنظمة  للثقافة  أعمق 
تعلم املشترك والتنمية البشرية بشكل عام، عالوة على  اجلوانب االجتماعية لإلبداع يف ال

خالل   من  الثقايف  للتبادل  االقتصادية  العالقات  تشكيل  التشاركية  الثقافة  أعادت  ذلك 
  . )9(رات االجتماعية والعاطفية واألخالقية يف املجتمعتغيير التوقعات حول االستثما

    يتم تعريف الثقافة التشاركية من خالل خمس خصائص، هي:
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  حواجز منخفضة نسبًيا أمام التعبير الفني واملشاركة املدنية. -
 دعم قوي إلنشاء ومشاركة إبداعات الفرد "إنشاء املحتوى". -
 اإلرشاد غير الرسمي.  -
 دم".همات أو "املحتوى املقاالعتقاد بأهمية املسا -
 الشعور باالرتباط االجتماعي. -

األولى:  املدنية:    السمة  واملشاركة  الفني  التعبير  مقابل  نسبًيا  ومنخفضة  مميزة  حواجز 
مساحة مالئمة لنشاط الشباب هو    YouTubeأحد العناصر الرئيسة التي جتعل موقع  

يجي، فعندما يبدأ شخص ما  أن متطلبات االشتراك فيه منخفضة ومساره التشاركي تدر
مبنشئي املحتوى غير املعروفني له من قبل، يف املشاركة على املوقع فإنه يصبح على دراية  

ومع تقدم الوقت يصبح أكثر مشاركة مع منشئي املحتوى املألوفني له وغير املألوفني، من  
، وتتيح مثل  خالل البدء يف التفاعل عن طريق التعليق على مقاطع الفيديو أو "اإلعجاب"

  شاركة مع اآلخرين. هذه احلواجز املنخفضة االندماج يف املجتمع االفتراضي وامل
الدعم القوي إلنشاء وتقاسم إبداعات الفرد: فموقع يوتيوب أساًسا موقع   السمة الثانية: 

مشاركة املحتوى ميكن للمتابعني مشاركة الروابط التي مت إنشاؤها تلقائًيا، وتظهر مقاطع  
مقطع الفيدي مشاهدة  من  املستخدم  انتهاء  مبجرد  الرئيسة  الصفحة  على  الشائعة  و 

يتم  ف الذي  املحتوى  على  بناًء  الصلة  ذات  الفيديو  مقاطع  من  عدد  تقدمي  فيتم  يديو، 
اجلماعي،   اخلطاب  من  وجزًءا  سهًال  أمًرا  املحتوى  مشاركة  جعل  خالل  من  مشاهدته 

يف االنتماء إلى املجتمع وتدعيم ألعضائه  أولوية    YouTubeوبالتالي يعطي موقع يوتيوب  
  الوالء للمنصة.

اإلرشاد غير الرسمي: واحدة من الفئات الرئيسة يف مجموعة كبيرة من    ة:السمة الثالث 
املوضوعات   من  متنوعة  مجموعة  حول  إرشادية  فيديو  مقاطع  هي  املستخدم  محتوى 

اجلدُد مهاراٍت    YouTube املختلفة، فهي طرق يتعلم من خاللها مستخدمو موقع يوتيوب
وهذا نوع من اإلرشاد غير الرسمي وغير جديدة ويتعلمون القيام بدور أكبر يف املجتمع،  

  املنظم من ِقبل موقع يوتيوب. 
الرابعة: املشاركة    السمة  املحتويات: على أي مستوى من  أو  املساهمات  االعتقاد بأهمية 

تجابة يساهم الزائرون للموقع بشكل بدًءا من مشاهدة مقطع فيديو إلى إنشاء مقاطع اس
ض عدد مرات املشاهدة حتت كل فيديو بحيث ميكن  كبير يف املجتمع االفتراضي، ويتم عر

لديهم   الذين  املحتوى  ملنشئي  وميكن  تزايد،  يف  األعداد  رؤية  املحتوى  ومنشئي  للزائرين 
قاطع معرفة عدد املشاهدات اإلجمالية جلميع م  YouTubeصفحة على موقع يوتيوب  
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الزائرون أو األعضاء   د املشتركني والتعليقات، ويبنيالفيديو التي حّملوها إضافة إلى عد
نظام  ويستخدمون  التعليقات  تقدمي  عند  الوسائط  محتوى  ومنشئي  املجتمع  مع  اتصاًال 
إضافًيا  محتوى  املحتوى  منشئو  ُينِتج  وبالتالي  املحتوى،  منشئي  ودعم  لتشجيع  التعليقات 

  ور من االستمتاع به. ليتمكن اجلمه 
األخيرة:   يحتو  السمة  االجتماعي:  باالتصال  يوتيوب  الشعور  موقع  على    YouTubeي 

إلى  اتصاالت األعضاء، وأدى ذلك  لتعزيز  الشبكات االجتماعية  عدد محدود من ميزات 
يوتيوب   موقع  مستخدمي  االجتماعي   YouTubeاجتاه  التواصل  وسائل  منصات  إلى 

مقاطع ملشاركة  املشاهدين،    األخرى  من  جمهورهم  مع  والتواصل  بهم  اخلاصة  الفيديو 
مو عديد  "اليوتيوبرز"  ميتلك  تويتر    YouTubersن  مواقع  على  حسابات  الناجحني 

وانستجرام   الفيديو   Facebookو  Instagramو  Twitterوفيسبوك  مقاطع  ملشاركة 
جمهورهم  مع  املشاركة  من  املزيد  على  للحصول  جماهيرهم  مع  بهم  وميكن  اخلاصة   ،

طرح أسئلة على جمهورهم، وميكنهم التواصل معهم من خالل    YouTubers"لليوتيوبرز"  
على   للحصول  أخرى  ملشاهديهم مبنصات  السماح  وميكنهم  حياتهم،  من  أجزاء  مشاركة 

تعد قدرة املعجبني على التفاعل واملشاركة يف إنتاج املحتوى أمًرا مهًما  معلومات عنهم، و 
  .)10(وتيوب باإلضافة إلى جناح اليوتيوبرزجًدا لنجاح موقع ي

وثقافة  جديدة  نصوص  إنتاج  إلى  الوسائط  استهالك  جتربة  التشاركية  الثقافة  حّولت 
والثقافية   التكنولوجية  التغيرات  وجعلت  جديد،  ومجتمع  من  جديدة  املاضية  العقود  يف 

الثقافة بناًء على هذه اال إنتاج  القيام بدور نشط يف  حتماالت املوسعة  السهل للمشاركني 
ويعتقد األعضاء للمشاركة الثقافية؛ حيث يتم مترير ما يعرفه األكثر خبرة إلى املبتدئني،  

جتماعي  يف الثقافة التشاركية أن مساهماتهم مهمة ويشعرون بدرجة ما من التواصل اال
ال  األقران  على  قائمة  تفاعلية  أفعال  أنها  على  تعريفها  يتم  التي  بعًضا،  بعضهم  مع 

التي  ت القضايا  بها معاجلة  الرسمية، ويقصد  املؤسسات  أو  النخب  وأفكار  بأرآء  سترشد 
ر، ومع ذلك، فإن إنتاج محتوى إبداعي يؤكد على املشاركة الثقافية باعتبارها تهم اجلمهو 

ة لبعض أشكال تعبئة الشباب، وبالتالي ميكن فهم إنتاج ممارسات املحتوى  حاسمة بالنسب 
التي لها جذور راسخة يف اإلبداعي على أنها م التشاركية  جموعة فرعية من السياسات 

  .) 11( ة والثقافيةاملجتمعات التشاركية االجتماعي
املجموع  من  "مجموعة  إلى  التشاركية  الثقافة  تشير  لـ"جينكينز"  التي  ووفًقا  املختلفة  ات 

ا أنصار  وينظر  اجلماعية"،  مصاحلها  خلدمة  إعالمًيا  وتوزيًعا  إنتاًجا  لثقافة  تنشر 
العام   للمجال  معاصر  إحياء  أنها  على  اليوم  االفتراضية  املجتمعات  إلى  التشاركية 
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" فإن "املشهد املعلوماتي  Delwiche and Henderson 2012  رماس، ووفًقا لـ"لهاب
مًعا   احلديث" قد حتول األشخاص  فيها  يعمل  التي  التشاركية  املعرفة  ثقافات  من خالل 

وتنظيمه  املعلومات  من  لتصنيف  اجلديد  النمط  هذا  واستبدل  جماعي،  بشكل  وبنائها  ا 
اعي"، ويشير الذكاء اجلماعي إلى قدرة املجتمعات إنتاج املعرفة إلى منوذج "الذكاء اجلم

امل اخلبرة  من  االستفادة  على  حل االفتراضية  أو  املعلومات  تراكم  نحو  ألعضائها  شتركة 
ثقافة تشاركية يف وسائل اإلعالم   املشكالت التي يستحيل حتقيقها بشكل فردي، وتوجد

ت على  بالقدرة  اإلعالم اجلديدة  وسائل  تتمتع  للمشاركة يف اجلديدة؛ حيث  وفير مساحة 
وامل  النص  وفرط  والتعددية  احلركية  هي  اخلصائص  هذه  وبعض  حاكاة  خصائصها، 

  .)12(والشبكات والتفاعل
كية، هي: االنتماءات،  يصف "جينكينز وآخرون" أربع وظائف رئيسة حتدد الثقافة التشار

  والتوزيع.  والتعبيرات، وحل املشكالت التعاونية، 
االنتماءات   الثقافات   Affiliationsوتعبر  يف  االهتمام  يحركه  الذي  اجلانب  عن 

النضمام، وميكن أن ينتمي الناس إلى ثقافات تشاركية  التشاركية؛ حيث يختار األعضاء ا
النتماءات يف القدرة على تنمية اهتمامات جديدة متعددة، وتتمثل إحدى املزايا الرئيسة ل

يف   تتم  التي  االجتماعية  الروابط  على  هي بناًء  لالنتماء  أخرى  ميزة  وهناك  الثقافة، 
يشترك الذين  اآلخرين  مع  للتفاعل  االجتماعي  وتشمل اجلانب  االهتمامات،  يف  ون 

خبر تصبح  التي  القدرة  مستويات  من  مجموعة  لديهم  أعضاًء  اجلماعية االنتماءات  تها 
  مورًدا للمجتمع.

التعبيرات   ينخرط    Expressionsوحتدد  حيث  التشاركية؛  للثقافات  اإلنتاجي  اجلانب 
لنقد، وعندما األعضاء يف تصور األفكار ومتثيلها ومشاركتها من خالل مقاطع الفيديو وا

ناقشة  يصبح األعضاء أكثر دراية بالثقافة يبدأون يف التواصل مثل األعضاء اآلخرين وم
قع عمل اآلخرين، فعلى سبيل املثال يبدأ املشاركون يف مجتمعات الفيديو التعليمية على مو

مبشاهدة عمل اآلخرين كوسيلة إلكمال مهمة تهمهم واالنتقال إلى    YouTubeيوتيوب   
مقاطع التعلي إنشاء  إلى  األمر  بهم  ينتهي  النهاية  ويف  التعليمية،  الفيديو  مقاطع  على  ق 

فسهم، وتتطلب العضوية الكاملة يف هذه املجتمعات دعم األعضاء اجلدد من الفيديو بأن
  لصنع اجلديد. خالل النقد واملشورة

التعاونية   املشكالت  حل  بناء    Collaborative problem solvingأما  جانب  فهو 
األسئلة   ملعاجلة  يوتيوب  خالل  من  مًعا  األعضاء  ويعمل  التشاركية،  الثقافات  يف  املعرفة 
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لتنسيق التي   التشاركية  الثقافات  تنظيم  ويتم  لهم،  بالنسبة  معروفة  غير  إجاباتها  تكون 
  وني من أجل حل األسئلة غير املعروفة وتوزيع املعرفة عبر املجتمع.البحث التعا

ــات ال ــف عمليـ ــًرا تصـ ــع وأخيـ ــدفق  Circulationsتوزيـ ــا تتـ ــن خاللهـ ــي مـ ــبكات التـ الشـ
ميــة التــي يحكمهــا التواصــل وتبــادل املعرفــة، يف التفــاعالت واملعلومــات وتشــكل احليــاة اليو

ائمـة علـى املكـان تعـزز املمارسـات احلاليـة وحتـد مـن قــدرات حـني أن شـبكات التـداول الق
أخــرى، ففــي الثقافــات  األعضــاء علــى االســتفادة مــن االتصــاالت الفضفاضــة بشــبكات

ح جديـدة، االفتراضية ترتبط الشبكات االجتماعية عبر املجتمعات جلـذب أعضـاء ومصـال
ومتكـــن شـــبكات التوزيـــع املوســـعة األعضـــاء مـــن متابعـــة اهتمامـــات جديـــدة والتفكيـــر يف 

  .)13(سات الوضع الراهنممار
  :Presentation Theory-Selfنظرية التقدمي الذاتي  -2

هو   مقبول"  كـ"شخص  لآلخرين  أنفسهم  تقدمي  إلى  بحاجة  األفراد  بأن  اعترف  من  أول 
حيث وصف كيف أن تقدمي الذات مبثابة األداء الذي   )،1959(  عالم االجتماع جوفمان

يكونو أن  لألفراد  ميكن  وكيف  األفراد،  لدى  حتفيزي  جوهر  إدارة  له  يف  إستراتيجيني  ا 
حيث   عنهم،  يعطونه  الذي  ويلعبون االنطباع  األقنعة،  يرتدون  األفراد  إن  جوفمان:  يقول 

و بالطرق التي يرغبون يف أن األدوار، ويقدمون أنفسهم بالطرق التي يرون أنفسهم بها أ
إظهار   أجل  من  الذات  داخل  معقدة  مفاوضات  يف  وينخرطون  عنهم،  اآلخرون  يراها 

متماسكةاالن سلوكيات  أداء  من خالل  عليه  واحلفاظ  املطلوب  باستمرار   طباع    ومتكاملة 

)14(.  
لـ"جوفمان"   لتنظيم اإلجراءات واحلقائ  Goffmanووفًقا  الذاتي طريقة  التقدمي  ق ميثل 

وصف يتم  خالله  ومن  االجتماعي،  والتفاعل  التي    االجتماعية  الطرق  وتنظيم  وتصنيف 
التفاعل أن  اليومية، ويفترض "جوفمان"  األفراد ويقيمون عالقات يف احلياة  بها   يتفاعل 

تلعب   حيث  مصغر؛  مشهد  هي  اليومية  احلياة  وأن  مسرحية،  بطريقة  يتم  لوجه  وجًها 
اتباع هذا االفتراض فإن كل تفاعل بني األشخاص يكون الشخصيات دورها االجتماعي، وب

مختل أدوارًا  خالله  من  املؤلف  يلعب  متثيًال  أو  باختالف درامًيا  األدوار  هذه  ويطور  فة، 
امل والظروف  التفاعل  هو طبيعة  اليومية  حياتهم  يف  األفراد  نشاط  فإن  وبالتالي  حيطة، 

ني الذين هم يف تفاعل مباشر، ويف شكل من أشكال "املسرح" الذي يشمل اجلمهور واملمثل
املسرحي باملعنى  تفاعل بشري هو دراما يكون فيها كل فرد فاعًال  للمصطلح    الواقع كل 

واحدً  دورًا  ويقدم  وعي  بغير  أو  بوعي  يتصرف  عنها  الذي  التعبير  مت  أدوار  عدة  أو  ا 
  .)15(باملظاهر أو السلوكيات أو الكلمات
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التقدمي   لنظرية  الرئيسة  ااملكونات  وإدارة  املناطق،  فصل  هي:  ومفهوم الذاتي  النطباع، 
  الوجه املثالي، واألداء:  

املساحة   - 1 املناطق/  إنSeparation of Regionsفصل  أو   :  املساحة  فصل 
متييز   يتم  املستوى  هذا  يف  جوفمان،  نظرية  يف  رئيسة  فكرة  املادية  املناطق 

هو املكان الذي يتم فيه  منطقتني بشكل رئيسي: "املنطقة األمامية" أو "املشهد" و
األداء، و"املنطقة اخللفية" أو "ما وراء الكواليس" وهو املكان الذي يتم فيه تعليق  

ملسؤ وميكن  األقنعة  األداء،  إسقاط  الذاتية  العروض  مقدم  أو  التمثيل  ول 
من   اجلمهور  متكّن  مساحة  مبثابة  يوتيوب  فموقع  األداء،  من  ملزيد  واالستعداد 

  الفيديو املختلفة.  الوصول إلى مقاطع 
عّرف "جيلمور" وآخرون إدارة    :Impression Managementإدارة االنطباع   - 2

التفاعل؛  االنطباع بأنها محاوالت واعية أو غير   أثناء  للتأثير على الصور  واعية 
عن   مواتية  صورة  تقدمي  يف  يرغبون  عندما  انطباعاتهم  األفراد  يدير  حيث 

فهوم إدارة االنطباع على افتراض أن األفراد أنفسهم لآلخرين، وبالتالي يعتمد م
وفًقا لذلك، ويخدم   التصرف  وبالتالي  وإدماجهم،  لقبولهم  لديهم حاجة متأصلة 

املفهومني،  التقدمي   هذين  فصل  ميكن  ال  لذلك  االنطباع؛  إدارة  هدف  الذاتي 
التدريج   حتقيق  أجل  من  انطباعاته  على  بالعمل  االهتمام  الفرد  على  ويجب 

لشخ  واالقتصادي  الناجح  االجتماعي  بوضعه  االهتمام  عليه  يجب  لذلك  صيته؛ 
ما إلى  والهوية التي يصنعها عن نفسه ومشاعره جتاه اآلخرين وكفاءته وصدقه و

ذلك، فإدارة االنطباع أساس نظام التفاعل، ومن خاللها يتوقع ردود فعل اآلخرين  
ل يتصرفون  كيف  الذاتية  العروض  مقدمو  ويعرف  الفرد  أداء  تحقيق  على 

إلى   االنطباع  إلدارة  املفهوم  هذا  ويشير  العروض،  جميع  املطلوبة يف  االستجابة 
  ه بنجاح.  السمات األساسية للممثل إلكمال مرحلة شخصيت

املثالي   - 3 يف  Idealization of the Faceالوجه  فرد  لكل  الرئيسة  املهمة   :
اآلخرين    التفاعل هي إعطاء انطباع مثالي، مبعنى آخر يبذل كل فرد يف حضور

أفضل   وإبراز  رسمًيا  بها  املعترف  االجتماعية  القيم  عن  للدفاع  جهده  قصارى 
ذلك يجب على املمثل أن يدير  التي يرغب يف توصيلها عن نفسه؛ ل  االنطباعات

مع   يلعبه  الذي  الدور  تناسب  أجل  من  احلقائق  من  قدر  أقصى  لتوفير  متثيله 
"امل هذه  املثالي،  الوجه  على  واحلفاظ  الفاعل  الواقع  جتبر  للتفاعل  ثالية" 

االجتماعي على التخلي عن أي عمل ال يتوافق مع تلك املعايير االجتماعية، وال  



 

 
926 926 

نح االجتاه  هذا  أيًضا  يقتصر  يشمل  بل  لوجه  وجًها  التفاعالت  على  املثالية  و 
االجتماعات االفتراضية، وشبكات التفاعل االجتماعي على اإلنترنت فرصة لكل  

ص على  للعمل  الشبكات ممثل  تعد  وبالتالي  اخليالية،  الهوية  وتأكيد  ورته 
  ة.  االجتماعية ملنشئي املحتوى خالية من القيود االجتماعية واملادية والثقافي

