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  مج المشاهیر على الیوتیوب في تنم�ة الق�م األخالق�ة دور برا

�   طالب جامعة جدةلد

  سمیر سعد صالح السلمي

، المملكة العر&�ة  �قسم التر&�ة اإلسالم�ة والمقارنة، *ل�ة التر&�ة، جامعة أم القر

  السعود�ة

 aboosama.sameer@gmail.com: البر-د االلكتروني

  : امل��ص
�ا ��  اسة الكشف عن واقع استخدام برامج املشا��� ع�� اليوتيوب ودو ر�دفت �ذه الد ر
تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة، والتعرف إ.� معوقات +ستفادة من برامج املشا��� 

التعرف إ.� املق?�حات ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة، وكذلك 
املمكنة لالستفادة من برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة 

رالتعرف إ.� دو برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة . جدة
اسة ع�� املنEF الوصفي، واستخدمت +سBب انة Kأداة HIمع البيانات رجدة، وقد اعتمدت الد

اسة من  طالبا من طالب جامعة جدة، وقد ) 450(رواملعلومات املتعلقة MNا، وتLونت عينة الد
ً

نمن طالب جامعة جدة aستخدمو اليوتيوب _شLل منتظم، %) 44.2(أظYرت النتائج أن 
aستخدمونھ أحيانا وع�� ف?�ات متقطعة وغ�� منتظمة، بgنما ما fسeتھ %) 43.8(و

ً
ا ما %) 12( ناد

ً
ر

نaستخدمو موقع اليوتيوب، وأن مشا��� العالم العرlي ع�� اليوتيوب Kانوا 7ك�k متا_عة من قبل 
اسة بmسبة  وأخ��ا مشا��� اليوتيوب %) 36(يلMoم مشا��� العالم بmسبة %) 37(رعينة الد

ً

يوب �� تنمية ر، كما أظYرت النتائج أن دو برامج املشا��� ع�� اليوت%)27(السعودي�ن بmسبة 
القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة منخفض بحسب وجYة نظر الطالب أنفسYم، وأظYرت 
زالنتائج أن أبر معوقات +ستفادة من برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى 

yن، وا{سامYا احتواء برامج املشا��� ع�� طا_ع ال}zرyة من xخر: طالب جامعة جدة، تمثلت ��
اء املشا��� ع�� برامجYم و��ن سلوكيا~Mم،  اء، والتفاوت الكب�� ب�ن آ x ة املطلقة �� طرحyر�Iربا ر
روأن أبر املق?�حات املمكنة لالستفادة من دو برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم  ز

جة عالية حسب وجYة نظر  أفراد العينة تمثلت ر7خالقية لدى طالب جامعة جدة ال�� جاءت بد
ى�� �بالغ عن ا��تو غ�� املرغوب فيھ من برامج املشا��� ع�� اليوتيوب، وقيام املؤسسات 

  .ال?�بوyة بطرح برامج {ش�Mر ع�� اليوتيوب ~Mتم بالقضايا الYادفة

 . برامج املشا���، اليوتيوب، القيم 7خالقية، طالب جامعة جدة:ال�لمات املفتاحية
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ABSTRACT 