الفرد  performancesاألداء   - 4 بها  يقوم  للرقابة  خاضعة  إجراءات  عن  عبارة   :
سد إلخضاع تصورات اآلخرين له، ويقوم الفرد بتجربة فعلية من خالل لغة اجل

وتعبيرات الوجه يف مساحة اجتماعية معينة، حيث يسمح العرض املسرحي الذي  
يريده بالتعبير عما  الفرد  بواسطة  إنشاؤه  أم ال، جمهوره  مت  كان حقيقًيا  ، سواء 

  .)16(وميتلك األشخاص أدوارًا اجتماعية تتيح لهم فهم الذات
ن األفراد  خالله  من  يحاول  الذي  السلوك  هو  الذاتي  عن  التقدمي  املعلومات  بعض  قل 

وغي اللفظية  تعابيره  خالل  من  اآلخرين،  أنفسهم  إلى  الذات  صورة  بعض  أو  اللفظية  ر 
فئة من الدوافع يف السلوك البشري، هذه الدوافع جزء منها  ويشير التقدمي الذاتي إلى  

تصرفات مستقرة لألفراد لكنها تعتمد على العوامل الظرفية الستخالصها، وميكن متييز  
،  pleasing the audience من دوافع التقدمي الذاتي، أولهما: إرضاء اجلمهور  نوعني

وتفضيال اجلمهور  لتوقعات  الذاتي  التقدمي  مطابقة  دافع  وهو  عن  التعبير  ويختلف  ته، 
وميكن   مختلفة؛  تفضيالت  املختلفة  للجماهير  أن  خاصة  املواقف  عبر  اجلمهور  إرضاء 

تنتج   أن  اجلمهور  ترضي  التي  مع  للدوافع  متناقضة  أو  متسقة  غير  شخصية  متثيالت 
الذاتي   البناء  والثاني  مختلفة،  التقدمي Self-Constructionجماهير  مطابقة  وهو   ،

التي ترضي اجلمهور  الذاتي   للجمهور  العرض  ذاتية  الدوافع  وتختلف  املثالية،  الذات  مع 
التقدمي   اعتماد  مبدى  يتعلق  فيما  خاصة  وأهميته  اجلمهور  لقوة  على  كداللة  الذاتي 

  . )17(اجلمهور
أو إلرضاء  إيجابي  انطباع  للجمهور خللق  الذاتي موجه  التقدمي  أن  إلى  الباحثون  ويشير 

يرغب وقد  (إستراتيجية    اجلمهور،  قوية  أنها  على  نفسها  أو  نفسه  تقدمي  يف  الفرد 
لآلخرين   ضعًفا  يظهر  أو  التمثيل)،  (إستراتيجية  أخالقًيا  فاضلة  أو  التخويف)، 

جية الدعاء)، فاملبدأ العام وراء كل هذه العروض الذاتية هو أن األفراد يقدمون  (إستراتي
ال انطباع معني لدى اجلمهور من أجل  به  أنفسهم خللق  التالعب  أو  تأثير على اجلمهور 

لصالح مقدمي الذات، وغالًبا ما يتم حتقيق ذلك من خالل إقناع اجلمهور بأنه محبوب  
  .)18(د يكون من املفيد للغاية أن تبدو قوًيا أو ضعيًفاوكفء، ولكن يف بعض األحيان ق
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وبيتمان جونز  إستراتيجيات 1982(  اقترح  خمس  يستخدمون  العروض  مقدمي  أن   (
  للتقدمي الذاتي، هي:  

الذاتي   - إعجاب self-promotionالترويج  إلثارة  الذاتي  الترويج  تصميم  مت   :
ثناء الذاتي، ويتضمن الثناء الذاتي اجلمهور بكفاءة املرء، وهو يتضمن تعزيز الذات وال

للمر اإليجابية  السمات  على  الضوء  بشكل تسليط  ومؤهالته  وأدائه  قدراته  وإظهار  ء 
غير مباشر؛ كالتلميح مرارًا وتكرارًا إلى املواهب التي ميتلكها الفرد، وميتد التحسني 

  الذاتي إلى املبالغة يف كفاءات املرء.  
ا  ingratiationاالجنذاب   - أي  ب:  ثالثة  لظهور  إلى  وتنقسم  للجمهور،  شكل محبوب 

النكتة   الد  humorعناصر:  ،  tactical modestyوالتواضع   smiling عابةوروح 
إيجابية   معلومات  لدى اجلمهور  يكون  أفضل عندما  بشكل  اإلستراتيجية  وتعمل هذه 

الترو يخلقها  التي  الكراهية  على  التغلب  يف  تساعد  أن  وميكن  املمثل،  كفاءة  يج حول 
 الذاتي ملقدمي الذات. 

 . supplicationإستراتيجية التضرع/الدعاء  -
 .  intimidationيجية التخويف إسترات -
التمثيل   - الذاتي  :exemplificationإستراتيجية  التقدمي  مصطلح  استخدم  ويتم 

الستيعاب سلسلة كاملة من السلوكيات؛ حيث يقوم األشخاص بتوصيل هوية للجمهور،  
الباحثون منها    واقترح  كل  الترهيب؛  والتخويف/  الدعاء  التضرع/  إستراتيجية  أن 

فريد عرض  هاتني    أسلوب  دمج  وميكن  املمثل،  أهداف  لتعزيز  تصميمه  مت 
الذاتي  الثناء  إلى  انقسمت  وبالتالي  الذاتي،  الترويج  إستراتيجية  مع  اإلستراتيجيتني 

self-praise    الذات سلوكي  self enhancementوتعزيز  تكتيكات  أكثر  يف  ة 
 .)19(حتديًدا

  التقدمي الذاتي عبر اإلنترنت من منظور أنثروبولوجي:
يف حني ميكن القول بإن هناك نقًصا نسبًيا يف اجلهود االستكشافية األنثروبولوجية  

يوتيوب   من منظور فكرة جوفمان عن   YouTubersويوتيوبرز    YouTubeحول موقع 
ا األنثروبولوجيا  عالم  فإن  الذاتي؛  ميللر"  التقدمي  "دانيال  أن   -وآخرين- لبريطاني  يعتقد 

يد يشير إلى الصورة الذاتية للتصوير الفوتوغرايف، وقد  التحدالتقدمي الذاتي على وجه  
ُينظر إليه على أنه نوع مهم لفهٍم أفضل لقضايا الهوية والتطلعات والتوقعات االجتماعية، 

رز) مقاطع الفيديوهات التي يتم  وعندما يختار منشئو املحتوى على موقع يوتيوب (يوتيوب
من املمكن التفكير يف كيفية رغبته يف أن يراها عرضها يكون ذلك فعًال واعًيا ذاتًيا يجعل  
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اآلخرون، ومن ثم ميكن أن تشير الفيديوهات إلى أنواع األشخاص الذين يقدمون أنفسهم  
  . )20(ليصبح لهم جمهور من املتلقني واملتابعني ألعمالهم

ت من خالل تقنيات االتصاالت اجلديدة يف عصر اإلنترنت؛ حيث تقدمي الذامت تطوير   
لألفراد أن يصنعوا ويعيدوا صنع أنفسهم باختيار تفاصيل انطباعهم على اإلنترنت،    ميكن

وميكن لألفراد أن يتالعبوا بخصائص مختلفة على اإلنترنت ليقدموا أنفسهم على أنهم  
أكثر ودية أو محبوبون أكثر، هناك ميزة واحدة متيز    يتمتعون بروح مفعمة بالدعابة وأنهم

اإل  عبر  الذاتي  التحكم  التقدمي  يف  تكمن  الواقعية؛  احلياة  الذاتي يف  التقدمي  عن  نترنت 
أكثر   يكون  بأن  الذاتي  للتقدمي  يسمح  املنشورة، مما  معلوماتهم  يف  للمستخدمني  الكامل 

إبراز جوان للمستخدمني  التفكير يف  إستراتيجية، وبالتالي ميكن  أو  ب معينة من أنفسهم 
ف عنهم؛  تنقل  التي  األفضل  الذهنية  أشكال الصور  من  مختلف  شكل  الذاتي  التقدمي 

مبثابة   ألنه  واستمرارها؛  العالقات  على  احلفاظ  يسهل  أن  ميكن  والتفاعل  التواصل 
الفرد   إدراك  نقل معلومات حول كيفية  ذاتي، مبا يف ذلك  تقدمي  أو  لنقل صورة  التقدمي 

يؤثر   وقد  العالم؛  وإدراك  املختلفة  واملشكالت  والقضايا  والشركاء  على  للعالقات  ذلك 
  .)21(شعور األفراد حيال أنفسهم

من  كشكل  فيه  يأملون  الذي  اإليجابي  باإلدراك  اإلنترنت  عبر  الذاتي  التقدمي  ويرتبط 
يشع األفراد  يجعل  اآلخرين  من  التأكيد  أو  فالدعم  اآلخرين،  من  التأكيد  رون  أشكال 

ت على  احلصول  خالل  من  بقيمة  األفراد  يشعر  عندما  لذلك  ونتيجة  من  بالقيمة،  أكيد 
بكثافة   اإلنترنت  عبر  أنفسهم  تقدمي  يف  ذلك  بعد  يستمرون  فإنهم  آخرين،  أشخاص 

ال  والكفاءة  متزايدة  بالقيمة  الذات  مقدمي  فشعور  إيجابية،  بطريقة  تقدميها  سيما 
يجابية عن أنفسهم باستمرار، كلما زاد اعتماد الفرد  والتحفيز يدفعهم إلى تقدمي صورة إ

اآلخرين لتقدمي عرضهم الذاتي كان عرضهم الذاتي اإليجابي  على استجابات األشخاص  
على اإلنترنت أكثر كثافة؛ حيث يأمل مقدمو الذات يف احلصول على رد فعل إيجابي من  

  . )22(جمهورهم
املوافقة السعي للحصول على  أن  الذاتي   ويقترح جوفمان  التقدمي  الرفض يحفز  وجتنب 

نوعالفّعال،   من خالل  واحلماية،  الذي ميكن حتقيقه  االكتساب،  الذاتي:  التقدمي  من  ني 
يؤكد   لذلك  املوافقة؛  على  للحصول  السعي  هو  املكتسب  الذاتي  التقدمي  من  فالغرض 
التقدمي ويهدف  مرغوبة،  صور  وبناء  ألنفسهم  اجلذابة  اجلوانب  على  العروض   مقدمو 

مح تعبيرات  العروض  مقدمو  يقدم  وبالتالي  الرفض،  جتنب  إلى  الوقائي  ايدة  الذاتي 
ومطابقة وإفشاء متواضع للذات لتجنب رفض اجلمهور، ولكن هناك ثالثة عوامل ميكن  
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أن حتفزهم على التحول إلى التقدمي الذاتي الوقائي: أوًال: إذا مت اعتبار اجلمهور متقلًبا 
ال للتقدمي  توقعهم  العروض  فإن  مقدمي  يحفز  وذلك  واضح،  غير  سيكون  املناسب  ذاتي 

يجيات وقائية لتجنب النتائج السلبية، ثانًيا: إذا كانت املعلومات التي  على استخدام إسترات
سيكون   العروض  مقدمي  فإن  اإليجابية  الصور  تقوض  التفاعل  أثناء  عنها  الكشف  مت 

الوقائ الذاتي  التقدمي  يف  لالنخراط  احلافز  اخلصائص  لديهم  بعض  جتعل  وأخيًرا:  ي، 
لال حماًسا  أكثر  العروض  مقدمي  بعض  الوقائي الداخلية  الذاتي  التقدمي  يف  نخراط 

التقدمي  يف  يشاركون  فاألفراد  االجتماعية،  املقارنة  نحو  وامليل  املنخفض  الذات  كتقدير 
السلوكني  فإن هذين  إيجابية،  ذات  تقدمي  الكشف عن صورة  املكتسب من خالل    الذاتي 

الذا الذاتي بهدف احلماية لتقدمي  الذاتى املكتسب والتقدمي  التقدمي  يتأثران  (سلوك  ت) 
بكل من العوامل الداخلية (مثل الشخصية) والعوامل اخلارجية (مثل خصائص اجلمهور)،  

  .)23(كما يجب أيًضا مراعاة امليزات التكنولوجية 
الفرد، أي قدرته على إعطاء اال تعبير  نطباعات، ينطوي على نوعني  وفًقا جلوفمان فإن 

التعبيرات امل  التي    –  expressions givenقدمة  مختلفني، هما:  اللفظية  وهي الرموز 
املعطاة  والتعبيرات  معني،  انطباع  ترك  محاولة  عند  املعلومات  لنقل  نستخدمها 

expressions given off  -    وهي السمات الال إرادية غير اللفظية مثل نغمة الصوت
ال ينقل معلوموتعبير  الفرد  أن  إلى  والنقرات، ويشير جوفمان  ات مضللة  وجه واإلمياءات 

ينطوي على اخلداع   كليهما؛ فاألول  التظاهر    deceitعن قصد عن طريق  والثاني على 
feigning)24(.  

من  عديد  ِقبل  من  االجتماعي  والتفاعل  الذاتي  التقدمي  عن  جوفمان  نظرية  قت  ُطبِّ
ل  دراستهم  يف  ومتثيل  األكادمييني  الهوية  إنشاء  عن  البحث  وأثناء  االجتماعية،  لشبكات 

امل وتنظيم  الشبكات الذات  على  االجتماعية  التفاعالت  وحتليل  واخلصوصية  حتوى 
جوفمان  نظرية  وأصبحت  التكنولوجية،  القيود  وفحص  اجلمهور  مع  والعمل  االجتماعية 

ا والدافع  املستخدم  لسلوك  أوسع  لفهم  أساًسا  الذاتي  إدارة  للتقدمي  باسم  ملعروف 
ال  من  جزء  هو  نشاطهم  أن  املستخدمون  يدرك  حيث  يبنونها  االنطباع؛  التي  صورة 

  . )25(ألنفسهم
التشاركية على وضع تساؤالت منهجية  والثقافة  الذاتي  التقدمي  واعتمد تطبيق نظريتي 
أو   علمية  فروًضا  النظريتان  تضع  ولم  الدراسة،  لعينة  وفقًا  والكمي  الكيفي  للتحليل 

بحثية  م تساؤالت  بوضع  الباحثة  قامت  لذلك  االفتراضي؛  املجتمع  لدراسة  نهجية 
لليوتيوبرز والكيفي  الكمي  علمية.   للتحليل  فروض  وضع  إلى  تتجه  ولم  الدراسة  محل 
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لتحليل  التشاركية  والثقافة  الذاتي  التقدمي  نظريتي  تطبيق  على  الدراسة  اعتمدت  ولقد 
اليو  قبل  من  املستخدمة  واألساليب اإلستراتيجيات  ذاتهم،  لتقدمي  الدراسة  محل  تيوبرز 

يهم على موقع يوتيوب، التى يستخدمها اليوتيوبرز لتحقيق الثقافة التشاركية مع متابع
حول  ماس"  "هابرس  مفهوم  حتقق  التشاركية  الثقافة  نظرية  أن  إلى  الباحثون  أشار  حيث 

  املجال العام للمجتمعات االفتراضية.
  الدراسات السابقة:

هود العلمي الذي بذلته الباحثة يف مسح الدراسات والبحوث العربية واألجنبية املج   انتهى 
الدراس الصلة مبوضوع   موقع ذات  على  "اليوتيوبرز"  املحتوى  ملُْنِشِئي  الذاتي  "التقدمي  ة، 

"الدحيح  يوتيوبرز  على  حالة  دراسة  التشاركية"  للثقافة  حتقيقهم  وكيفية  يوتيوب 
ور على أي دراسة سابقة بهذا العنوان فضالً عن قلة الدراسات وإيجيكولوجي"، دون العث

ضت بعض الدراسات تأثير موقع اليوتيوب  العربية التي تناولت ظاهرة اليوتيوبرز، واستعر
على اجلمهور وتأثير املوضوعات التي تقدم من خالله، وهو ليس ذا صلة مبوضوع دراسة 

إلى عدد الباحثة  املقابل توصلت  وثيق   الباحثة، ويف  ما هو  منها  األجنبية  الدراسات  من 
عبر    "Youtubers"التي تناولت تأثير يوتيوبرز  الصلة بجوانب الدراسة مثل الدراسات  

الذاتي،   التقدمي  نظرية  تناولت  التي  والدراسات  املختلفة،  االجتماعي  التواصل  شبكات 
  والدراسات التي تناولت الثقافة التشاركية وعالقتها مبوقع يوتيوب. 

وبناء على ما سبق تنقسم الدراسات السابقة التي ترتبط مبوضوع الدراسة إلى ثالثة محاور  
  رئيسة، هي: 

عبر شبكات التواصل   "Youtubers"املحور األول: الدراسات التي تناولت تأثير يوتيوبرز  
  االجتماعي املختلفة. 

  املحور الثاني: الدراسات التي تناولت نظرية التقدمي الذاتي.
  الث: الدراسات التي تناولت الثقافة التشاركية وعالقتها مبوقع يوتيوب. ر الثاملحو

الدراسا األول:  اليوتيوبرز  املحور  تأثير  تناولت  التي  التواصل   Youtubersت  عبر شبكات 
  االجتماعي املختلفة:  

الدراسات   نتائج  لليوتيوبرزاتفقت  اجتماعي  تأثير  وجود  حميد حول  نور  دراسة  ففي   ،
اليوتيوبرز،  "Hameededdin, N"  2017الدين فيديوهات  محتوى  فحصت  يف   التي 

يف  االجتماعية  املشكالت  ومعاجلة  تقدمي  كيفية  على  للتعرف  السعودية  العربية  اململكة 
اليوتيوبرز،   من  اآلخر  عن  مؤثر  كل  متيز  التي  واجلوانب  بهم،  اخلاصة  الفيديو  مقاطع 

الفيديو   مقاطع  يف  الشائعة  املعايير  شخصيات  ومعرفة  أصبحوا  الذين  املؤثرين  لهؤالء 
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اليوت موقع  يف  املجال  فاعلة  نظريتي  باستخدام  السعودي؛  املجتمع  ويف  االفتراضي  يوب 
مقطع فيديو لثالثة    218العام والتأثير االجتماعي، من خالل حتليل املحتوى النوعي لـ  

ا بشأن  للغاية  قلقون  الشباب  املؤثرين  أن  النتائج  وأظهرت  املختلفة  يوتيوبرز،  جلوانب 
قضايا االجتماعية والعنف ووسائل اإلعالم، وأنه  املتعلقة باملجتمع السعودي مبا يف ذلك ال 

على الرغم من معاجلة عديد من القضايا يف املجتمع السعودي فقد تناول كل مؤثر هذه 
الكوميديا   استخدام  إلى  الثالث  املؤثرون  وجلأ  فريدة،  بطريقة  ويفالقضايا  النقد   يف 

  .)26(املجتمع السعوديايا االجتماعية والترفيهية املختلفة اخلاصة بمناقشة القض
روزنتال سارة  دراسة  سعت  منتديات Rosenthal, S"  2015بينما  تأثير  الكتشاف   "

للتأثير،   كمؤشرات  العوامل  من  العديد  باستخدام  تويتر  وتغريدات  واملدونات  املناقشة 
املؤثر  تصنيف  على  الدراسة  نوع  واعتمدت  باختالف  اإلنترنت  عبر  أنواع  خمسة  إلى  ين 

االجتماعي ملعرفة األكثر تأثيًرا على املتابعني، وهم املؤثرون عبر صفحات    شبكة التواصل
ومدونات   عبر    LiveJournalويكيبيديا  واملناقشات  السياسي  املنتدى  ومناقشات 

لى أن هناك نوعني  فيسبوك ومحادثات املدونات الصغيرة على تويتر، وتوصلت الدراسة إ
هما التأثير الظريف ويشير إلى تأثير الفرد من  مختلفني من التأثيرات لكنهما مرتبطان، و

  خالل مشاركته يف املحادثة، والنفوذ العاملي ويشير إلى كيفية انتشار التأثير بني املجتمع، 
للتأثير  االجتماعي  اجلانب  وميثل  العاملي  أو  االجتماعي  بالتأثير  هذا  كنموذج    وُيعرف 

بني   كوسيط  الرأي  قادة  يعمل  حيث  خطوتني"  من  أظهرت  "تدفق  كما  اإلعالم،  وسائل 
اختالف  وأن  االجتماعية،  الشبكات  أنواع  باختالف  املؤثرين  أنواع  اختالف  الدراسة 
املؤثرين   وتأثير  نفوذ  على  املؤثرة  العوامل  أحد  واجلنس)  العمر  (مثل  السكانية  التركيبة 

ي حيث  اإلنترنت؛  موقع  عبر  النساء  املدونون  املؤثرون  LiveJournalفضل  ويفضل   ،
أن  النتائج  وكشفت  تويتر،  موقع  سًنا  األصغر  املؤثرون  ويفضل  ويكيبيديا،  موقع  الذكور 
املؤثرين يكتبون عن جتاربهم الشخصية وإبداءات اإلعجاب وعدم اإلعجاب، ولهم القدرة  

املختلفة  القضايا  عن  املعبرة  املشاعر  اكتشاف  تقدمي   على  ميكنهم  وبالتالي  واآلراء، 
السياسية  إعال النتائج  مثل  تنبؤات مختلفة  وإجراء  تلقائًيا،  مراجعات  وإنشاء  نات هادفة 

  .)27(وجناح املنتج
" التي هدفت إلى اكتشاف كيفية تطوير  Savage, K "  2015ويف دراسة كيلسي سافاج  

املشا املقدم إلشراك  للمحتوى  يوتيوب  موقع  استجابة  املؤثرين على  كيفية  هدين، وحتليل 
موقع اجلماهير   على  قناة  خمسني  حتليل  مت  املحتوى،  وتطوير  إنشاء  يف  جلهودهم 

اليوتيوب، إضافة إلى حتليل خمسمائة تعليق على الفيديوهات املقدمة على تلك القنوات،  
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أكثر   أن  التحليالت  ووجدت  واإلشباعات،  االستخدامات  نظرية  على  الدراسة  واعتمدت 
مباشرًة  خاطب  قد  للمؤثرين   الفيديو  مقاطع  من  ٪62من   اجلمهور  أو  -ت  لغوًيا  إما 

الفيديو عناصر أخرى لبناء العالقات مع اجلمهور مثل   -بصرًيا وتضمنت معظم مقاطع 
أسئلة اجلمهور والعبارات التي حتث املستخدم على اتخاذ القرارات، وأظهرت النتائج أن 

انت مسيئة ك  التعليقات  من  ٪ 3كبير وجذابة، وفقط    تعليقات املشاهدين إيجابية إلى حد
بـ     املؤثرين   أن  إلى  النتائج  وتشير  إيجابًيا،  رأًيا  شاركت  التي  التعليقات  من  ٪32مقارنة 

  أبدى   املقابل  يف  اجلمهور،  مشاركة  مراعاة  مع  البرمجية  جهودهم  يصمموا  أن  يجب  اجلدد
  يتم   التي  املحتويات   على  بانتظام   ليقتعال  خالل   من  العالقات   بتعزيز  التزاًما  يوتيوب   جمهور

  . )28(نشرها ومشاركة آرائه مع اآلخرين
على شبكات التواصل االجتماعي، فقد    أما عن تأثير املؤثرين اجلدد باعتبارهم قادة رأي

محمد دراسة  العرب  M ,Ayish"  2019  عايش حللت  الشباب  من  ثالثة  يبني  كيف   "
اإللكترون الفضاء  يف  هويتهم  لتحليلاملؤثرين  املؤثرين  من  عدد  اختيار  فتم  محتوى    ي، 

الدراسة؛  لهذه  حزينة،  وليلى  محمد،  وعبدالرحمن  املغلوث،  عبداهللا  وهم:  فيديوهاتهم، 
من  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  املؤثرين  أفضل  إدراجهم ضمن  مت  حيث 

ظرية التهجني  ، واعتمدت الدراسة على ن2015قبل القمة العربية للتواصل االجتماعي  
يعبر كيف  لتوضيح  املشاركة    الثقايف  ثالثة موضوعات:  الثقافية عبر  الهوية  املؤثرون عن 

على   مؤثر  لكل  حلقات  خمس  اختيار  ومت  الثقايف،  واإلحياء  املرأة،  ومتكني  البشرية، 
النتائج أن املؤثرين   النوعي، وأظهرت  قنواتهم على موقع يوتيوب بشكل عشوائي للتحليل 

ال التواصل العرب  قنوات  تسخير  يف  جنحوا  قد  يف    ثالث  رأي  قادة  جلعلهم  االجتماعي 
املجتمع السعودي، كما سعى املؤثرون الثالث إلى توليد رؤية ملجتمعاتهم تتفق مع وجهات  

  . )29(النظر العاملية، وقد أثبت هذا املنهج جناًحا كبيًرا يف دراسات احلالة هذه
بيريرا   سارة  دراسة  وحتليل  Pereira, S "  2018ويف  اكتشاف  إلى  هدفت  التي   ،"

خلمسة   املضمون  حتليل  باستخدام  يوتيوب،  موقع  على  الفيديو  ومقاطع  القنوات 
والسويدي   Wuantفيديوهات أكثر مشاهدة الثنني من اليوتيوبرز املشهورين: البرتغالي  

PewDiePie  تعرف  ، باإلضافة إلى الدراسة امليدانية لل2017، التي مت نشرها يف مايو
السمات ع الدراسة  وحللت  اليوتيوبرز،  هؤالء  ملتابعة  الشباب  جتذب  التي  العوامل  لى 

اليوتيوبرز   هؤالء  جتعل  التي  اخلصائص  لفهم  الفيديوهات  إلنتاج  الرئيسة  املميزة 
مشهورين بني جيل الشباب واملراهقني، وكشف حتليل الفيديوهات عن شخصيات معقدة 

من املعجبني، كما أن لغة جسدهم لها تأثير كبير   الينيومختلطة لها جاذبيتها جلذب امل
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على متابعتهم، وأوضحت النتائج بعض السمات املميزة جًدا لفيديوهات اليوتيوبرز، وهي 
نتائج   أظهرت  كما  والالمباالة،  العامية  اللغة  وتكرار  والسخرية  النكات  يفضلون  أنهم 

ألنشطة املمتعة للشباب، وعن أكثر ااالستبيان أن مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب كانت من  
مبشاهدة  لالستمتاع  فهي  اليوتبوبرز  فيديو  ملقاطع  والشباب  املراهقني  متابعة  أسباب 
محتوى فيديوهاتهم وللمرح واألصالة والتعلم خاصة أللعاب الفيديو، وُينظرون إليهم على  

  .)30(أنهم مصادر للتعلم خاصة أللعاب الفيديو
إلى حتديد املؤثرين من خالل  "  García, Fresno"  2017  فريسنو جارك   وسعت دراسة 

الشبكة  نظرية  على  باالعتماد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  مختلفة  أنواع  ثالثة 
وتصورات اجلمهور، عن طريق حتليل   الرئيسة  الشخصية  للسمات  االجتماعية وحتليلها 

املؤثرين رقمًيا يف محادثات التي تصنف  للمتغيرات  ئط االجتماعية، الوسا  مقاطع فيديو 
وتوصلت الدراسة إلى أنه من أجل حتديد املؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي يجب  
الرأي"   "قادة  التواصل االجتماعي، ويعتبر  أنواع مختلفة من االتصاالت يف وسائل  حتليل 

  . )31(يف فضاء وسائل التواصل االجتماعي مؤثرين بارزين ولهم تأثير على متابعيهم
"، التي هدفت إلى التعمق يف  Ramos, M "   2016مارينا راموس وآخرين    اسة در  ويف

" كقادة رأي وأهميتهم وتأثيرهم على  YouTubersظاهرة املؤثرين اجلدد أو "اليوتيوبرز  
إيفان   الذي يقدمه الطفل األمريكي  األطفال واملراهقني، من خالل دراسة حالة املحتوى 

ي موقع  على  قناته  على  موقع   وتيوب،سنايدران  استخدام  يف  الثامنة  سن  يف  بدأ  الذي 
يوتيوب للتعليق على ألعاب الفيديو، أظهرت نتائج الدراسة زيادة عدد متابعي قناة الطفل  
األمريكي إيفان سنايدران، وأن موضوعات مقاطع الفيديو أكثر تنوًعا، وأن املحتوى املقدم 

ه، التي ال توجد يف وسائل اإلعالم بعني لعلى قناته يوافق اهتمامات وهوايات وأذواق املتا
االستخدام  وسهولة  التفاعل  يوتيوب  موقع  يقدم  وبالتالي  التلفزيون)؛  (مثل  التقليدية 
إلنشاء محتويات جديدة بناًء على االهتمامات الشخصية، وتعد قناة إيفان مثاًال واضًحا  

فهو   مشهورة،  وال شخصية  خبيًرا  ليس  ألنه  املشاركة؛  ثقافة  عادي جنح    مستخدمعلى 
أن  النتائج  وأوضحت  ألقرانه،  للرأي  قائًدا  الطفل  هذا  أصبح  وبالتالي  مؤثرة  كشخصية 
واملنتجات   للشركات  جذابًا  يجعله  مما  الرأي  خلق  على  القدرة  ولديه  مؤثر  اليوتيوبر 
املختلفة، وأن مفتاح جناحه هو مجتمع املتابعني؛ ولهذا السبب يعتمد مستقبله على قدرته  

  .)32(على التوازن بني تخصصه واملحتوى التجاري  احلفاظعلى 
" التي  Walker, B. L "  2018وعلى عكس النتائج السابقة فإن دراسة بريتاني ووكر  

بحثت يف استخدام اإلستراتيجيات واملواضيع املستخدمة يف محتوى مقاطع فيديو يوتيوب  
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اإلقناع   بهدف  األطفال  تستهدف  التي  اجلدد،  اومعرللمؤثرين  حتليالت فة  بني  لعالقة 
املحتوى   وموضوعات  الفيديو  وأوصاف  الفيديو  وطول  املشاهدات  عدد  (مثل  الفيديو 

 " قناة  على  املحتوى)  تقدم Ryan ToysReviewوإستراتيجيات  التي  يوتيوب،  مبوقع   "
والتنشئة   االجتماعي  التعلم  نظريَتي  باستخدام  باأللعاب  مرتبطة  فيديو  مقاطع 

راسة إلى عدم وجود عالقة بني عدد املشاهدات وطول الفيديوـ  الد  وصلتاالجتماعية؛ ت 
مقاطع  فهم  األطفال صعوبة يف  يواجه  كما  الفيديو،  محتوى  وموضوع  املشاهدات  وعدد 

" قناة  على  املنشورة  تلك  مثل  يشاهدون    Ryan ToysReview"الفيديو  وأنهم  كإعالن، 
جذبهم ملشاهدة الفيديوهات على  ما ي وأن  مقاطع الفيديو هذه على أنها برنامج تلفزيوني،  

  .)33(موقع يوتيوب هو العنوان وموضوع املحتوى 
التجارية والعالمات  التسويق  على  اجلدد  املؤثرين  تأثير  عن  منغتيان دراسة    ففي  ، أما 

عن    Jiang, M "2018جيانغ    للكشف  قرار  "  على  وتأثيرهم  اجلدد  املؤثرين  دوافع 
عل الدراسة  اعتمدت  املنتج،  ومت شراء  اإلحالة،  ونظرية  اإلقناعية  املعرفة  منوذج  ى 

إنستجرام   منصة  من   Instagramاستخدام  الدراسة  وأجريت  الدراسة،  لهذه  كسياق 
للدوافع املستهلكني  استنتاج  كيفية  لفحص  اإلنترنت  عبر  استبيانات  ثالثة  الكامنة   خالل 

ت النتائج أن وجود  وراء سلوك توصية منتج مؤثر على وسائل التواصل االجتماعي، وأظهر 
لكني عن دوافع املال والبيع بغض  إفشاء واضح للرعاية املطلوبة وّلد تصورات أقوى للمسته

يولدون  العالية  املصداقية  ذوي  املؤثرين  وأن  واملصداقية،  املنتجات  فئات  عن  النظر 
أقو  حول  تصورات  املختلفة  األفكار  أن  النتائج  كشفت  ذلك  على  عالوة  للمستهلكني،  ى 

يع مًعا إلى ع املؤثرين أدت إلى مستويات متفاوتة من املقاومة، وأدت دوافع املال والبدواف
واملشاركة   التعاون  دوافع  أن  حني  يف  املدعوم؛  املحتوى  جتاه  املستهلك  مقاومة  زيادة 

  . )34(ا من مقاومة املستهلك لإلقناعوالدوافع املساعدة قللت متامً 
زدينكا   كاديكوفا  دراسة  فرص  Kadekova,Z "  2018وهدفت  على  التعرف  إلى   "

، ومعرفة  Zو  Yالتسويق املؤثرة وحتديد تأثير املؤثرين على سلوك املستهلك من اجليلني  
عهم  ما إذا كان املؤثرون الذين يروجون للمنتجات ميكنهم جذب العمالء املحتملني وتشجي

خال من  االستهالكية،  األجيال  بني  االختالفات  معرفة  وكذلك  الشراء،  االستبيان  على  ل 
على   أجري  أ  459الذي  البحث  نتائج  وتؤكد  سلوفاكيا،  من  اختالفات  شخًصا  هناك  ن 

كبيرة بني أجيال املستهلكني يف مجال تأثير املؤثرين على سلوك املستهلك مما يؤدي إلى  
يتضمن التسويق املؤثر تسويق املنتجات واخلدمات ألولئك الذين فرص تسويقية مختلفة، و

تأثير السوق عادة من   لديهم  التأثير يف  وينبع هذا  التي يشتريها اآلخرون،  األشياء    على 
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أحد أسرع األدوات   Influencer marketingخبرة الفرد أو شعبيته أو سمعته، ويعد  
اإلنت عبر  جدد  عمالء  على  احلصول  حيث  من  السليم  منًوا  االستخدام  أن  كما  رنت، 

التكل حيث  من  فّعالة  وسيلة  املؤثر  األفكار للتسويق  أو  األشخاص  أو  للسلع  للترويج  فة 
  .) 35(ى الوصول إلى الفئات املستهدفةوتقدمي محتوى إبداعي والقدرة عل

هاريسون   دراسة ساكس  ملقاطع   H ,Sachs"  2017ويف  املحتوى  منشئي  دور  ملعرفة   "
االستبيان    Let's Playفيديو   باستخدام  الشراء  قرار  على  وللتأثير  الفّعال  التسويق  يف 

عاًما،   22عاًما و    19طالًبا جامعًيا تتراوح أعمارهم بني    22عبر اإلنترنت على عينة من  
ا جلمع  ثانوية  كأداة  اإلنترنت  عبر  للمقابلة  استبيان  إلى  على  إضافة  للحصول  لبيانات 

اجلدد  املؤثرين  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  الفيديو،  ألعاب  خبراء صناعة  من  استجابات 
يؤثرون بشكل إيجابي على قرارات شراء لعبة الفيديو لطالب    Let's Playملقاطع فيديو  

  Let's Playاجلامعات، ومتكنت الدراسة من إظهار كيف أن االستفادة من مقاطع فيديو  
يكون كوسيل أن  االجتماعي ميكن  التواصل  والتسويق عبر وسائل  املؤثر  للتسويق  ناشئة  ة 

  .) 36(استثمارًا جديًدا للتسويق
م نيل  ويف دراسة  التي يستخدمها M ,Neal"  0172ورغان  اإلستراتيجيات  " الكتشاف 

لتشكيل صورتهم على اإلنترنت وتأثيرها   Instagramاملؤثرون الناجحون يف إنستجرام  
سويق منتجات العالمات التجارية والعالقات مع متابعيهم، باستخدام حتليل محتوى  على ت

ملؤثرين املشهورين والتعليقات من قبل ا  املدعومة  Instagramمنشورات موقع إنستجرام  
للمشاهير  برؤية وشعبية مشابهة  يتمتعون  املؤثرين  أن  إلى  النتائج  توصلت  بهم،  املرتبطة 

ارتباًطا باملستهلكني، وبالتالي لديهم القدرة على أن يكونوا سفراء  التقليديني ولكنهم أكثر  
ومقاطع الفيديو التي تصور تقدمهم  فّعالني للعالمات التجارية، كما أنهم يشاركون الصور  

املستخدمني  من  والتشجيع  الثناء  على  واحلصول  للمساءلة  خاضعني  أنفسهم  إبقاء  يف 
املهمة   اآلخرين، للمعلومات  مصدر  شعبيتهم    وأنهم  وإن  ملتابعيهم،  والتحفيز  واملشورة 

باملشاهير  اخلاصة  لتلك  مشابهة  االجتماعي  التواصل  وسائل  مجال  يف  وتأثيرهم 
  .)37(تقليديني، لكنهم يعملون أيًضا بجد للظهور على أرض الواقعال

" ملعرفة تأثير املؤثرين اجلدد على إدراك  S ,Fred"  2015بينما يف دراسة فريد ستفنيوا  
بحثت الدراسة يف التأثير الرئيسي للمشاهدة على اخلبرة   ملستهلكني للعالمات التجارية،ا

اجلدد املؤثرين  يف  والثقة  هذه املتصورة  مت  قيَّ املصدر  مصداقية  نظرية  وباستخدام   ،
ال العالمة  لتأييد  الرئيسي  التأثير  فيديوهات  الدراسة  مشاهدة  خالل  من  تجارية 

الذين يتحدثون عن  اليوتيوبرز على موقع يوتيوب النتائج إلى أن املؤثرين اجلدد  ، وتشير 
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سبة املشاهدة لم حتدث  العالمات التجارية يتمتعون بخبرة عالية وموثوقية، يف حني أن ن
فرًقا يف اخلبرة املدركة لدى املشاهدين؛ إال أنها أدت إلى مصداقية أعلى عندما ميتلك  

اجل املاملؤثرون  وأدى  أعلى.  مشاهدة  نسبة  من دد  جديد  جيل  ظهور  إلى  اجلدد  ؤثرون 
 34و   18" تتراوح أعمارهم بني  Gen Cأو "  Generation Connected  -املتصلني  

ويتم بسبب  عاًما،  األقوى  بالتأثير  اجلدد  املؤثرون  بهم  تع  اخلاصة  الذاتي  الترويج  ثقافة 
خاصة عند مقارنته باملحتوى املرتبط بالعالمة التجارية واملحتوى الذي ينشئه املستخدم 

  .)38( عبر موقعي فيسبوك وتويتر
ق من  املقدم  العلمي  املحتوى  تأثير  اليوتيوبوعن  موقع  على  اليوتيوبرز    اسة در  ففي،  بل 

 الشبكات   على  العلمي  املحتوى   لصناعة  اإلبداعية  البيئة  بعنوان  2019  حماد  سمير  أحمد
  تتيحها   التي  اإلبداعية  البيئة  عناصر  يف  الدراسة  هذه  بحثت  حالة،  دراسة  االجتماعية..