This study aimed at uncovering the status-quo of the use of celebrity 
programs on YouTube and its role in developing the moral values of 
the students of Jeddah University, identifying the obstacles of 
benefiting from celebrity programs on YouTube in developing the 
moral values of the students of Jeddah University, as well as 
identifying the possible suggestions for benefiting from celebrity 
programs on YouTube. In the development of moral values among the 
students of the University of Jeddah. Learn about the role of celebrity 
programs on YouTube in the development of moral values among the 
students of Jeddah University. The study was based on the descriptive 
approach. The study used the questionnaire as a tool for collecting data 
and information related to the study. The sample of the study consisted 
of (450) students from the University of Jeddah. The results showed 
that (44.2%) of university students use YouTube on a regular basis, 
(43.8%) use it on a regular basis, and (12%) rarely use YouTube. The 
Arab world's celebrities on YouTube were the most follow-up by the 
sample of the study by (37%) followed by world celebrities (36%) and 
finally the popularity of Saudi YouTube by (27%). The results showed 
that the role of celebrity programs on the development of the moral 
values of students at the University of Jeddah is low according to the 
views of the students themselves, and the results showed that the most 
prominent obstacles that may limit the benefit of the role of celebrity 
programs on the development of the development of the values of 
ethical students at Jeddah University. Celebrity programs contain the 
irony of others, the absolute freedom to express opinions, and the great 
disparity between celebrity views on their programs and their 
behavior. And that the most prominent suggestions to take advantage 
of the role of celebrity programs on YouTube in the development of 
moral values among the students of the University of Jeddah, which 
came to a high degree according to the view of the sample was to 
report the unwanted content of celebrity programs on YouTube, and 
the educational institutions to launch programs famous on YouTube 
Interested in the issues of purpose. 

Keywords: Celebrity Programs, YouTube, Moral Values, Jeddah 
University Students 
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  : املقدمة

للمــشا��� أثــر كب�ــ� �ــ� تر�يــة 7فــراد واHIماعــات، وكث�ــ�ا مــا يقتــدي النــاس MNــم، ســواء Kــانوا 
ً

ـــن  yاضــــية، أو �ـــــ� أي مجــــال مــ ـــدوات  ـــدوات علميــــة، أو قــ رقــــدوات ديmيــــة، أو قـــــدوات أخالقيــــة، أو قــ
  .س _غ���م من �ؤالء املشا���مجاالت ا�Iياة ال�� يقتدي فMoا النا

 ��fا، وصــاMــض�M� اد ة الــذين �ــم ر ووال تــزال 7مــم والــشعوب تتــذكر تلــك القــدوات املــشYو ر
س ملـستقبلYا، وترتـو مـن معيـ�Mم، وتمـ��� ع�ـ� خطـا�م، ولـgس  يمجد�ا وعز�ا، {ـستلYم مـ�Mم الـدر و

7مة �سالمية ببدع من 7مم، ف�� أمة والدة لYا �Mض�Mا الرائدة
َّ

، ولYا مLان�Mا وعلو�ا ب�ن 7مم، وال ٍ
ائـد علو�ــا ع�ــ� 7مـم، وقائــد�ا العظــيم، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص،  ، و ريمكـن �ــ� �Iظــة أن تmـ¢�¡ صــاfع مجــد�ا 7و ل

ســو ٱ¥ أسـوة حــسنة ملـن Kــان يرجـوا ٱ¥: (الـذي قـال هللا {عــا.� �ـ� شــأنھ َلقـد Kــان لكـم �ـ�  َّ َّْ َُّ َۡ ََ َ َ ۡ َُ َ َ ََ ٞ ُ ََ
ِ ِ
ّ ٌ ُ

ِ ِل ر ۡ َ َ وٱليــوم ۡ ۡ َ ۡ َ

ٗٱألخر وذكر ٱ¥ كث��ا  ِ ِ
َ ََ َّ َ ََ َ ٓ ۡ

ة 7حزاب)(٢١   ).21آية: رسو

ـــو  ن وlعــــد الن¸ــــ� عليــــھ الــــصالة والــــسالم Kــــان ¶ــــ�ابتھ الكــــرام محــــط إجــــالل وإكبــــار �ــــ� عيـ
َّ

ا�Hتمـــع �ســـالمي، فلYــــم مـــن اzIـــصائص مــــا يم�ـــ�ºم عـــن بقيــــة النـــاس؛ واكBـــسبوا مــــن ذلـــك شــــYرة 
ل الـو½�، وأث¼ــ¡ واسـعة �ـ� ا�Hتمـع �ســ والمي فYـم عاaـشوا الن¸ــ� عليـھ الـصالة والـسالم، وشــYدوا نـز