  دراسة   منهج   على   تواعتمد   العلمي،  املحتوى   صناعة  يف  االجتماعي  االتصال  منصات
 النقاش   ومجموعة  ىاملحتو   صانعي  مع  واملقابلة  املالحظة   دواتأ  الباحث  وطّبق   احلالة،
  عدة   إلى  الدراسة  وتوصلت  وباحثني،  ومراقبني  االجتماعية   بالشبكات  مختصني  مع  املركز
  اإلنتاج   حالة  ودعمت  اإلبداعية  احلالة  من  يسرت  االجتماعية  الشبكات  أن  أهمها:  نتائج
  أصعب  من  العلمي  املحتوى  وأن  التقليدي،  ماإلعال  يف  املفروضة  املؤسسية  القيود  عن  اً بعيد

 السهل   الوصول  سبل  تيسير  يف  يتجلى   العلمي  املحتوى   يف  اإلبداع  وأن  اإلبداعية،  األشكال
  للمشكالت،   ومثيًرا  حساًسا  يجعله  والسياسة  بالدين  العلمي   املحتوى  احتكاك  وأن  للمتلقي،

 الشبكات  فرضت  كما   ناجح،   أعمال  منوذج  بناء   يفترض   العلمي   وىاملحت  جناح  وأن
  أو   التقنيات  حيث   من  سواء  السمعبصري   املحتوى  صناعة  ساليبأ  على   نفسها  االجتماعية

  وقليلة   ومتقدمة  حرة  تكون  أن  املفترض  من  مساحة  مّثلت  وقد  واالستهالك،  اإلنتاج   طبيعة
 من   ما  شكالً   ميارس  أن  املحتوى  من  محدد  بنوع  املهتم  للمستخدم  يسمح  مبا  التكاليف

 نشوء   من  واإلبداعية  اإلنتاجية  اتالقدر  وهذه  املنصات  هذه  عززت  وقد  إلبداع،ا  أشكال
  .)39( مختلف طابع ذي  علمي  محتوى
حول دور القنوات العلمية املصرية على موقع يوتيوب    2019دراسة شيرين كدواني  بينما  

ف فى نشر الثقافة العلمية دراسة حتليلية فى إطار نظرية ثراء الوسيلة، سعت الستكشا
إطار   يف  وذلك  العلمية،  الثقافة  نشر  يف  ودورها  القنوات،  بتلك  اإلعالمي  الثراء  مدى 

، حيث اعتمدت الدراسة على منهج املسح؛ لتحليل مضمون  نظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية
الشامل  احلصر  أسلوب  باستخدام  وذلك  يوتيوب،  موقع  على  املصرية  العلمية  القنوات 

والتعليقات الواردة عليها؛ للكشف عن مدى ثرائها ودورها يف جلميع حلقات تلك القنوات  
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والدحيح،   إيجيكولوجي،  قنوات  وهي  العلمية،  الثقافة  خلصت  نشر  فقد  واالسبتالية، 
باالتصال   القائمون  الثراء، حيث جنح  من  عال  القنوات مبستوى  تلك  إلى متيز  الدراسة 

احها موقع يوتيوب؛ لنشر وتبسيط بتلك القنوات يف توظيف كافة إمكانيات النشر التي أت
لتلك   املشاهدين  ماليني  جذب  يف  أسهم  مما  املختلفة،  واالجتماعية  الطبيعية  العلوم 

  .)40(قنوات ملا تقدمه من مضامني علمية بشكٍل ُمبسط، وُيقدر عدد مشاهديها باملالينيال
  املحور الثاني: الدراسات التي تناولت نظرية التقدمي الذاتي: 

" التي هدفت إلى حتليل  L ,Merunkova"  2019نكوفا وآخرون  لوسي ميرويف دراسة  
فيسبوك   موقع  على  االجتماعي  التفاعل  وديناميكيات  الذاتي  التقدمي  طرق  ووصف 

Facebook  النوعي والتحليل  املتعمقة  املقابالت  باستخدام  مستخدًما  50  ملنشورات، 
دمي الذاتي للتحقيق يف كيفية  على موقع فيسبوك على مدار شهر، باستخدام نظرية التق

ص لهويتهم على الشبكات االجتماعية والتحكم يف انطباعاتهم، تؤكد نتائج تشكيل األشخا
الدراسة على وجود جهود واعية إلحداث انطباع مرغوب فيه وإثبات أن نظرية جوفمان 

التي   للعرض الذاتي ذات صلة يف سياق الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت، وأن املهارات 
اإلن عبر  الفضاء  األفراد يف  وإلنشاء هوية  يحتاجها  بشكل صحيح  املواقف  لتفسير  ترنت 

الذي يحدثه سلوكهم تختلف عن   التحكم يف االنطباع  مقبولة على اإلنترنت وللتمكن من 
املنطقة   العالم احلقيقي، ومت متثيل  األهداف يف  لتحقيق نفس  إليها  يحتاجون  التي  تلك 

ورة امللف الشخصي  فيسبوك مبلف تعريف املستخدم، وتتكون من ص  األمامية على موقع
اجلمهور   توقعات  لتحقيق  يشاركه  الذي  واملحتوى  املستخدم  بها  يتواصل  التي  والطريقة 
"مثالي"؛   أنه  على  نفسه  تقدمي  املشارك  الفرد  يحاول  إيجابية  فعل  ردود  على  واحلصول 

وبالت شخصيتهم،  من  معينة  جوانب  يف  يبالغون  أذهان لذلك  يف  صورتهم  على  تؤثر  الي 
الذاتي والتفاعل اجلمهور، وأ التقدمي  كد املستخدمون أنفسهم أن كًال من شكل ومحتوى 

(أثناء   اخللفية  املنطقة  ويف  الشخصي)  امللف  (يف  األمامية  املنطقة  يف  يحدث  الذي 
م الدردشة) يختلفان؛ حيث يتمتع املستخدم بخصوصيته واخلط الفاصل بني اخلاص والعا

االجتما التواصل  وسائل  سياق  يف  واضح  املنطقة  غير  إلى  املستخدمون  وينظر  عي، 
  .) 41(األمامية كمساحة عامة ويتم مالءمة املحتوى وفًقا لها

أولسون    روبن  دراسة  جوفمان Olsson, R "  2019ويف  فكرة  لشرح  هدفت  التي   "
Goffman   ى فيديوهاتهم وفهم  حول التقدمي الذاتي للمؤثرين اجلدد وكيفية إنشاء محتو

ء محتوى الفيديو واآلثار املترتبة على هذه املمارسات، من خالل  أفضل ملمارستهم يف إنشا
إلى حتليل عدد من مقاطع  املؤثرين اجلدد، إضافة  املقابالت واالستبيانات مع عدد من 
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وإيطاليا،  وكندا،  والسويد،  (أمريكا،  جغرافية  مناطق  عدة  يف  اجلدد  للمؤثرين  فيديو 
نظري و باستخدام  أفريقيا)،  وجنوب  الدراسة نيوزيلندا،  نتائج  وتوصلت  الذاتي،  التقدمي  ة 

املؤثرون اجلدد،  يلتزم به  أداء محدد  بناء  إلى أن إنشاء املحتوى يف موقع يوتيوب مبثابة 
الذي يعتبر امتداد للذات؛ هذا األداء هو املنتج النهائي لهذه املمارسة، ويشار إليه باسم  

املؤثرين  YouTubersيوتيوبرز   دور  وحتسني  تطوير  خالل    ويتم  من  باستمرار  اجلدد 
لهذه  الفعلي  اإلنشاء  وأن  العام،  االنطباع  تشكيل  يف  تساعد  وبذلك  املمارسة،  هذه 
األداء،  أجزاء  جميع  وإعداد  املحتوى  إنشاء  حيث  الكواليس"  "خلف  يحدث  الفيديوهات 

د واجلمهور متبادلة، أي أن أعضاء املجتمع  ووجدت الدراسة أن العالقة بني املؤثرين اجلد
هؤالء  اجلدد  املؤثرون  منح  املقابل  ويف  اجلدد،  املؤثرين  ملوهبة  والدعم  التقدير  "قدموا" 
األعضاء مزيًدا من مقاطع الفيديو ملشاهدتها؛ ألنهم شعروا بأنهم ملزمون للقيام بذلك،  

اهتم عن  عام  بشكل  الدراسة  هذه  يف  املشاركني  جميع  وحتسني  وأعرب  بالنمو  امهم 
  .)42(حتوى واالستمرار يف زيادة عدد متابعيهم من املشاهدينمهاراتهم يف إنشاء امل

" إلى حتليل تأثير تقدير  Frensen,S"  2017بينما هدفت دراسة سالم فرينسن وآخرين  
منهج   باستخدام  إنستجرام،  موقع  الذاتي ملستخدمي  التقدمي  الذات واخلوف من فقدان 

على   الذكور  326املسح  من  إنستجرام  موقع  على  إندونيسيا،   مستخدًما  يف  واإلناث 
باستخدام نظرية التقدمي الذاتي جلوفمان، وأظهرت النتائج أن اخلوف من فقدان تقدير  
الذات متوقف   احترام  إنستجرام، وأن  الذاتي ملستخدمي موقع  التقدمي  يؤثر على  الذات 

الذاتي التقدمي  على  للتأثير  الصداقة  التقدمي على  على  الذات  تقدير  يؤثر  لم  بينما   ،
عن  إيجابية  صورة  تقدمي  إلى  يدفعهم  أفعالهم  ردود  على  األفراد  حتفيز  وأن  الذاتي، 
أنفسهم باستمرار، وأنه كلما زاد اعتماد الفرد على استجابات األشخاص اآلخرين لتقدمي 

فة، وأوضحت النتائج عرضهم الذاتي كان عرضهم الذاتي اإليجابي على اإلنترنت أكثر كثا 
شكل الذاتي  التقدمي  على    أن  احلفاظ  يسهل  أن  ميكن  التواصل  أشكال  من  مختلف 

على   يؤثر  وقد  والشركاء،  للعالقات  الفرد  إدراك  كيفية  حول  معلومات  ونقل  العالقات 
ملنهج   وفًقا  إنستجرام  على  الشخصية  الصفحات  وأن  أنفسهم،  حيال  الشركاء  شعور 

مي  الذاتي  للعرض  فيمجوفمان  للتحكم  األفراد  ِقبل  من  استخدامها  عبر  كن  يقدمونه  ا 
عبر   الذاتي  التقدمي  ميكّنهم  كما  لآلخرين،  نقلها  يتم  معينة  صورة  لتشكيل  اإلنترنت 
اإلعجاب   وعدم  اإلعجاب  إبداءات  ذلك  يف  مبا  مظهرهم  جوانب  تغيير  من  اإلنترنت 

اعل التي يستحيل تغييرها يف واألذواق وروح الدعابة والشعبية واجلوانب األخرى من التف
  . )43(الوضع عدم االتص
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وآخرين   ساسي  هدى  دراسة  تفاعل H ,Sassi"  2015ويف  حتليل  إلى  هدفت  التي   ،"
التغيير على املستوى االفتراضي   التونسي يف املساحات االفتراضية لفهم دوافع  الشباب 

لـ"إ الذاتي  التقدمي  نظرية  الدراسة على  اعتمدت  الذاتي،  ومن يرفينغ جوفمانللتقدمي   ،"
الشباب  يعرضها  التي  املعلومات  أن  إلى  النتائج  توصلت  املراهقني  مع  املقابالت  خالل 
التونسي على اآلخرين تساعد يف حتديد من هم وكيف يجب معاملتهم، وأظهرت النتائج 
أن الشباب التونسي قلق بشأن ما يعتقده اآلخرون عنهم ألن واقع كل فرد غير ملحوظ؛  

العلذا يح الفرد  مل على تقدميه لذاته خللق االنطباع الذي يريد أن يعطيه ملتابعيه، اول 
مما   املضللة؛  وحساباتهم  االجتماعية  شبكاتهم  مع  أكبر  بارتياح  املستخدمون  ويشعر 
يشجعهم على التحدث بشكل إيجابي عن جتربتهم مع أصدقائهم، ومن خالل التفاعالت  

املراهقون   يحاول  فيسبوك  موقع  صوعبر  على  سمعة  احلفاظ  وإعطاء  املثالية  رتهم 
  .)44(إلكترونية مثالية

لوبينيتي   فيكتوريا  دراسة  كيفية Lupinetti, V"  2015ويف  دراسة  إلى  التي هدفت   ،"
الذاتية  الصور  خالل  من  أنفسهن  لتقدمي  االجتماعي  اإلعالم  لوسائل  النساء  استخدام 

اآلثا واكتشاف  الذات،  تعزز  التي  األخرى  علوالصور  املترتبة  التقدمي ر  من  النوع  هذا  ى 
الذاتي، وكيف تبني النساء هواياتهن عبر اإلنترنت، باستخدام أسلوب املقابالت املتعمقة،  
مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدمن  املشاِركات  أن  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت 

Instagram  شخاص يلعبون كوسيلة للتعبير عن هويتهن كنساء، وأظهرت النتائج أن األ
على  أ املشاركات  عروض  وأن  جمهورهم،  لدى  مقبولني  ليكونوا  عروًضا  ويقدمون  دوارًا 

املتابعني   به األعضاء  أن ينصحَن  أَرَْدَن  تعبيًرا عما  التواصل االجتماعي وخارجها  وسائل 
يف مجتمع اللياقة البدنية؛ لذلك مت إنشاء هذه األعمال وبناؤها لتقدمي أفضل صفاتهن،  

انستجراموسمح   أنفسهن    Instagram  موقع  بتمثيل  للمشاِركات  أخرى  ووسائط 
  . )45(والتفاعل مع جمهورهن على أوسع نطاق؛ مما ساعد على تشكيل هويتهن

"على مناقشة تكتيكات التقدمي H ,Huang"  2014وقد رّكزت دراسة هان يون هواجن  
ج املسح ، من خالل منهالذاتي التي يستخدمها املراهقون يف وسائل التواصل االجتماعي

أن   النتائج  وأظهرت  الصني،  يف  املراهقني  بني  املراحل  متعددة  عنقودية  عينات  على 
التواصل  وسائل  يف  ذاتي  تقدمي  أساليب  أربعة  أساسي  بشكل  يستخدمون  املراهقني 
االجتماعي، هي: الترويج الذاتي، والتشهير، والتالعب، والسيطرة على األضرار، وتوصلت  

إ أسالالنتائج  تشابه  التواصل  لى  وسائل  يف  حتديدها  مت  التي  الذاتي  التقدمي  يب 
لوجه،   وجًها  التواصل  يف  املستخدمة  التقليدية  الذاتي  التقدمي  مهارات  مع  االجتماعي 
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وتؤكد النتائج أن بعض املراهقني أكثر كفاءة من غيرهم يف أساليب التقدمي الذاتي ولديهم  
ا معلوماتهم  على  الكاملة  لذلك السيطرة  عبر    ملنشورة؛  الذاتي  التقدمي  يكون  أن  ميكن 

اإلنترنت أكثر تفاعًال ويستند إلى اعتبارات أطول وأكثر منهجية من تلك التي تتم وجًها  
  . )46(لوجه

"، التي هدفت إلى البحث يف كيفية تأثير  Rui, J"  2013ويف دراسة مقارنة لـ"جيان روي"  
ات وسلوكيات إدارة الصور عبر  من إستراتيجي  املتغيرات املتعلقة باجلمهور على مجموعة 
من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي   411اإلنترنت والتقدمي الذاتي، أظهرت نتائج  

السنغافوريني واألمريكيني أن التقدمي الذاتي هو عملية التحكم يف كيفية إدراك املرء من 
ية؛ حيث يقوم  ناء صور إيجابِقبل اآلخرين، وهو مفتاح إنشاء العالقات وتطورها من أجل ب

األفراد بشكل انتقائي بتقدمي معلومات عن أنفسهم وتقدمي هذه املعلومات بعناية استجابةً  
ألدوارهم   وفًقا  أنفسهم  يقدمون  األفراد  أن  إلى  النتائج  وتوصلت  اآلخرين،  لتعليقات 

وبالتالي  إيجابي،  بشكل  صورهم  بتقييم  اآلخرين  قيام  من  والتأكد  يحتاج    االجتماعية، 
  .)47(د إلى تعديل صورهم العامة وفًقا لتوقعات اجلمهور األفرا

شوميلني   إيفا  دراسة  بحثت  نوع  Schwämmlein,E "  2012كما  تأثير  كيفية  يف   "
االفتراضي يوتيوب  -املجتمع  أو  أو فيسبوك  ويكيبيديا  كان  الذاتي،   -سواء  التقدمي  على 

عب املجتمعات  باختالف  الذاتي  التقدمي  أن  يؤوكيف  اإلنترنت  تفاعلية  ر  مواقف  على  ثر 
من   عينة  على  املسح  منهج  باستخدام  أن   450مختلفة،  الدراسة  نتائج  وأكدت  مفردة، 

بشكل   الذاتي  عرضهم  ويديرون  فردية  بطريقة  أنفسهم  قدموا  اإلنترنت  مجتمع  أعضاء 
رنت  نشط وفًقا لألهداف الشخصية، وتعد إدارة التقدمي الذاتي يف املجتمعات عبر اإلنت

يتجزأ من احلياة اخلاصة واملهنية، وإن االختالفات يف العرض التقدميي الذاتي جزًءا ال  
خالل   من  الذات  لتقدمي  مختلفة  لفرص  مصطنع  تأثير  مجرد  ليست  املجتمعات  بني 
التي   املعلومات  تلك  بنشاط  األشخاص  يختار  حيث  مسبًقا؛  املحددة  التعريف  مجاالت 

  . )48(تساعد على حتقيق أهدافهم
"، التي هدفت إلى معرفة أمناط استخدام Wong, W"  2012ونغ ونتير  وويف دراسة  

فيسبوك   التقدمي   Facebookموقع  بني  العالقة  ودراسة  أنفسهم،  لتقدمي  الطالب  بني 
الذاتي والدعم االجتماعي باستخدام نظرية التقدمي الذاتي، توصلت نتائج الدراسة إلى  

وتوسيع الشبكات االجتماعية على موقع   لة أصدقاء جددميل الطالب الذين يعتزمون مقاب
فيسبوك إلى إظهار املزيد من االجنذاب والتحسني يف تقدمي الذات على موقع فيسبوك  
األصدقاء  بني  الصداقات  على  احلفاظ  إلى  فقط  يهدفون  الذين  أولئك  مع  مقارنة 
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األفر مييل  التي  املثالية  الذات  هي  الذات  تقدمي  وكان  أدائهااملعروفني،  إلى  عمًدا   اد 
الذات من أجل   ويرغبون يف أن يراها اآلخرون، ويتصرف األفراد عن قصد عند تقدمي 
نقل الصورة املثلى أمام اآلخرين؛ وبالتالي سيتصرف األفراد بشكل مختلف وفًقا للمواقف  

  . )49(املختلفة
  :  يوتيوبا مبوقع املحور الثالث: الدراسات التي تناولت مفهوم الثقافة التشاركية وعالقته

"، التي بحثت يف الثقافة Plenković ,M "2016يف دراسة ماريو بلينكوفيتش وآخرين  
وسائل  بظاهرة  يتعلق  فيما  املعلومات  واستهالك  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  يف  التشاركية 
التواصل االجتماعي ومجتمعات إنشاء املحتوى مثل: يوتيوب ومواقع الشبكات االجتماعية 

وعالم وتوصل  واملدونات  النوعي،  املنهج  على  الدراسة  اعتمدت  االفتراضية،  ت  األلعاب 
التشاركية، مما   الثقافة  مفهوم  وسعت  قد  التطبيقات  هذه  جميع  أن  إلى  الدراسة  نتائج 
إلى   اإلعالم  وسائل  تفتيت  وأدى  التقليدية،  اإلعالمية  البوابة  سياسات  تغيير  إلى  أدى 

بة التقليدية؛ مما أدى إلى نشر معلومات الهواة  جتزئة نشر املعلومات وتفكيك هياكل الرقا
ا تقنيات  إنشاء ومكّنت  يف  أكبر  مشاركة  ومستوى  أكبر  تفاعل  من  اجلديدة  ملعلومات 

يشارك   حيث  تشاركي؛  مجتمع  هي  اليوم  العاملية  الويب  شبكة  وأن  اإلعالمي،  املحتوى 
ويتيح إنتاج الوسائط  املستخدمون مصادر املعلومات يف إنشاء املحتوى ومشاركته وتعديله،  

املرئية التي تصبح يف هذه العملية قيمة دائمة ولها  الرقمية تنظيًما فّعاًال وسريًعا للرسائل  
  .)50(أصل رقمي كقيمة بدون تاريخ انتهاء الصالحية

"، التي هدفت إلى حتليل محتوى شخصيات Head, J "  2015ويف دراسة جاكوب هيد  
اخل الفيديو  ومقاطع  يوتيوب  عوامل موقع  وحتليل  تأثيرهم  مدى  على  للتعرف  بهم  اصة 

التشاركي ثالث  الثقافة  قنوات  ملحتوى  املضمون  حتليل  باستخدام  االتصال،  وثقافة  ة 
شخصيات من املؤثرين على موقع يوتيوب، هم (تايلر أوكلي، وزوي سوج، وألفي دييس)،  

االجتما شبه  التفاعل  نظرية  هي:  نظريات،  ثالث  على  الدراسة  ونظرية  اعتمدت  عي، 
ا وتوصلت  االتصال،  ثقافة  ونظرية  التشاركية،  الشابة  الثقافة  األجيال  أن  إلى  لنتائج 

أصبحت أكثر توسًعا يف الثقافة التشاركية، كما أن منشئي املحتوى على موقع يوتيوب هم  
من املشاهير ولكنهم أقرب أيًضا إلى أن يكونوا على نفس مستوى جمهورهم؛ وذلك ألن 

ة عن  كنهم التفاعل مع شخصيات موقع يوتيوب املفضلة لهم بطريقة مختلف املشاهدين مي 
مقاطع  جميع  يف  موضوعات  تسعة  على  العثور  ومت  التقليدين،  املشاهير  مع  التفاعل 
التحادثي،   الكالم  وأسلوب  اجلمهور،  ومشاركة  اجلمهور،  مرجع  وهي:  الثالثني،  الفيديو 

وال الثقة،  وبناء  الشخصية،  احلياة  وتفضيالت  ومشاركة  الفيديو،  وإنتاج  الذاتي،  ترويج 
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ظهر كل هذه املوضوعات كيف أن مستخدمي موقع يوتيوب يخلقون  اجلمهور، والترفيه؛ وتُ 
  . )51(تفاعًال شبه اجتماعي مع جماهيرهم

كيف أنشأ طالب    "Christopher, C"    2015كريستوفر كاياري    يف حني بحثت دراسة
اجلامعة مقاطع فيديو موسيقية أثناء مشروع تعلم موسيقي غير رسمي باستخدام نظرية  

التشاركي الطالب،  الثقافة  ومقابالت  مشاريع  مراقبة  خالل  من  البيانات  جمع  ومت  ة، 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الثقافة التشاركية على مواقع التواصل االجتماعي سمحت  

األداء للموسيقيني   خالل  من  املتزايدة  واملجتمعات  والشبكات  اجلماهير  إلى  بالوصول 
اإلنترنت عبر  الفيديو  ملنشئي  وميكن  حول    الرقمي،  يدور  املشاهدين  من  مجتمع  تطوير 

املحتوى الذي ينشئه املستخدمون، وتضمنت مقاطع الفيديو املوسيقية ممارسات الثقافة 
وامل  والترتيب،  التغطية  مثل  وإعادة التشاركية  املسارات،  وتعدد  والتهكم،  الساخرة  حاكاة 

  . )52(الدمج واإلنتاج، وإنشاء البرامج التعليمية، والتعليق واملناقشة
ميجير   ناثانيل  دراسة  إثنوغرافية    “N ,Major”2015بينما  مقاربة  استخدمت  التي 

مو على  متابعيهم  مع  اجلدد  املؤثرين  تفاعل  كيفية  حول  شاملة  نظرة  تقدمي  قع بهدف 
لعبة   بالتطبيق على محتوى فيديو  (وهي شكل من أشكال   Let Play Playersيوتيوب 

الهواة الذي مت إنشاؤ ه وتوزيعه على موقع يوتيوب) حللت الدراسة أشكال محتوى فيديو 
تفاعلهم املختلفة يف ثالث نقاط رئيسية، وهي: العالقة والتفاعل بني املؤثرين ومحتواهم،  

املؤثري تفاعل  اخلاص وكيفية  املجال  داخل  اآلخرين سواء  املحتوى  منشئي  مع  والعمل  ن، 
ن املؤثرين اجلدد يسوِّقون أنفسهم  بهم أو املجاالت األخرى. توصلت نتائج الدراسة إلى أ

جلمهور متنوع سريع التغير، ومتثل مقاطع فيديو يوتيوب التي منشؤها الثقافة التشاركية  
فات الناشئة، وتعتمد على مفهوم املشاركة، وال تعمل العموَد الفقري لعديد من أنواع الثقا

  همني ومبدعني أيًضا، تلك الثقافات الناشئة كمستهلكني لوسائل اإلعالم فحسب بل كمسا
  .)53(منصة متغيرة ومتطورة باستمرار -باعتباره وسيًطا –يعد موقع يوتيوبو

مولر بريان  دراسة  نظر  Mueller, B"  2014ويف  ووجهات  دوافع  فحصت  التي   ،"
الثقافة   حتقيق  يف  للمساهمة  يوتيوب  موقع  يف  العاملني  والشركاء  التنفيذيني  املديرين 

د وباستخدام  وحتليل  التشاركية،  متعمقة  مقابالت  على  تنطوي  التي  احلالة  راسة 
الهواة    الفيديوهات اخلاصة بها، حدد البحث موضوعات سائدة تتعلق مبشاركة املنتجني 
يف موقع يوتيوب للتعبير اإلبداعي، وتوصلت النتائج إلى أن املحتويات التي يتم إنتاجها من 

الدخل لتحقيق  يوتيوب  قنوات  النشطة على  إلى  اجلماهير  تؤدي  الثقافية  املشاركة  وأن   ،
التفاعل والتواصل من خالل الوصول والتمثيل املتساوي، وقد يكون لها حدودها حتى يف  
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ا الشريك  موقع   منوذج  ويعد  القنوات،  متعددة  الشبكات  تستخدمه    YouTubeلذي 
القنوات   متعددة  الشبكات  لكل من  الدخل  وتوسيع فرص حتقيق  الثقايف  لإلنتاج  مساحة 

  .)54(املنتجني الهواةو
"، التي بحثت يف دعم موقع يوتيوب كمنصة  C ,Chau"  2010ويف دراسة كليمنت تشاو

التشاركية للثقافة  تقنية  باستخدام   اجتماعية  "اليوتيوبرز"  املحتوى  منشئي  خالل  من 
نظرية الثقافة التشاركية من خالل فحص فيديوهات موقع يوتيوب، توصلت النتائج إلى  

مع هناك  والتعاون أن  للتواصل  فرًصا  تتيح  تقنية  وميزات  اجتماعية  وممارسات  ايير 
امل  الشباب  اشتراك  وأن  يوتيوب،  موقع  وسائط  إبداعات  وتعميم  موقع  وإنشاء  يف  تزايد 

يوتيوب دليل على أهميته يف حياتهم، وينجذب الشباب إلى موقع يوتيوب ألن العوائق التي  
تعمي ويتم  منخفضة،  مشاركتهم  دون  غير  حتول  التوجيه  ويسهل  بسهولة،  مشاركتهم  م 

باألقران   اجتماعًيا  مرتبطون  بأنهم  تشعرهم  تهمهم  التي  املساهمة  ومستويات  الرسمي، 
ع من خالل اخلصائص اخلمسة التي تصف الثقافة، وتوضح النتائج كيف أن داخل املجتم

ب اإلذاعية والبث الثقافة التشاركية تدعو وحتفز املنتجني الشباب؛ نظًرا ألن بوابات الوي
املهم   فمن  الويب،  على  االجتماعية  الشبكات  مواقع  مع  االندماج  يف  بدأت  قد  التقني 

 2.0للمساحات اجلديدة االستفادة من تقنيات الويب    التفكير يف الكيفية التي ميكن بها
  .) 55(خللق ثقافة تشاركية اجتماعية وتقنية يشعر األعضاء فيها بالقدرة على املشاركة

  ليق على  التراث العلمي: التع
املجتمعات  - باختالف  اليوتيوبرز  يقدمه  الذي  املحتوى  أجنبية  -إن  أو  عربية  له   - سواء 

و وسياسي  اجتماعي  القضايا  تأثير  وعرض  مناقشة  يف  تأثير  وله  متابعيهم،  على  ثقايف 
اعتبارهم   اليوتيوبرز ميكن  وإن  متابعيهم،  تهم  التي  والعلمية  قادة  واملشكالت االجتماعية 

رأي يف فضاء وسائل التواصل االجتماعي نظًرا لتأثيرهم على الشباب واملراهقني، كما أن 
ا التسويق  على  كبير  تأثير  لهم  والعالمات اليوتيوبرز  الشراء  قرار  على  والتأثير  لفعال 

 التجارية. 
التأثير    - ونظرية  العام،  املجال  بني:  ما  الدراسات  يف  النظري  اإلطار  استخدام  تنوع 

التشاركية، اال والثقافة  واإلشباعات،  واالستخدامات  االجتماعية،  والشبكة  جتماعي، 
االجتماع والتعلم  الثقايف،  والتهجني  الذاتي،  ومنوذج  والتقدمي  االجتماعية،  والتنشئة  ي، 

شبه   التفاعل  ونظرية  املصدر،  مصداقية  ونظرية  اإلحالة،  ونظرية  اإلقناعية،  املعرفة 
  فة التشاركية، ونظرية ثقافة االتصال. االجتماعي، ونظرية الثقا
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تنوع الشبكات واملنصات االجتماعية التي مت حتليلها يف الدراسات ما بني: موقع تويتر،    -
ك، ويوتيوب، وويكيبيديا، وإنستجرام، واملدونات، واملنتديات؛ حيث أوضحت نتائج وفيسبو

التش الثقافة  ونظرية  الذاتي  للعرض  جوفمان  نظرية  أن  يف  الدراسات  صلة  ذات  اركية 
  سياق شبكات التواصل االجتماعي املختلفة.

ونظر   - الذاتي  للتقدمي  نظرية جوفمان  لتطبيق  الذي مت حتليله  املحتوى  الثقافة  تنوع  ية 
األدوات  تنوع  وكذلك  وترفيهي،  وسياسي  واجتماعي  علمي  محتوى  بني  ما  التشاركية 

حتليل املضمون واستخدام املقابالت  املستخدمة يف حتليل البيانات ما بني االستبيانات و
  املتعمقة واملناقشات املركزة. 

دليل على أهميته    أظهرت نتائج الدراسات أن اشتراك الشباب املتزايد يف موقع يوتيوب  -
يف حياتهم؛ حيث ينجذب الشباب إلى موقع يوتيوب النخفاض تكلفة املشاركة يف قنواته،  

ال  تعميم مشاركتهم بسهولة، ويسهل  التي  ويتم  املساهمة  الرسمي، ومستويات  توجيه غير 
املجتمع من خالل اخلصائص   داخل  باألقران  اجتماعًيا  مرتبطون  بأنهم  تشعرهم  تهمهم 

  تي تصف الثقافة التشاركية.اخلمسة ال
  أوجه االسفادة من التراث العلمي:

الدراسة حاولت  سبقتها، حيث  التى  الدراسات  من  كثيًرا  احلالية  الدراسة  أن    استفادت 
للمشكلة وعاجلتها بشكل   إلي تشخيص دقيق  للوصول  السابقة  كثيًرا من اجلهود  توظف 

  السابقة ما يأتي:شمولي، ومن جوانب االستفادة العلمية من الدراسات 
صياغة   - إلى  الوصول  يف  السابقة  الدراسات  جميع  من  احلالية  الدراسة  استفادت 

  دقيقة للعنوان البحثي.
احلالية - الدراسة  املالئم    استفادت  للمنهج  الوصول  يف  السابقة  الدراسات  جميع  من 

 لهذه الدراسة.
مشكلة   - دعم  يف  السابقة  الدراسات  ومقترحات  توصيات  احلالية  الدراسة  وّظفت 

شيرين كدواني    ودراسة  ،2019  حماد  سمير  أحمد  دراسةالدراسة وأهميتها خاصة  
 . "Pereira, S " 2018سارة بيريرا  ، ودراسة2019

ا - أولسوناستفادت  روبن  ودراسة  Olsson, R "  2019لدراسة احلالية من دراسة   ،"
ووكر   الدين،  "Walker, B. L "  2018بريتاني  حميد  نور   "   2017ودراسة 

Hameededdin, N " .يف صياغة أدوات الدراسة 
تشاو   - كليمنت  دراسة  من  احلالية  الدراسة  ودراسة C ,Chau"  2010استفادت   ،"

ميجير ودراسة N ,Major" 2015ناثانيل  كاياري  "،   2015كريستوفر 
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"Christopher, C2016دراسة ماريو بلينكوفيتش وآخرين"، و  " Plenković ,M  "
 يف إثراء اإلطار النظري. 

وآخرون - ميرونكوفا  لوسي  دراسة  من  احلالية  الدراسة   "  2019استفادت 
L ,Merunkova  نيل مورغان  ودراسة   ،"2017  "M ,Neal  التصور صياغة  " يف 

 رح. املقت
  تساؤالت الدراسة: 

منظور   من  يوتيوب  موقع  على  اليوتيوبرز  سلوك  وحتليل  وصف  هو:  البحث  من  الهدف 
البحثية   األسئلة  خالل  من  التشاركية،  للثقافة  جنيكر  ونظرية  الدرامية  جوفمان  نظرية 

  : اآلتية
  ما أهداف التقدمي الذاتي الذي يقدمه يوتيوبرز محل الدراسة عند إنتاج املحتوى؟.  -1
الذاتي التي يستخدمها يوتيوبرز محل الدراسة يف محتوى إستراتيجيات التقدمي    ما -2

  الفيديوهات التي يقدمونها؟. 
  ما نوعية املوضوعات التي يقدمها يوتيوبرز محل الدراسة؟.   -3
 هل العناوين التي يضعونها على املحتويات املقدمة مباِشرة وتوضح الفكرة؟.  -4
 حل الدراسة؟.وى من ِقبل يوتيوبرز مما األسلوب املستخدم لتقدمي املحت -5
 ما متوسط مدة احللقات املعروضة من ِقبل يوتيوبرز محل الدراسة؟. -6
املختلفة،   -7 فيديوهاتهم  لعرض  الدراسة  محل  يوتيوبرز  قبل  من  املستخدم  األداء  ما 

 ويتضمن: 
 استخدام املؤثرات الصوتية واملوسيقى.  -
 نبرة الصوت املستخدمة يف التقدمي.  -
 ومقاطع الفيديو. لصور والرسوم املتحركةاستخدام ا -

ما نسب املشاهدة والتعليقات واملشاركة واإلعجابات وعدم اإلعجاب على محتويات  -8
 ما يقدمه يوتيوبرز محل الدراسة؟. 

ما األساليب التي يستخدمها يوتيوبرز محل الدراسة لتحقيق الثقافة التشاركية عبر   -9
 املحتوى املقدم؟.

 العروض الذاتية للمحتوى املقدم من قبل يوتيوبرز محل  ما اللغة املستخدمة يف -10
 الدراسة؟.

ما أنواع الشخصيات التي تظهر يف محتوى العروض املقدمة من قبل يوتيوبرز   -11
 محل الدراسة؟.
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 املفاهيم اإلجرائية للدراسة: 
  إستراتيجيات التقدمي الذاتي املستخدمة فى التحليل، وتتضمن:  -1
أسلوب الفكاهة وروح الدعابة والنكتة عند سرد  إستراتيجية االجنذاب: تتضمن   -

املوضوع   جتاه  واجلذب  والتسلية  الترفيه  لتحقيق  املختلفة  والقضايا  املعلومات 
 الذي يناقشه اليوتيوبرز محل الدراسة.

ال - الترويج  ومدحهم  إستراتيجية  أنفسهم  على  اليوتيوبرز  ثناء  تتضمن  ذاتي: 
اإل السمات  وعلى  ميتلكونها،  التي  ميتلكوها،  املواهب  التي  واملهارات  يجابية 

 وقدرتهم على السرد والتحليل والتعليق واالستنباط ومهارات التواصل والعرض.   
بوبني  إستراتيجية التمثيل: تتضمن تقدمي اليوتيوبرز أنفسهم على أنهم كفء ومح -

واملعايير   واألعراف  االخالقية  بالقيم  ملتزمون  وأنهم  متابعيهم،  قبل  من 
 االجتماعية.

واالستشهاد   - والدعاء  احليلة  وقلة  الضعف  إظهار  تتضمن  الدعاء:  إستراتيجية 
 بالنصوص الدينية لكسب التعاطف جتاه املوضوع الذي يناقشه اليوتيوبرز. 

الي - التخويف: تتضمن استخدام  والترهيب  إستراتيجية  التخويف  أساليب  وتيوبرز 
با لالهتمام  املتابعني  لدى  والرهبة  اخلوف  يعرضه  إلثارة مشاعر  الذي  ملوضوع 

 اليوتيوبرز. 
لهم   -2 املتابعني  اليوتيوبرز  دعوة  إلى  التشاركية  الثقافة  تشير  التشاركية:  الثقافة 

خ من  املقدم،  املحتوى  وتداول   ومشاركة  ونشر  إنتاج  يف  نشط  بدور  الل  للقيام 
اليوتيوبر   بقناة  اخلاص  اجلرس  تفعيل  أو  احللقة  مشاركة  أو  التعليقات  وضع 

شاهدة عالية أو مشاهدة املصادر العلمية التي وضعها اليوتيوبرز  لتحقيق نسب م
  يف التعليقات.
 نوع الدراسة ومنهجها: 

  نوع الدراسة:  )1
التقدمي  لوصف الكيفي التوجه  ذات  التفسيرية  البحوث من الدراسة هذه تعد وحتليل 

موقع  على  والبصري  السمعي  املحتوى  منشئي  لليوتيوبرز  التشاركية  والثقافة   الذاتي 
الذاتي؛ التقدمي  املستخدمة يف  واإلستراتيجيات  األساليب  وكيفًيا، وحتليل  كمًيا   يوتيوب 

  .املضمون مسح منهج على  الدراسة اعتمدت  حيث
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  عينة الدراسة:  )2
الرسمية البيانات من جمع  مت الدحيح)  القناة  (املعروف باسم  الغندور"  "أحمد  لليوتيوبر 

املش  عدد  يبلغ  التي  يوتيوب،  موقع  بها  على  مرات    822تركني  وعدد  مشترك،  ألف 
الفيديوهات على قناته يزيد عن   فيديو؛    250مليون مشاهدة، ويزيد عن    25مشاهدة 
بواقع    2020أبريل    25لى  إ  2017يوليو  31حيث مت حتليل الفيديوهات يف الفترة من  

  فيديو. 228
(املعر سمير"  "أحمد  لليوتيوبر  الرسمية  القناة  من  البيانات  جمع  باسم ومت  وف 

مليون مشترك، وعدد   1.2على موقع يوتيوب، التي يبلغ عدد املشتركني بها  إيجيكولوجي)  
عن   يزيد  قناته  على  الفيديوهات  مشاهدة  عن    5مرات  ويزيد  مشاهدة،   115ماليني 

  2020أبريل    25إلى    2015يناير  11يديو؛ حيث مت حتليل الفيديوهات يف الفترة من  ف
  .فيديوهات 110بواقع 

  اب اختيار العينة:أسب
  بعد مراجعة الباحثة معايير اختيار يوتيوبرز كمؤثرين توصلت الباحثة إلى اآلتي: 

البد أن يكون عدد املشاهدين    YouTubeناجًحا يف مجتمع يوتيوب    لكي يعتبر اليوتيوبر -
  لقناته أكثر من مليون مشترك. 