�نا {عا.� �� كتابـھ العزyـز �ـ� غ�ـ� مـا آيـة، كقولـھ {عـا.� سـو ٱ¥ وٱلـذين معھۥأشـداء : (رعلMoم  ُمحمـد  ُّٓ ََّّ
ِ ِ ِ

َ ُ َٞ َ َُ َ َُّ ل رَّ َّ َ

حماء بي�Mم ترMÁم ركعا HÀدا يeت َع�� ٱلكفار  َ ُ ََّ ََّ ُ ُ َُ ٰ َُ َُ َ ٓ َ
ر ِ

َّ ُ ضـونا سـيما�م �ـ� وجـو�Yم مـن َ ِغو فضال مـن ٱ¥ و ِ ِ
ّ َ ّ

ِ
ُ ُ َ

ِ
ُ َ ِ ِ

ٰ ِر َّ َُ َ َن
ع أخرج شطھۥ ف ىة ومثلYم �� ٱإلنجيل كز أثر ٱل}Hود ذلك مثلYم �� ٱلتو
َ َ َُ َّ َÆ ُ َُ َ ََ ُ َُ َ

ٍ ر َر
ِ ِ ِ ِِ

َ َ ََ َ َِ ِ ِٰ ُّٰ ُ
ِÆ  هۥ فٱستغلظ فٱستو ٰىاز َ َ ََ ََ َ ُ َر َ

اع ليغيظ  ع�� سوقھۦ HÉaب ٱلز
َ

ِ ِ ِ َِ َُ رَّ ُّ َُ
ِ

ُ ٰ َ
MNَم ٱلكفار وعد ٱ¥ ٱلذين ءامنوا وعملوا ٱلص�Ëت مـ�Mم مغفـرة  ِ َِّ َّ َ َ ُُ ِ ِِ ِ

ٰ ََّ َ َٰ ْ ُ ْ َّ
ِ

َ َُ َ َ ُ َ َّ ُ
ِ

َوأجرا عظيما  ِ
َ ً َ ة الفتح)(٢٩َ ̧ـ� عليـھ الـصالة والـسالم ع�ـ� إتبـاعYم و+قتـداء )29آيـة: رسو ، وحثنـا الن

الراشدين املYدي�ن من _عـدي َّعليكم _سن�� وسنة اzIلفاء : "_سلوكYم، فقال عليھ الصالة والسالم
  ).م1998ال?�مذي، "(عضوا علMoا بالنواجذ

ة و�Mــضة  واد حــضا ال هللا aغــرس غرســا �ــ� �ــذه 7مــة مــن علمــاء و رومنــذ ذلــك الوقــت، مــا  رز ً

َّوفكر واستقامة، �م شامة �� جبي�Mا، وتاج ع�� مفرقYا، ال تزال 7مة إ.� اليوم تفخر MNم، وتتmـسم 

  .حتذاء MNمعب���م، و{س�� إ.� +

و�� وقتنا ا�Iاضر اختلفت نظرة الناس إ.� املشا���، لgس ع�� أساس م�ºان الدين، وسنة 
 EــFانــت، وع�ــ� أي نK سـيد املرســل�ن، و¶ــ�ابتھ الغــر امليــام�ن، فــاعتنوا كث�ـ�ا باملــشا��� ع�ــ� أي ملــة

ً

Mفأصــبحوا يحرصــو ع�ــ� متــا_ع� ،�Ðــو وســائل التواصــل +جتمــاYــانوا، وخاصــة مــع ظKن yــ�Mم ر ؤم و ر
�م وتوجYــــا~Mم، إ�Mــــم يحبــــو�Mم وHÉÒبــــو MNــــم،  اء�ــــم، وByــــشر�و أفLــــا نوالــــسماع مــــ�Mم، وyتeنــــو آ ن رن ر َّ

نوyتـا_عو أدق التفاصــيل �ـ� حيــا~Mم، لقــد وصـل 7مــر إ.ـ� أشــد مــن ذلـك، إ�Mــم يوالـو وÒعــادو مــن  ن ن
  . أجلYم