يوتيوب   - لشخصية  التوجيهي  املبدأ  أن  م  YouTubeكما  هو  املحتوى  الناجحة  قدار 
تراكم   ُيظِهر  حيث  على صفحتهم؛  فيديو    100املوجود  األقل-مقطع  لم    -على  أنهم 

حاها، وأنهم متكنوا من احلفاظ على هذا النجاح  يصبحوا مجرد ضجة بني عشية وض
 مبرور الوقت. 
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  نتائج الدراسة:
  عينة الدراسة:

  )1شكل رقم (

  عينة الفيديوهات محل الدراسة

67.5%

32.5%
الدحیح
إیجیكولوجي

  
) إلى عينة الفيديوهات على موقع يوتيوب محل الدراسة؛ حيث  1يشير الشكل رقم (

الدحيح   برنامج  عينة  نسبة  برنامج  67.5بلغت  نسبة  بلغت  بينما  العينة،  إجمالي  من   %
بينما  32.5إيجيكولوجي   أسبوعًيا،  حلقتني  ينتج  "الدحيح"  اليوتيوبر  ألن  وذلك   ،%
  بوعني. ينتج حلقة واحدة كل أس"إيجيكولوجي" 

  : العرضأهداف 
  )1جدول رقم (

  أهداف العرض 

  املوقع
  أهداف العرض 

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 % 62.1 210 % 64.5 71 %61 139  تثقيفي

 % 57.9 91 % 34.6 38 % 23.3 53 إرشادي أو توعوي

 % 91.1 308 % 91.8 101 % 90.8 207 معريف

 % 41.7 141 % 59.1 65 % 33.3 76 تعليمي 

) أهداف التقدمي الذاتي لليوتيوبرز محل الدراسة؛ حيث جاء 1يوضح اجلدول رقم (
بنسبة   املعريف  بنسبة    %،91.1الهدف  التثقيفي  الهدف  يليه  62.1يليه  الهدف %، 

 .%41.7%، ثم الهدف التعليمي بنسبة 57.9اإلرشادي أو التوعوي بنسبة  
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والبصري   السمعي  للمحتوى  الذاتي  التقدمي  أهداف  لتركيز  النتيجة  تلك  ترجع  وقد 
تقدمي  بهدف  والتثقيفي؛  املعريف  الهدف  على  الدراسة  محل  اليوتيوبرز  قبل  من  املقدم 
املعرفة والوعي للمتابعني باملعلومات واألفكار واملوضوعات التي يتم عرضها ومناقشتها يف  

أقصى استفادة علمية ومعرفية ممكنة جلمهور املتابعني، وقدم مدة زمنية معينة لتحقيق  
اليوتيوبرز محل الدراسة بعض املوضوعات واملناقشات ذات الهدف التعليمي واإلرشادي 

  والتوعوي بغرض تغيير االجتاهات والسلوكيات وتعليم وتبني سلوكيات وأفكار جديدة. 

  اإلستراتيجيات املستخدمة: 
  )2جدول رقم (

  يجيات املستخدمة اإلسترات

  املوقع
  اإلستراتيجيات  

  املستخدمة

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 % 87.9 297 %90 99 % 86.8 198  التمثيل

 %2.7 9 %8.2 9 - - الدعاء 

 % 97.9 331 % 96.4 106 % 98.7 225 االجنذاب

 % 97.9 331 % 100 110 % 96.9 221 الترويج الذاتي 

 % 34.6 117 % 23.6 26 % 39.9 91 التخويف 

 ) رقم  نتائج اجلدول  الذاتي من  2تشير  التقدمي  املستخدمة يف  اإلستراتيجيات  إلى   (
اليوتيوبرز وإستراتيجية   قبل  الذاتي  الترويج  إستراتيجية  جاءت  حيث  الدراسة؛  محل 

بنسبة   إستراتيجية  97.9االجنذاب  ثم  بنسبة  %،  إ87.9التمثيل  يليها  ستراتيجية  %، 
 .%2.7ثم إستراتيجية الدعاء بنسبة  %،34.6التخويف بنسبة 

اليوتيوبرز ا الترويج    ستخدم  الذاتي، هي:  محل الدراسة خمس إستراتيجيات للتقدمي 
املعلومات  وتقدمي  وشرح  العرض  يف  ومواهبهم  بكفاءتهم  اجلمهور  إعجاب  إلثارة  الذاتي 

ز الذات والثناء على الذات والثناء على واألفكار بطريقة سلسة ومبسطة، من خالل تعزي
قدراتهم   وإظهار  لليوتيوبرز  اإليجابية  وغير السمات  مباشر  بشكل  ومؤهالتهم  وأدائهم 

مباشر؛ كالتلميح مرارًا وتكرارًا إلى قدراتهم على اإللقاء والعرض والتقدمي وعلى املواهب  
والتفخيم   املبالغة  حد  إلى  تصل  قد  التي  الفرد  ميتلكها  يوتيوبرز  التي  مثل  الذات،  يف 

والت باملدح  الذاتي  الترويج  إستراتيجية  استخدم  الذي  ويف  "الدحيح"  كفاءته  يف  عظيم 
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موهبته والثناء على ذاته وعلى قدرته على اإللقاء والسرد بطريقة سريعة وبسيطة طول  
االجنذاب،  إستراتيجية  الدراسة  محل  اليوتيوبرز  استخدم  كما  املقدمة،  احللقات  عرض 

والتواضع، وبالتالي   ي الظهور بشكل محبوب للجمهور باستخدام النكات وروح الدعابة وه
الترويج  ميكن   إستراتيجية  تخلقها  التي  واملبالغة  وامللل  الكراهية  على  التغلب  لليوتيوبرز 

وإيصال   للتوضيح  التمثيل  إستراتيجية  اليوتيوبرز  استخدم  كما  الذات،  ملقدمي  الذاتي 
امل إلى جمهور  الدعاء  هويتهم  أو  والتضرع  التخويف  إستراتيجية  واستخدموا  لهم،  تابعني 

  الذاتي من معرفة وتثقيف وتعليم وإرشاد وتوعية.لتعزيز أهداف التقدمي 

  نوع الفكرة/ املوضوع:
  )3جدول رقم (

  نوع الفكرة/ املوضوع 

  املوقع
  نوع الفكرة/ املوضوع 

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 % 29.9 101 % 34.5 38 % 27.6 63  علم نفس

 %8.3 28 %0. 0 % 12.3 28 اقتصاد

 %7.4 25 % 10.9 12 %5.7 13 فلسفة

 %6.2 21 %0. 0 %9.2 21 ثقايف/ أنثروبولوجي

 %1.5 5 %1.8 2 %1.3 3 دين

 % 10.4 35 %9. 1 % 14.9 34 تاريخ 

 %1.8 6 %9. 1 %2.2 5 رياضة

 %4.4 15 %2.7 3 %5.3 12 واحلساب   علم الرياضيات

 %9. 3 %9. 1 %9. 2 جغرافيا 

 %9.2 31 %3.6 4 % 11.8 27 طب

 % 13.3 45 % 12.7 14 % 13.6 31 اجتماعي

 %6.2 21 %9. 1 %8.8 20 سياسية 

 %5.6 19 %9. 1 %7.9 18 تكنولوجيا

 % 43.5 147 % 55.5 61 % 37.7 86 علوم
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) رقم  اجلدول  املوض3يشير  نوعية  إلى  َما )  ُمقدِّ طرحها  التي  واملناقشات  وعات 
العلوم   تشمل  التي  العلمية  املوضوعات  جاءت  حيث  الدراسة؛  محل  التقدميية  العروض 

%، ثم  29.9يليها موضوعات علم النفس بنسبة    %، 43.5والفلك يف املرتبة األولى بنسبة  
بنسبة   االجتماعية  املوضوعات  %13.3املوضوعات  يليها  بنسبة  ،  ثم  10.4التاريخية   ،%

بنسبة   الطبية  موضوعات  9.2املناقشات  يليها  بنسبة  %،  املوضوعات 9اجلغرافيا  ثم   ،%  
املوضوعات الثقافية   %، ثم 7.4ثم املناقشات الفلسفية بنسبة  %،  8.3االقتصادية بنسبة  

بنسبة   يليها6.2والسياسية  بنسبة    %،  التكنولوجية  يليها5.6املوضوعات  علم    %، 
املوضوعات الدينية  %، يليها  1.8ثم الرياضة بنسبة    %،4.4سبة  الرياضيات واحلساب بن

 %.  1.5بنسبة 
نستنج من ذلك أن أهم املوضوعات واملناقشات التي اهتم بها اليوتيوبرز لتقدمي ذاتهم  

ال العلمية،  املوضوعات  هي  التقدميية  والعلوم،  وعروضهم  الفلك،  على:  تشتمل  تي 
االج واملوضوعات  النفس،  علم  لتحقيق ومناقشات  وذلك  والطبية؛  والتاريخية،  تماعية، 

والتوعية،   واإلرشاد  والتعلم  واملعرفة  التثقيف  تشمل  التي  التقدميية  العروض  أهداف 
ِقبل من  وترشيحها  اقتراحها  مت  املوضوعات  هذه  من  العظمى  الغالبية  أن  عن    فضًال 

  جمهور املتابعني يف التعليقات.

  نوع العرض: 
  )4جدول رقم (

  نوع العرض 

  املوقع
  نوع العرض 

  اإلجمالي  إيجيكولوجي  الدحيح

  %  ك  %  ك  %  ك

 %68 230 % 76.4 84 %64 146  مباشر

 %32 108 % 23.6 26 %36 82 غير مباشر 

 % 100 338 % 100 110 % 100 228 اإلجمالي 

) إلى نوع العرض املقدم من قبل يوتيوبرز محل الدراسة ومدى  4يشير اجلدول رقم (
وى السمعي والبصري؛ حيث جاء يف الترتيب األول العروض التقدميية  صلته بعنوان املحت

 .%32%، والعروض التقدميية غير املباشرة بنسبة 68املباشرة بنسبة 



 

 
952 952 

أسالي استخدام  إلى  السابق  نتائج اجلدول  العروض تشير  تقدمي  بداية  مباشرة يف  ب 
اليوت  استخدم  كما  احللقات،  بعنوان  مباشر  بشكل  وربطها  غير  التقدميية  أساليب  يوبرز 

مباشرة عند بدء احللقات كموضوعات ثانوية للتمهيد للموضوعات الرئيسية؛ مما ينشئ  
دحيح" يف  عنصري اجلذب واالهتمام باملحتوي املقدم، فعلى سبيل املثال حتدث يوتيوبر "ال

عن "العمل عن بعد" كموضوع ثانوي للتمهيد للموضوع الرئيسي، وهو أزمة  إحدى حلقاته  
إلى    فيروس التطرق  عن  وكذلك  وسلبية،  إيجابية  وآثار  نتائج  من  عنها  نتج  وما  كورونا 

التحدث عن احلرب العاملية كموضوع ثانوي ولكن املوضوع الرئيسي للحلقة هو التعايش  
ث وخلق  غير  االجتماعي  األساليب  استخدم  إيجيكولوجي  اليوتيوبر  وكذلك  احلوار،  قافة 

الرئ الفكرة  إلى  للوصول  والتمييز  املباشرة  العنصرية  عن  التحدث  مثل  للحلقة  يسية 
  والهدف الرئيسي للحلقة هو اختبارات الذكاء. 

  أسلوب العرض:
  )5جدول رقم (

  أسلوب العرض

  املوقع
  أسلوب العرض 

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 % 92.3 312 %90 99 % 93.4 213  سرد 

 % 79.6 269 % 39.1 43 % 99.1 226 حوار  

 قصصي 
13

3 
58.

3% 
9

8 
89.

1% 
23

1 
68.

3% 

) رقم  اجلدول  قبل 5يشير  من  التقدميية  العروض  يف  املستخدم  األسلوب  إلى   (
بنسبة  السرد  أسلوب  بني  ما  املستخدم  األسلوب  تنوع  حيث  الدراسة؛  محل  يوتيوبرز 

بنسبة  92.3% احلوار  أسلوب  استخدام  يليه  استخد79.6%،  وأخيًرا  األسلوب  ،  ام 
املتابعني  ، وذلك لتحقيق عوامل اجلذب و%68.3القصصي بنسبة   التشويق لدى جمهور 

إيجيكولوجي   يوتيوبر  قّدم  املثال  سبيل  فعلى  املعلومات،  عرض  يف  والرتابة  امللل  وجتنب 
أو قضية يف شكل قصصي   موضوع  مناقشة  منها  الهدف  "عناكب"  مسمى  حلقات حتت 

  املتحركة مع أداء صوتي له فقط.  باستخدام الصور والرسومات 
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  مدة احللقة: 
  )6(جدول رقم 

  مدة احللقة 

  املوقع
  إيجيكولوجي  الدحيح  املؤشرات اإلحصائية

 د 1.31 د 2.33  احلد األدنى 

 د 21.58 د 42.13 احلد األقصى

 د 7.09 د 14.83 املتوسط احلسابي

 3.89  5.54 االنحراف املعياري

 ) رقم  اجلدول  نتائج  ا6توضح  احلد  للحلقات  )  الزمنية  للمدة  األقصى  واحلد  ألدنى 
حسابي   مبتوسط  الدراسة  محل  لليوتيوبرز  حتليلها  مت  لليوتيوبر  د  14.83التي  قيقة 

معياري   بانحراف  حللقات  5.54"الدحيح"،  الزمنية  للمدة  احلسابي  املتوسط  بينما   ،
 .3.89حراف معياري دقيقة بان  7.09إيجيكولوجي اليوتيوبر 

إلى   يرجع  املختلفة  وذلك  والرؤى  واألفكار  للمعلومات  إيجيكولوجي  اليوتيوبر  تقدمي 
شرح   بهدف  قصيرة،  زمنية  مدة  يف  والبصري  السمعي  للمحتوى  املطروح  املوضوع  حول 
يتجنب   حتى  ممكنة؛  زمنية  فترة  أقصر  يف  بسهولة،  محددة  ومعلومات  أفكار  وتفسير 

اليوتيوبر الدحيح يقدم سرَد كٍم كبير ة عند املتابع أو املشاهد، بينما  حدوث امللل والرتاب 
بغض   واألفكار  املعلومات  وتوضح  تفسر  التي  واإلحصائيات  والدراسات  املعلومات  من 

  النظر عن املدة الزمنية التي يستغرقها ذلك.

  وجود هاشتاج:
  )7جدول رقم (

  وجود هاشتاج 

  املوقع
  الهاشتاج

  اإلجمالي  إيجيكولوجي  الدحيح

  %  ك  %  ك  %  ك
 % 89.6 303 % 68.2 75 % 100 228  يوجد

 % 10.4 35 % 31.8 35 - - ال يوجد

 % 100 338 % 100 110 % 100 228 اإلجمالي 
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 ) رقم  اجلدول  نتائج  قبل 7توضح  من  اسُتخدمت  التي  الهاشتاجات  عدد  إجمالي   (
بنسبة    اليوتيوبرز  الدراسة  "هاشتاًجا"  100محل  استخدم  الذي  الدحيح  لليوتيوبر   %

"ا مسمى  حتت  التي  واحًدا  الهاشتاجات  تنوعت  بينما  البرنامج،  حلقات  كل  يف  لدحيح" 
،  إيجيكولوجيما بني هاشتاج (  %68.2اسُتخدمت من ِقبل اليوتيوبر إيجيكولوجي بنسبة  

ا احللقات  بينما  البيت)،  يف  اقعد  نسبتها اسألونا،  كانت  بها  هاشتاج  عرض  يتم  لم  لتي 
31.8%. 

  األداء  )8جدول رقم (

  املوقع
  األداء 

  حيحالد
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك
 % 98.8 334 % 98.2 108 % 99.1 226  استخدام األلوان 

 % 2.4 8 % 3.6 4 % 1.8 4 أبيض وأسود

 % 43.5 147 % 80 88 % 25.9 59 فيديو

 % 76.9 260 % 96.4 106 % 67.5 154 الرسوم املتحركة

 % 96.7 327 % 98.2 108 % 96.1 219 صور 

 % 99.7 337 % 100 110 % 99.6 227 موسيقى 

 مؤثرات صوتية
22

7 

99.

6 % 

11

0 

100

% 

33

7 

99.

7 % 

) رقم  اجلدول  لعرض 8يوضح  الدراسة  محل  يوتيوبرز  قبل  من  املستخدم  األداء   (
بنسبة   التقدميية  العروض  يف  األلوان  استخدموا  حيث  املختلفة؛   %،98.8فيديوهاتهم 

يف واألسود  األبيض  استخدام  بنسبة    يليها  التقدميية  يخص  %2.4العروض  فيما  أما   ،
استخدامهم الصورة والفيديو لتدعيم وتوضيح عروضهم التقدميية فكانت نسبة استخدام 

استخدام  96.7الصور   يليها  بنسبة  الرس%،  املتحركة  الفيديو  76.9وم  استخدام  ثم   ،%
يق عامل اجلذب يف  بينما مت استخدام املؤثرات الصوتية واملوسيقى لتحق  %،43.5بنسبة  

 .%99.7عروضهم التقدميية بنسبة  
اليوتيوبرز الصور    استخدم  لتوضيح  األلوان  التقدميية  العروض  يف  الدراسة  محل 

التي   احللقات  بعض  يف  واألسود  األبيض  استخدموا  أنهم  كما  واملحتوى،  والفيديوهات 
األحداث،   على  الواقعية  إلضافة  جغرافية  أو  تاريخية  موضوعات  واستخدموا تناولت 

مصداق وتوضيح  لتأكيد  والفيديوهات  املتحركة  والرسوم  يف الصور  الواردة  املعلومات  ية 
  حلقاتهم. 
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  نبرة الصوت:
  نبرة الصوت )9جدول رقم (

  املوقع
  نبرة الصوت

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك
 % 21 71 % 12.7 14 % 25 57  تهديدية 

 % 74 250 % 83.6 92 % 69.3 158 وتساؤل استهجان

 % 90.2 305 % 74.5 82 % 97.8 223 ساخرة أو الهجائية

 % 55.3 187 % 92.7 102 % 37.3 85 هادئة

 % 37.9 128 % 14.5 16 % 49.1 112 حادة 

نتائج اجلدول رقم (  العروض 9تشير  ِقبل مقدمي  إلى نبرة الصوت املستخدمة من   (
ثم    %،90.2نبرة الصوت الساخرة أو الهجائية بنسبة    الذاتية محل الدراسة؛ حيث جاءت

%، ثم نبرة الصوت  55.3يليها نبرة الصوت الهادئة بنسبة  %،  74نبرة االستهجان بنسبة  
 .%21برة الصوت التهديدية بنسبة %، وأخيًرا ن37.9احلادة بنسبة  

لى استخدم مقدمو العروض الذاتية نبرات مختلفة من الصوت أثناء تقدمي عروضهم ع 
موقع يوتيوب، وتراوحت بني: نبرة صوت ساخرة؛ وهي نتيجة منطقية نظًرا الستخدامهم 

نبرة   يليها  الدعابة،  وروح  الفكاهة  تتضمن  التي  االجنذاب  االستهجان  إستراتيجية 
والتساؤل لتوجيه األسئلة واالستفسارات إلى املتابعني من اجلمهور؛ بغرض حتقيق أهداف  

  ثل يف التثقيف واملعرفة والتعليم.العروض الذاتية التي تتم

  استخدام الكلمات واإلحصائيات على الشاشة: 
  )10جدول رقم (

  استخدام الكلمات واإلحصائيات على الشاشة

  املوقع
الكلمات واإلحصائيات  استخدام 

  على الشاشة

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 % 99.1 335 % 100 110 % 98.7 225  استخدام الكلمات

 % 82.8 280 % 97.3 107 % 75.9 173 استخدام اإلحصائيات 

 ) رقم  اجلدول  نتائج  كتابة  10تشير  الدراسة  محل  يوتيوبرز  استخدام  نسب  إلى   (
بنسبة   املقدم  السمعي  البصري  املحتوى  على  العلمية  واملصطلحات  % 99.1الكلمات 
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اس مت  بينما  والتفسير،  والشرح  بنسبة للتوضيح  العلمية  والدالالت  اإلحصائيات  تخدام 
والبرهان وتقدمي األدلة    82.8% يتم تقدميه من معلومات ومعرفة حول  للتأكيد  على ما 

 املوضوعات التي يتم تناولها يف العروض التقدميية الذاتية لليوتيوبرز محل الدراسة.  

  اللغة املستخدمة:
  )11جدول رقم (

  اللغة املستخدمة 

  املوقع
  ة املستخدمة اللغ

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 % 98.8 334 % 100 110 % 98.2 224  لغات أجنبية

 % 97.9 331 % 100 110 % 96.9 221 استخدام املصطلحات العلمية 

 %3.3 11 %1.8 2 %3.9 9 فصحى

 % 99.1 335 % 100 110 % 98.7 225 عامية

رقم   اجلدول  العروض 11(يشير  يف  اليوتيوبرز  ِقبل  من  املستخدمة  اللغة  إلى   (
 %، 99.1التقدميية على موقع يوتيوب؛ حيث جاءت اللغة العامية يف الترتيب األول بنسبة  

اللغات األجنبية بنسبة   العلمية بنسبة    %،98.8يليها استخدام  ثم استخدام املصطلحات 
 .%3.3%، وأخيًرا استخدام لغة فصحى بنسبة 97.9

استخدم مقدمو العروض التقدميية اللغة العامية واللغة األجنبية يف العروض التي مت 
تقدميها على موقع يوتيوب بهدف اإليضاح والتفسير واإلملام بكل جوانب املوضوع املطروح  

ولتبسيط وتوضيح   للمناقشة،  الفهم،  وسهولة  السرعة  ولتحقيق  العلمية،  املصطلحات 
  إلى جمهور املتابعني.   وتفسير املعلومات املقدمة
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 أنواع الشخصيات:
  )12جدول رقم (

  أنواع الشخصيات  

  املوقع
  أنواع الشخصيات

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 %7.7 26 - - % 11.4 26  اقتصادية

 %5.3 18 %1.8 2 %7 16 ثقافية

 %7.1 24 %0.9 1 % 10.1 23 فكرية

 %4.7 16 %0.9 1 %6.6 15 اجتماعية

 %7.1 24 %4.5 5 %8.3 19 فنية

 %1.5 5 %0.9 1 %1.8 4 دينية

 % 71.6 242 % 82.7 91 % 66.2 151 علمية 

 % 11.5 39 %3.6 4 % 15.4 35 سياسية 

 % 22.2 75 %7.3 8 % 29.4 67 تاريخية 

 ) رقم  اجلدول  نتائج  السمعي 12تبني  املحتوى  يف  ذُكرت  التي  الشخصيات  أنواع   (
محل الدراسة، حيث مت ذكر أسماء شخصيات علمية    والبصري املقدم من قبل اليوتيوبرز

بنسبة   التخصصات  مختلف  بنسبة  71.6يف  التاريخية  الشخصيات  بينما   ،%22.2،% 
%، ثم  7.7االقتصادية بنسبة    %، ثم الشخصيات11.5تليها الشخصيات السياسية بنسبة  

الثقافية بنسبة    %،7.1الفكرية والفنية بنسبة    الشخصيات ثم    %،5.3تليها الشخصيات 
 .%1.5الشخصيات الدينية بنسبة 

اليوتيوبرز لتقدمي  النتيجة  تلك  آراء   وترجع  يوتيوب  موقع  على  محتواهم  عرض  يف 
وأفكار الشخصيات العلمية للتأكيد على معلوماتهم وأفكارهم التي يعرضونها، خاصة أن  

علمي   محتوى  عرضه  مت  الذي  املحتوى  والعلوم  أغلب  (كالطب  مختلفة  تخصصات  يف 
ية للداللة  والفلك والرياضيات وغيرها)، تليها االستعانة بآراء وأفكار الشخصيات التاريخ

التي يطرحونها، ثم الشخصيات السياسية  والتأكيد على مصداقية معلوماتهم وأفكارهم 
سرده موضوعات مت  أو  بعينها  أزمات  حيال  وقراراتهم  مواقفهم  على  قبل للتعرف  من  ا 

املحتوى   يف  بها  االستعانة  مت  التي  األنواع  أقل  فهي  الدينية  الشخصيات  أما  اليوتيوبرز، 
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اليوتيوبرز كالتحدث  املقدم؛ وذلك   لقلة عدد املوضوعات والنقاشات الدينية التي تناولها 
  عن الصيام واملوت. 

  وجود مصادر: 
  وجود مصادر  )13جدول رقم (

  املوقع
  وجود مصادر

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 % 98.5 333 % 96.4 106 % 99.6 227  يوجد

) رقم  اجلدول  بنسبة  13يشير  علمية  مصادر  وجود  إلى  للجمهور  %  98.5)  ميكن 
املتابعني االطالع عليها للتأكد من صحة وصدق املعلومات واملعرفة التي قدمها اليوتيوبرز  

يف الدراسة  املصداقية محل  لتحقيق  وذلك  يوتيوب؛  موقع  على  التقدميية  العروض   
 ها. واملوثوقية للمعلومات التي مت تقدمي

  : اسكتش
  )14جدول رقم (

  اسكتش 

  املوقع
  اسكتش

  الدحيح
  ) 228(ن=

  إيجيكولوجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 % 77.5 262 % 30.9 34 % 100 228  يوجد

) إلى وجود اسكتش مت متثيله من قبل مقدمي العروض 14م ( تشير نتائج اجلدول رق
بنسبة   النقاش  البدء يف موضوعات  الدراسة قبل  اعتمد 77.5التقدميية محل  %؛ حيث 

برنامج الدحيح يف كل احللقات املعروضة على موقع يوتيوب على وجود اسكتش قبل البدء  
ا والتشويق ملشاهدة   ملوضوع، ولتحقيق عنصريف موضوع احللقة متهيًدا ملناقشة  اجلذب 

احللقة، ويتم من خالله متثيل أكثر من شخصية حسب املوقف واملوضوع املطروح للنقاش، 
واملؤثرات   املوسيقى  واستخدام  الشخصيات،  لهذه  املناسب  واملظهر  املالبس  ارتداء  مع 

إيجيكولوج اليوتيوبر  استخدم  بينما  للموقف،  املناسبة  بنسبة الصوتية  االسكتش  فكرة    ي 
الزمنية    30.9% الفترة  إلى  ذلك  يرجع  وقد  التقدميية،  العروض  حلقات  مجموع  من 

 القصيرة للحلقات املعروضة.
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  الكلمات املستخدمة يف الثقافة التشاركية: 
  )15جدول رقم (

  الكلمات املستخدمة يف الثقافة التشاركية

  املوقع
الكلمات املستخدمة يف الثقافة  

  التشاركية

  الدحيح
  ) 228(ن=

  كولوجيإيجي
  ) 110(ن=

  اإلجمالي
  ) 338(ن=

  %  ك  %  ك  %  ك

 % 66.6 225 - - % 98.7 225  مشاهدة احللقات اجلديدة 

 % 20.1 68 %3.6 4 % 28.1 64 انتظار احللقة القادمة

 % 84.6 286 % 63.6 70 % 94.7 216 اإلعجاب باحللقة

 % 79.3 268 %40 44 % 98.2 224 انزل بص على املصادر 

Subscribe 221 96.9 % 109 99.1 % 330 97.6 % 

 % 54.1 183 % 82.7 91 % 40.4  92 اكتب تعليق

 % 85.5 289 %90 99 % 83.3 190 تفعيل اجلرس

) رقم  اجلدول  التقدميية  15يشير  العروض  مقدمو  استخدامها  التي  الكلمات  إلى   (
"  Subscribeخالل استخدام جملة "محل الدراسة لتحقيق الثقافة التشاركية، وذلك من  

"  ،%97.6بنسبة  للحلقة   جملة  بنسبة  يليها  للقناة"  اجلرس  جملة  ثم    ،%85.5تفعيل 
بنسبة   باحللقة"  "  ،%84.6"اإلعجاب  جملة  املصادر"ثم  على  بص   ، %79.3بنسبة    انزل 

 ، %54.1بنسبة    اكتب تعليق"ثم جملة "  ،%66.6مشاهدة احللقات اجلديدة" بنسبة  يليها "
 .%20.1انتظار احللقة القادمة" بنسبة وأخيًرا "

موقع  على  التشاركية  للثقافة  اليوتيوبرز  حتقيق  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  تشير 
اليوتيوبرز يطالب  حيث  املتابعني؛  جمهور  مع  التعليقات   يوتيوب  بكتابة  املتابعني  جمهور 

يف  لها  التطرق  يفضلون  التي  املوضوعات  أهم  وعن  واهتماماتهم  آرائهم  عن  تعبر  التي 
أكثر    اؤالت واالقتراحات، واتسمت حلقات يوتيوبر إيجيكولوجي بأنها احللقات وكتابة التس

هاشتاج #اسألولنا حتقيًقا للثقافة التشاركية من يوتيوبر الدحيح؛ ألنه ينظم حلقات حتت  
والثقافة  والتفاعل  املشاركة  وبالتالي حتقيق  التعليقات،  يف  اجلمهور  تساؤالت  على  للرد 

ب املتابعني،  جمهور  مع  بكتابة  التشاركية  املتابعني  جمهور  يطالب  الدحيح  يوتيوبر  ينما 
  اقتراحاتهم حول احللقات القادمة.
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  :التفاعليةنسب  

  :املقدمةعدم اإلعجاب باحللقات 

  )16جدول رقم (

  عدم اإلعجاب 

  املوقع
  إيجيكولوجي  الدحيح  املؤشرات اإلحصائية

 11 423  احلد األدنى 

 2200 77000 احلد األقصى

 324.75 13145.95 بياملتوسط احلسا

 345.893  11424.93 االنحراف املعياري

) رقم  اجلدول  من 16يشير  املقدمة  التقدميية  بالعروض  اإلعجاب  عدم  نسب  إلى   (
حسابي   مبتوسط  الدراسة  محل  يوتيوبرز  معياري   13145.95قبل  وانحراف 

احلسابي    11424.93 املتوسط  بينما  الدحيح،  اإلعجاب   324.75لليوتيوبر    لعدم 
 . 345.893 إيجيكولوجي وبانحراف معياري بالعروض التقدميية املقدمة من

  نسب مشاهدة احللقات املقدمة:
  )17جدول رقم (

  املشاهدة 

  املوقع
  إيجيكولوجي  الدحيح  املؤشرات اإلحصائية

 20000 700000  احلد األدنى 

 5500000 5400000 احلد األقصى

 606491.82 1890293.86 املتوسط احلسابي

 91907.605  69462.474 النحراف املعياريا

) نسب املشاهدة للعروض التقدميية لليوتيوبرز محل الدراسة 17يوضح اجلدول رقم(
الدحيح   يوتيوبر  مشاهدة  للنسب  احلسابي  املتوسط  بانحراف    1890293.86حيث 

إيجيكولوجي  69462.474معياري   يوتيوبر  مشاهدة  لنسب  احلسابي  املتوسط  بينما   ،
 . 91907.605بانحراف معياري  606491.82
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  املقدمة: احللقات لىعالتعليق 

  )18جدول رقم (

  التعليق 

  املوقع
  إيجيكولوجي  الدحيح  املؤشرات اإلحصائية

 37 799  احلد األدنى 

 10000 54000 احلد األقصى

 1039.44 3987.27 املتوسط احلسابي

 1244.839  4006.403 االنحراف املعياري

رقم   اجلدول  محل  18(يوضح  لليوتيوبرز  التقدميية  العروض  على  التعليق  نسب   (
بانحراف   3987.27الدراسة حيث املتوسط احلسابي للنسب تعليقات يوتيوبر الدحيح  

إيجيكولوجي    ،4006.403معياري   اليوتيوبر  تعليقات  لنسب  احلسابي  املتوسط  بينما 
 .1244.839 بانحراف معياري 1039.44

  : باحللقات املقدمةاإلعجاب 
  )19جدول رقم (

  اإلعجاب

  املوقع
  إيجيكولوجي  الدحيح  املؤشرات اإلحصائية

 1100 29000  احلد األدنى 

 8700000 307000 احلد األقصى

 115680.91 89482.46 املتوسط احلسابي

 841047.420  35826.364 االنحراف املعياري

) رقم  اجلدول  لليوتيوب19يوضح  التقدميية  بالعروض  اإلعجاب  نسب  محل )  رز 
الدحيح   لليوتيوبر  اإلعجابات  لنسب  احلسابي  املتوسط  حيث   89482.46الدراسة؛ 

معياري   لنسب    ،35826.364بانحراف  احلسابي  املتوسط  لليوتيوبر  بينما  اإلعجابات 
 . 841047.420بانحراف معياري  115680.91إيجيكولوجي  

املتا وجمهور  الدراسة  محل  اليوتيوبرز  بني  التفاعلية  نسب  مشاركة  توضح  لهم  بعني 
وإقامة  فيها  الرأي  إلبداء  الفرصة  إلعطائهم  لهم  املتابعني  جمهور  مع  نظرهم  وجهات 
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و معهم،  مباشرة  جتاه محادثات  النظر  وجهات  بتقدمي  املباشرة  التعليقات  ساهمت 
تم طرحه يف احللقات املقبلة، كما أنها وّسعت من  املوضوعات املطروحة وما يريدون أن ي

نفسه؛  دائرة مشاركة   االهتمام  يشاركونهم  آخرين  متابعني  إلى  للمحتوى  املتابعني  جمهور 
حيث يتم نشر القصص التي يتم سردها يف حلقات اليوتيوبرز محل الدراسة على موقعي  

للمو األفراد املستخدمني  ويتم مشاركتها بني  وتويتر  التفاعلية، وساهم ذلك فيسبوك  اقع 
الصفحات والقنوات الرسمية لليوتيوبرز بشكل بشكل مباشر يف رفع نسب االشتراك يف  

    ملحوظ.
  مناقشة النتائج:

تعد إدارة التقدمي الذاتي من خالل موقع يوتيوب جزًءا ال يتجزأ من احلياة اخلاصة   -
حياتهم ويقدمون صورة ثرية  واملهنية لليوتيوبرز؛ حيث يكشف األشخاص عن تفاصيل  

أو   اهتماماتهم  حول  قصًصا  ويروون  أو  لشخصيتهم،  املهنية،  أنشطتهم  أو  خبراتهم 
املعرفة   وتقدمي  واالقتصادية،  والسياسية  واالجتماعية  العلمية  القضايا  مناقشة 

  .واملعلومات حول املوضوعات التي يقترحها جمهور املتابعني لهم
موق - عبر  الذاتي  التقدمي  إلى يتيح  والوصول  العالقات  وبناء  التفاعل  بدء  يوتيوب  ع 

ويف املعرفة،  التفاعل   موارد  على  احلفاظ  يوتيوب  موقع  يسّهل  الصدد  هذا 
البيئات   يف  أكبر  حتكم  لديهم  املستخدمني  إن  حيث  األفعال؛  وردود  واالنطباعات 

 االفتراضية. 
وبص - إيجابية  بصورة  وإظهارها  الذات  تقدمي  إلى  اليوتيوبرز  فهم  مييل  مثالية؛  ورة 

واملثال اإليجابية  الصورة  نقل  أجل  وبالتالي يتصرفون عن قصد من  اآلخرين،  أمام  ية 
العروض الذاتية بشكل مختلف باختالف املواقف واألحداث، وشاركت   يتفاعل مقدمو

العديد من أساليب التقدمي الذاتي التي قدمها يوتيوبرز محل الدراسة، مثل أوصاف 
والسلوكيات   والعدوان الذات  واالمتثال  والتوافق  االجتماعية  واألمناط  اللفظية  غير 

زفة واخلوف واالستهجان وغيرها يف التقدمي الذاتي املباشر والدقيق لليوتيوبرز،  واملجا
 الذي هدف إلى نقل انطباعاتهم وآرائهم وأفكارهم إلى جمهور املتابعني.