ّوالــشYرة اليــوم لــم {عــد تبحــث عــن العلمــاء املتم�ــºين، وال عــن 7دبــاء"
 أو املثقفــ�ن، وال عــن ِ

ــــ� تطــــــوyر�م، وال عـــــن مـــــن يقــــــدمو  نالنخبـــــة الـــــذين يقــــــدمو للمجتمعـــــات مـــــا يفيــــــد�م، وÒـــــسا�م �ـ ّن ّ
ِ ُِ َ ُ

ـــة مــــــن غ�ــــــ�  ــــاو الغرyبـــ ــــن أ¶ــــــ�اب الفتــ ــــشYرة تبحــــــث عــ ـــل أصــــــبحت الــ ـــم فــــــداء للــــــوطن، بـــ احYـــ ىأر ُ ً و
ّا�zتص�ن، أو املقاالت املث��ة، أو ال�Õامج ذات القضايا الشائكة

د، " (ِ   ).م2017وباداو

ات ال�ـــ� يجـــب أن تؤخـــذ ع�ـــ� محمـــل اHIـــد وyـــدقق �ـــ� محتوا�ـــا جيـــدا تلـــك  ومــن أبلـــغ العبـــا
ً

ر
ة ال�� تقو لالعبا نولـو تأملنـا عـدد املـشا��� الـذي يحيطـو » نحن مـن يـصنع مـن ا�Iمقـى مـشا���«: ر

اء جيـل بــات متعلقـا بكث�ــ� مـن ا�Iمقــى تحـت بنــد  بنـا �ـ� مجــاالت تـصعب ع�ــ� ا�Iـصر ألدركنــا أننـا إ
ً

ز
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 ÛËرة«ومــصطYــ� » الــشÕمــر عMنحــن �ــ� حاجــة ماســة إ.ــ� الوقــوف بــصرامة وقــوة تجــاه �ــذا الغثــاء امل�
  ).م2017القاس�Ü، (كث�� من وسائل التواصل املتنوعة واملتاحة 

ا أل�Mـــم  ووlغــض النظـــر عــن العوامـــل ال�ــ� أدت إ.ـــ� ظYــو املـــشا��� و�ــرامجYم، وأ�Mـــم اشــ�Mر ر
اب MNـــم و�حـــديMÞم وا�Iكـــم ع�ـــ� ظـــوا�ر�م، أو متـــا_ع�Mم نaـــستحقو الـــشYرة أم ال، أو _ـــسeب �HÝـــ

وا _ــــسeب عــــدم وجــــود معــــاي�� واßــــ�ة للتقيــــيم لــــدى  زألجــــل الBــــسلية وإضــــاعة الوقــــت، أو أ�Mــــم بــــر
ا مYمــا �ــ� تنميــة القــيم 7خالقيــة ملــن يحــرص علMoــا  النــاس، إال أن بــرامج املــشا��� قــد يLــو لYــا دو

ً ً
ر ن

وyتا_عYــا، وخــصوصا �ــ� عــصر +ن?�نــت و
ً

ســائل +تــصال ا�Iديثــة وعÕــ� مواقــع  وشــبكة املعلومــات، و
  .الوyب ال�� م�Mا موقع اليوتيوب

أدخلــت الــشعوب ,فـالتغ��ات الــسرÒعة واملــستجدات املتالحقــة ال�ــ� يمـر MNــا العــالم املعاصــر
مــــة حقيقيــــة Kــــان مــــن نتائجYــــا مرحلــــة التناقــــضات ال�ــــ� ) الــــشـباب(العر�يــــة املــــسـلمة وخاصـــــة  ز�ــــ� أ

وثــــة و�ــــ�ن جــــذب الثقافـــات aعgـــشYا أكkـــ ر� شـــبابنا اليـــوم، فYـــم بـــ�ن شــــد التمـــسـك بقــــيم الثقافــــة املو
ض �ـ� كث�ـ� مـن أ�ـدافYا ومـضامي�Mا مـع القـيم  ضة بما تحملھ من قـيم اغ?�ابيـة تتعـا راHIديدة املفر و