راضية والتفاعالت والعالقات شبه التقدمي الذاتي مبثابة مفتاح إلنشاء العالقات االفت  -
ومن أجل بناء صور إيجابية يقوم اليوتيوبرز    االجتماعية وتطورها عبر موقع يوتيوب، 

استجابة   بعناية  املعلومات  هذه  وتقدمي  أنفسهم  عن  معلومات  بتقدمي  انتقائي  بشكل 
يقبلون  املتابعني  جمهور  جعل  الذاتي  العرض  من  فالهدف  لهم؛  املتابعني  لتعليقات 

يج الهدف  هذا  ولتحقيق  اليوتيوبرز،  يقدمها  التي  الذاتية  والعروض  على  الصور  ب 
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األفراد تقدمي أنفسهم وفًقا ألدوارهم االجتماعية والتأكد من أن جمهور املتابعني لهم  
العامة  تعديل صورهم  إلى  األفراد  يحتاج  وبالتالي  إيجابي،  بشكل  قيموا صورهم  قد 

 . وفًقا لتوقعات اجلمهور
هم باعتباره ليوتيوبر باعتباره مؤثًرا تغيير آراء جمهوره وتغيير اجتاهاتهم وأفكارميكن ل  -

جمهور   على  التأثير  يف  يستمر  ما  وغالًبا  مهمة،  مساهمات  يقدم  الذي  الشخص 
للتعبير عن   التي يستخدمونها  الكلمات  املتابعني، ويتبنى املتابعون لهم أفكارهم وحتى 

 أثير الشخصي التي جتعل من اليوتيوبرز قادة رأي.أفكارهم، ويعد ذلك من أشكال الت
اجلمهور ويقررون بأن هناك مجموعة من األشخاص يشاهدون   يتحدث اليوتيوبرز إلى  -

من خالل نطق كلمات مثل "عزيزي املشاهد   - هم جمهورهم ومتابعوهم-،  فيديوهاتهم 
أو املتابع" و"يا شباب"، وأيًضا من خالل استخدام لغة اجلسد وسلوكيات غير لفظية، 

لتفعي إليهم  اإلشارة  أو  لهم  التحية  تقدمي  املثال  سبيل  القناة  على  يف  االشتراك  ل 
ا بها  يتحدث  التي  فالطريقة  احللقة،  كيف  ومشاركة  تظهر  جماهيرهم  مع  ليوتيوبرز 

 يشعرون جتاههم.  
مقبولة   - غير  ستكون  الدراسة  محل  اليوتيوبرز  قبل  من  املستخدمة  العامية  اللغة 

وقد  لليوتيوبرز،  يعتبر ميزة مميزة جًدا  وذلك  آخر،  أي وسيط إعالمي  اجتماعًيا يف 
والفك الضحك  تثير  وعفوية  أصالة  أكثر  شخصية  لبناء  إستراتيجية  اهة،  تكون 

 باإلضافة إلى مهاراتهم يف استخدام لغة اجلسد.
للثقافة  - اخلمسة  اخلصائص  جميع  على  الدراسة  محل  اليوتيوبرز  محتوى  اشتمل 

التشاركية التي ناقشها "تشاو"؛ ألنه يحتوي على حواجز منخفضة نسبًيا أمام التعبير 
وكتابة التعليقات    الفني واملشاركة املدنية، ويسمح بدعم قوي إلنشاء ومشاركة املحتوى

والتساؤالت، وهو توجيه غير رسمي من اليوتيوبرز للجمهور ويعطي اجلمهور االعتقاد 
اليوتيوبرز؛   مع  االجتماعي  باالتصال  إحساًسا  ويعطيهم  مهمة  مساهماتهم  بأن 

خالل من  املتابعني  جمهور  وكتابة    فمشاركة  املشاركة  على  للجمهور  اليوتيوبرز  حث 
والتساؤال مع التعليقات  األشكال  من  شكل  بأي  متورطون  بأنهم  يشعرون  يجعلهم  ت 

شهرتهم ومع محتوى فيديوهاتهم، ويخلق روابط مع اجلمهور ويجعلهم يشعرون كما لو  
الختيار   مهاراتهم  من  اليوتيوبرز  يطور  وبالتالي  لليوتيوبرز،  مهمون  ينتجونه  أنهم  ما 

 تابعيهم. والتحقق منه ألنهم ميثلون مصدرًا موثوًقا للمعلومات مل
لألفراد   - فقط  يسمح  ال  فهو  التشاركية؛  خصائصه  يف  فريًدا  يوتيوب  موقع  يعتبر 

نوع   النظر عن  التفاعل واملشاركة فيه بغض  أيًضا  إنتاج املحتوى، ولكن  باملساهمة يف 
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شاركية لوسائل االتصال اجلديدة قد مكنت  املحتوى أو من يساهم فيه، فالسمات الت 
 وتلقي املعلومات دون قيود سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. األفراد من إنتاج وتوزيع 

اإلنتاج    - من  األفراد  مكّنت  جديدة  ثقافة  يضم  تشاركي  كمكان  يوتيوب  موقع  ظهر 
االجتم طبقته  أو  عرقه  أو  دينه  أو  جنسه  عن  النظر  بغض  والبث  أو واملساهمة  اعية 

يوتيوب ألنه مكان يرحب    فكره؛ لذلك يتفاعل املتابعون ويساهمون بشكل كبير يف موقع
 بنشر بأي محتوى دون متييز. 

وتتميز هذه الثقافة بسهولة الوصول وإمكانية مشاركة األعمال الفنية وتبادل املعرفة   -
امل  املشاركة  بـ"تعابير  تعترف  ألنها  واخلبراء  الهواة  املستخدمني  فالثقافة  بني  ختلفة"؛ 

اإل وسائل  منتجي  بني  احلدود  تكون  حيث  واضحة،  التشاركية  غير  واملستهلكني  عالم 
 وبالتالي إنتاج ثقافة إعالمية متيز جمهورًا نشًطا.

يتم تعريف إطار الثقافة التشاركية من خالل خمس خصائص، منها حواجز منخفضة   -
أحد العناصر الرئيسية التي تضع موقع نسبًيا أمام التعبير الفني، واملشاركة املدنية، و

لنشاط   مالئمة  كمساحة  اشتراك  يوتيوب  متطلبات  على  يحتوي  أنه  هو  اليوتيوبرز، 
منخفضة ومسار املشاركة فيه تدريجي، فمعظم زوار موقع الويب هم مستخدمون غير  
محيط   يف  املشاهدين  وبعض  الفيديو،  مقاطع  ملشاهدة  املوقع  يستخدمون  مسجلني 

مي أي املجتمع  يف  يساهمون  ال  ولكن  التعليقات  وقراءة  فيديو  مقطع  مشاهدة   كنهم 
مناقشات يتم احتساب مشاركتهم من حيث عدد املشاهدات؛ مما يزيد من شعبية كل 
من   املزيد  إنشاء  على  املحتوى  منشئي  التعليقات  تفاعالت  وحتفز  لليوتيوبر،  فيديو 

 توى الفيديو بها داخل املجتمع. مقاطع الفيديو، وهي مهمة للطرق التي يتم تداول مح
بشكل   YouTubeت، فتم تصميم موقع يوتيوب  دعم قوي إلنشاء ومشاركة الفيديوها -

يتميز   حيث  بسيطة؛  واجهة  تصميم  إلى  باإلضافة  املحتوى  ملشاركة  كموقع  أساسي 
يوتيوب   لتوجيه   YouTubeموقع  التعليمية  الفيديو  مقاطع  من  بعديد  أيًضا 

على اجلدد  بها    املستخدمني  يقوم  التي  السهولة  وتتجلى  التفاعل،  مستويات  جميع 
يف   يوتيوب  الشباب  موقع  شعبية  يف  ومشاركته  املحتوى  وميكن YouTubeإنشاء   ،

مقاطع   وتظهر  تلقائًيا،  إنشاؤها  يتم  التي  الروابط  مشاركة  واملشاهدين  لألعضاء 
درا على  الزائرون  يكون  بحيث  الرئيسية  الصفحة  على  الشائعة  باملواضيع الفيديو  ية 

سية لتسهيل الوصول السريع  الناشئة يف املجتمع، ومت تصميم وتخطيط الصفحة الرئي
املسجلني، لألعضاء  االشتراك  قسم  إلى  إضافة  الشائع،  املحتوى  موقع  إلى  ويعطي 
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الوالء للمنصة   املقابل  أولوية ألعضائه يف االنتماء والتعرف على املجتمع ويف  يوتيوب 
  (يوتيوب). 

محتوى    اإلرشاد - من  كبيرة  مجموعة  يف  الرئيسية  الفئات  من  واحدة  الرسمي  غير 
من   متنوعة  مجموعة  حول  إرشادية  فيديو  مقاطع  وهي  الدراسة،  محل  اليوتيوبرز 
املوضوعات وخاصة املوضوعات العلمية والنفسية، هذا النوع من اإلرشاد غير رسمي 

الف  يوفر  فإنه  ذلك،  ومع  اليوتيوبرز،  قبل  من  منظم  لتحمل وغير  للمتابعني  رص 
 مسؤوليات مختلفة. 

مة على أي مستوى من املشاركة بدًءا من مشاهدة مقطع االعتقاد بأن الفيديوهات مه  -
فيديو إلى إنشاء مقاطع استجابة للرد على تلك الفيديوهات أو كتابة التعليقات؛ حيث 

ملقاط الترويج  ويتم  يوتيوب،  كبير يف مجتمع  بشكل  املتابعني  الفيديو  يساهم جمهور  ع 
الرئيسية، الصفحة  يف  املشاهدات  من  عدد  أكبر  تتلقى  يتم    التي  ذلك  على  عالوة 

الزائرون  يتمكن  حتى  فيديو  مقطع  كل  بجوار  بارز  بشكل  املشاهدات  عدد  عرض 
من   ومنشئو والردود  التعليقات  عرض  ويتم  بوضوح،  املتزايد  العدد  رؤية  من  املحتوى 

 فيديو.ِقبل املستخدمني املسجلني أسفل كل 
الوسائ - محتوى  ومنشئي  املجتمع  مع  اتصال  ببناء  األعضاء  تقدمي يقوم  عند  ط 

التعليقات والردود، ويستخدم املعجبون نظام التعليقات لتشجيع ودعم منشئي املحتوى  
منشئو  ينتج  أن  املرجح  ومن  املحتوى،  إعداد  فريق  إلى  واألفكار  االقتراحات  ولتقدمي 

  املشاهدون من االستمتاع به.   املحتوى محتوى إضافًيا ليتمكن
فيحتوي - االجتماعي،  باالتصال  يوتيوب    الشعور  محدود   YouTubeموقع  عدد  على 

املستخدمني  ومت جتهيز  األعضاء،  اتصاالت  لتعزيز  االجتماعية  الشبكات  ميزات  من 
لتتبع  االشتراكات  وقائمة  األصدقاء  وقائمة  للتخصيص  مخصصة  بقائمة  املسجلني 

املفضلني وتلقي التحديثات عند نشر مقطع فيديو جديد على قناة    القنوات واألعضاء
يوتيوب  مشت موقع  يتم تصميم  ولم  والتفاعل   YouTubeركة؛  للتعاون  ويب  كمساحة 

املتزامن، ومع ذلك ابتكر اليوتيوبرز بعض الطرق لدعم بعضهم بعًضا وتعزيز التعاون، 
األ االجتماعي  التواصل  مواقع  على  لهم  صفحات  وجود  وتويتر  مثل  فيسبوك  خرى 

 تابعني. وإنستجرام لنشر إنتاجهم والتفاعل مع جمهور امل
مقاطع  - يف  الدراسة  محل  اليوتيوبرز  استخدامها  التي  الذاتي  الترويج  إستراتيجية 

الفيديو واالشتراك   "اإلعجاب" مبقاطع  الفيديو اخلاصة بهم لتشجيع جمهورهم على 
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نسب   ارتفاع  وبالتالي  األخرى،  قنواتهم  من  يف  يزيد  مما  لهم  واملتابعني  املشتركني 
 شهرتهم. 

فيديو - مقاطع  صفات   تشترك  بعض  يف  "إيجيكولوجي"  يوتيوبر  مع  "الدحيح"  يوتيوبر 
الفكرة   عن  التحدث  قبل  احللقة  بداية  يف  اسكتش  بعمل  كالبدء  نفسها؛  اإلنتاج 

مؤث واستخدام  كل احللقات،  وإعداد خلفية موحدة يف  رات الرئيسية ملحتوى احللقة، 
نبرات صوت واالعتماد على  كل محتوى مقدم،  تناسب  وموسيقى  ما    صوتية  مختلفة 

ال  املتابعني  يجعل  قد  الذي  وامللل  الرتابة  ليتجنبوا  والهادئة  والتهديدية  الساخرة  بني 
 يريدون مشاهدة املحتوى املقدم، أو إلثارة الترهيب والتخويف لدى املشاهد.

والرس - والفيديوهات  الصور  صحة  استخدام  على  وأدلة  وبراهني  كحجج  املتحركة  وم 
وا يقدمونه،  ما  أو ومصداقية  احلقلة،  نهاية  عند  اللفظي  غير  االتصال  على  العتماد 

عليها   اعتمد  التي  املصادر  وقراءة  الرأي  وإبداء  املشاركة  على  املتابعني  جمهور  حلث 
ل يوتيوبر تزيد فمقاطع الفيديو اخلاصة بك  اليوتيوبر إلنتاج املحتوى السمعي البصري؛ 

الت وبالطريقة  الفيديو  محتوى  تدفق  بكيفية  والطريقة املعرفة  الفيديو  بها  يقدمون  ي 
 التي ينهون بها. 

يوتيوبرز - قبل  من  املقدم  قضايا   املحتوى  الوعي حول  زيادة  يف  دور  له  الدراسة  محل 
املزيد من  املعرفة واملعلومات عن قضايا شائكة، واالطالع على  تلك   معينة، واكتساب 

إلى  إضافة  املقدم،  املحتوى  على  اليوتيوبرز  يضعها  التي  املصادر  خالل  من  املعرفة 
التقدميية   العروض  حتققها  التي  والتثقيفية  التعليمية  محل األهداف  لليوتيوبرز 

 الدراسة.
جمهورهم   - أيًضا  يثريه  بل  اليوتيوبرز؛  يبثه  ما  على  يوتيوب  موقع  محتوى  يقتصر  ال 

عالم والتثقيف وزيادة الوعي والتأثير على اآلخرين، فمحتويات  الذين يشاركون يف اإل
 موقع يوتيوب هي جوهره، ويصبح أكثر قوًة وثراًء مبساهمة مكونه االجتماعي.  

التن - أنهم  أظهر  الدراسة  محل  اليوتيوبرز  تناولها  التي  املوضوعات  يف  الواسع  وع 
قطاعً  تهم  التي  واملوضوعات  القضايا  جميع  معاجلة  الشباب،  يحاولون  من  كبيًرا  ا 

وبهذه الطريقة يتأكدون من قدرتهم على الوصول إلى جمهور أوسع من مختلف الفئات 
ها كانت عن موضوعات وقضايا مت العمرية واالهتمامات، فمعظم القضايا التي ناقشو
 مناقشتها وإثارتها يف وسائل التواصل االجتماعي.  

مع   - كبير  بشكل  التواصل  من  املتابعون  ألنهم  متكَّن  الدراسة؛  محل  يوتيوبرز  قدمه  ما 
ربطوا بني املحتوى املقدم والقضايا واألحداث التي تشغل املجتمع، ومت ذلك من خالل  
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امل  واللغة  الثقافة  يوتيوب  استخدام  موقع  أصبح  وبالتالي  املتابعني،  بني جمهور  تداولة 
YouTube  شات املختلفة  منصة لتوفير املعلومات وحتفيز تداول وجهات النظر واملناق

 يف املجتمعات. 
قبل  - من  املقدم  للمحتوى  استجابةً  احلوار  أشكال  من  شكًال  التفاعلية  نسب  أظهرت 

املحتو  ألن  وذلك  الدراسة؛  محل  الذاتية اليوتيوبرز  العروض  خالل  من  املقدم  ى 
لليوتيوبرز يثري معرفة املتابعني، ويساعد على صياغة وجهات نظرهم حول احلقائق 

وا التعلم  الثقافية  عملية  تعزيز  يف  يسهم  كما  والعلمية،  والسياسية  الجتماعية 
  اجلماعي.

"ا - املشاهير  وأنتج مؤثرين جدًدا، وجعل  املشاهير،  ثقافة  يوتيوب  لتقليديني"  غّير موقع 
يف  جديدة  ثقة  مصادر  ظهور  يعني  وهذا  جماهيرهم،  مع  جديد  اتصال  عن  يبحثون 

  ة والصحة والعلوم وغيرها.مجاالت متنوعة كاأللعاب واملوضة واملعرف
البصري   - السمعي  املحتوى  أفكار  إلنتاج  مكلفة  غير  آلية  يوتيوب  موقع  منصة  توفر 

قابلة تعليقات  مع  متفاعل  جمهور  من  جمهور    واختبارها  تكوين  يعد  بينما  للقياس، 
موقع  يسلط  حيث  يوتيوب؛  ومجتمع  اليوتيوبرز  من  كل  لنجاح  ضرورًيا  أمًرا  نشط 

اجلوانب االجتماعية للمنصة الرقمية يف جناح منوذج التوزيع عبر   يوتيوب الضوء على
 .اإلنترنت

يوتيوب   - موقع  إن  القول:  األفرا  YouTubeميكن  من  عديد  حياة  من  جزًءا  د أصبح 
بدرجات متفاوتة؛ ألنه مصدر للترفيه، ومصدر للمعلومات، ومكان تتشكل فيه هويات  

تyoutubersاليوتيوبرز   كيفية  مع  بالتوازي  يوتيوب  ،  موقع  على  ألنفسهم  قدميهم 
ومهاراتهم   ممارستهم  خالل  من  جماعي  بشكل  املوقع  هوية  بتشكيل  أيًضا  يقومون 

 إلنشاء محتوى الفيديوهات. 
املؤث - صعود  املعلومات إن  لنشر  وأداة  العامة  الشخصيات  من  جديد  كنوع  اجلدد  رين 

و لعصر  املقصودة  غير  العواقب  من  عديد  من  واحد  مجرد  التواصل واملعرفة  سائل 
االجتماعي، ويعتبر البعض أن ظاهرة اليوتيوبرز نتيجة سلبية لعصر وسائل التواصل 

وبال موهبة  بال  أنهم  على  إليهم  ينظرون  حيث  تصورات    االجتماعي؛  ويضعون  قيمة 
إليهم على  ملعايير غير واقعية للجمال والشعبية والسعادة وغيرها، وينظر بعض آخر 

ومناذج   رأي  قادة  وأن أنهم  وفرص،  أهداف  لديهم  حقيقيون  وأنهم  بها،  ُيحتذى 
استعدادهم   هو  لهم  املتابعني  جمهور  وبقية  املؤثرين  بني  الوحيد  احلقيقي  االختالف 
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حياتهم   ويقدمون ملشاركة  صراعاتهم  على  ينفتحون  وأنهم  االفتراضي،  املجتمع  عبر 
 املشورة ويرحبون بجمهور املتابعني يف دوائرهم على اإلنترنت. 

 وصيات الدراسة: ت
يف السنوات القليلة املقبلة، مع استمرار تغير املشهد اإلعالمي بسرعة وظهور منصات  -

تواصل  املؤثرين  صناعة  كانت  إذا  ما  معرفة  لالهتمام  املثير  من  باستمرار،  جديدة 
االنفجار أو تتالشى أو متوت أو تفقد بريقها، ولكن يف الوقت احلالي ميكننا أن ننظر  

حالة لكيفية تسخير قوة املجتمعات عبر اإلنترنت للتواصل ملؤثرين كدراسة  إلى جناح ا
ومراكز   البحثية  املراكز  الباحثة  توصي  لذلك  املتابعني؛  جمهور  مع  والتفاعل 
صانعي  وتأثير  قوة  حول  واألبحاث  الدراسات  من  مزيد  بإجراء  الرأى  استطالعات 

ال التواصل  حتقيق  فى  اليوتيوب  موقع  على  والتفاعل  الفيديوهات  مختلف  فّعال  مع 
  اجلماهير فى املجتمع االفتراضي.

من   - كثيًرا  وحققوا  كبير  جمهور  إلى  اليوتيوبرز  وصل  املاضية  القليلة  السنوات  يف 
املاليني على اإلنترنت ولديهم جاذبية أكبر وأهمية لدى الشباب، وهم جزء من حياتهم  

وبالتالي ميكن    هرة واستكشافها،وثقافتهم اليومية؛ لذا من املهم التعمق يف هذه الظا
املستهلكني بدراسة  بالتسويق وسلوك  واملهتمني  للباحثني  املستقبلية  أن تركز األبحاث 
مدى   ملعرفة  واملراهقني  األطفال  على  التركيز  حتديًدا  أكثر  وبشكل  اجلمهور  سلوك 

 تعلقهم باليوتيوبرز ومدى تأثيرهم عليهم.  
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