  ).210م، 2015اzIياط، عالية، (�سالمية 

اســــة القـــيم لــــدى و�ـــ� ظــــل �ـــذه املتغ�ــــ�ات التكنولوجيـــة والثقافيــــة أصـــبح" ر +تجــــاه نحـــو د
الطــالب والطالبــات، أمــرا م�Ëــا ومطلبــا مجتمعيــا ل�Ëفــاظ ع�ــ� كينونــة ا�Hتمــع، و�وyتــھ الثقافيــة، 

ً ً ً ً

yة ه ا�Iضا روجذو   ).2م، 2013أبو إسماعيل، " (ر

ضـــعوا فMoــا بـــرامج تخـــصYم،  ولقــد أfـــشأ أولئــك املـــشا��� قنــوات لYـــم عÕــ� موقـــع اليوتيــوب و
اســـــة والبحـــــث واشـــــ?�اKات ومتا_عـــــا ـــا محـــــل الد رت، ومـــــشا�دات بـــــاملالي�ن لYـــــذه الÕـــــ�امج، ممـــــا جعلYــ

رو+�تمـــام، حيـــث يحـــاو الباحـــث التعـــرف إ.ـــ� دو بـــرامج املـــشا��� ع�ـــ� اليوتيـــوب �ـــ� تنميـــة القـــيم  ل
  .7خالقية لدى طالب جامعة جدة

اسة   : رمش�لة الد

، وتتمــسك MNــا وتحــرص إن لLــل أمــة مــن 7مــم مجموعــة مــن القــيم واملبــادئ ال�ــ� تفتخــر MNــا
ــا الــــذل والYــــوان،  ـــا، لتــــصنع zçــــصي�Mا وتحــــافظ ع�ــــ� مجــــد�ا، وترفــــع ع�Mــ ـــي أبناMèــــا علMoـ علMoــــا، وترlـ
َّوتوجب ع�� عقالMèا ومر�Moا {عزyز القـيم ا�Iميـدة �ـ� أمـ�Mم، و {غي�ـ� الذميمـة م�Mـا، إذا مـا علمـوا أن 

  .القيم �é ال�� تب¼� 7مم أو ~MدمYا

ُّو{عد القيم واحدة َ ُ
 من القضايا ال�� دار حولYا جدل كب�� نBيجة التغ�ـ�ات واملـستجدات �ـ� 

ـــديث ات �ائلــــة �ـــــ� مجـــــال , والســــيما مـــــع تنـــــامي موجــــات العوملـــــة, العــــصر ا�Iــ افقYــــا مـــــن تطـــــو رومـــــا  ر
املعلوماتيـة، ومـا أحدثـھ ذلـك مـن تـأث�� �ــ� الmـسيج +جتمـا�Ð والثقـا�� للمجتمـع _ـشLل عـام والmــسق 

  ).11م، 2011ود، الزy(القي�Ü _شLل خاص 

وقــد طـــرأت ع�ـــ� ا�Hتمعـــات الeـــشرyة املعاصـــرة {غ�ـــ�ات كث�ـــ�ة ومـــستجدات عديـــدة �ـــ� Kـــل "
ا�Hـاالت، وKـان لYــا تـأث��ا مباشـر وغ�ــ� مباشـر ع�ــ� سـلوك 7فـراد واHIماعــات سـلبيا أو إيجابيــا، وال 

ً ً ً

ا �� القيم شك أن الكث�� من �ذه املتغ��ات قد أحدثت ا�?ºا
ً
  ).٦15م، ١٩٩0ز�ران، " (ز
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رومــن تلــك املتغ�ــ�ات ظYــو شــبLات التواصــل +جتمــا�Ð ال�ــ� تــؤثر ع�ــ� القــيم، حيــث أكــدت 
اســـة اHIمـــال  أن مواقـــع التواصـــل +جتمـــا�Ð اســـتطاعت أن تخلـــق مجـــاال عامـــا أحـــدث ) م2014(رد

ً ً

اد اسـتخدام الـشبا اسـة أنـھ Kلمـا  زللشباب تأث��ا ع�� الmسق القيÜـ� 7خالîـ� لـدMíم، وأكـدت الد ر
ً

ب 
ة  ادت التـــأث��ات املعرفيــــة والوجدانيـــة والـــسلوكية، وأوصـــت بــــضر  �Ðات التواصـــل +جتمـــاLرلـــشب وز
ة تأث�� وسائل �عالم �لك?�ونية بـإجراء املزyـد مـن 7بحـاث، خاصـة وأن التوقعـات  ر+نBباه zIطو

اســــــات النظر ة تكثيـــــــف الد ـــــا، وضــــــر ـــــاد علMoــ راملــــــستقبلية تؤكـــــــد اســــــتمرار اســـــــتخدامYا و+عتمـ yـــــــة ور
�ـــا ع�ـــ� الـــشباب  �ا �ـــ� ا�Hتمـــع وآثا روامليدانيـــة لرصـــد ظـــا�رة إدمـــان �ن?�نـــت ومعرفـــة مـــدى انBـــشا ر

  ._شLل خاص �� fسقYم 7خال�î وحيا~Mم 7سرyة

اسـة الطيـار  إ.ــ� أن أ�ـم xثـار الــسلبية لـشبLات التواصـل +جتمــا�Ð ) م2014(روتوصـلت د
عالقات غ�� شرعية مع اHIـmس xخـر، و��مـال لدى طالب اHIامعة، تمثلت �� التمكن من إجراء 

�� الشعائر الديmية، وأن أ�م xثار �يجابية تمثلـت �ـ� +طـالع ع�ـ� أخبـار البلـد الـذي fعـgش فيـھ، 
ر{علـم أمــو جديــدة مــن خــالل شــبLات التواصــل +جتمــا�Ð، التعب�ــ� بحرyــة عــن الــرأي، التمكــ�ن مــن 

 القــيم نBيجـــة شــبLات التواصـــل +جتمــا�Ð ظYـــر �ـــ� تخطــي حـــاجز اHñIــل ، وأن أ�ـــم مظــا�ر {غي�ـــ�
ة عـ�� مخاطبة اmHIس xخر بجرأة   .ر{عزyز استخدام الطالب لشبLات التواصل +جتما�Ð، والقد

وÒعد اليوتيوب مـن أ�ـم شـبLات التواصـل +جتمـا�Ð، إذ يحتـل املركـز الثـاfي حاليـا مـن بـ�ن 
ً ُ

ـــالم بنــــــاء ع�ــــــ� � ًأكkــــــ� املواقــــــع تــــــصفحا حــــــو العـــ ل
ً

ـــام  ـــ�ة لعـــ ) Alexa(م ملوقــــــع 2018حــــــصائيات 7خ�ـــ
اسة مخلوف  إ.� ما fـسeتھ ) م2014(راملتخصص �� إحصائيات وترتgب مواقع +ن?�نت، وتوصلت د

نمـــن أفــــراد العينــــة aــــستخدمو موقــــع اليوتيــــوب، وأن الــــدوافع املتمثلــــة �ــــ� الBــــسلية وشــــغل %) 88(
yـــادة املعرفـــة و+طـــالع ع�ـــ� أحـــدث ا ات ا��ليـــة والدوليـــة، وا�Iـــصو ع�ـــ� زأوقـــات الفـــراغ، و للتطـــو ر

ـــــوث�ن الســــــتخدام  ـــLلت مــــــا يمكــــــن أن aــــــسÜ¡ بالــــــدوافع امل�Ëــــــة لــــــدى املبحـ ة، شـــ ـــديو نــــــاد رمقــــــاطع فيـــ
  . اليوتيوب

ـــBن�Õج  اســــــة وســـ ــــرت د ــــن ا�Iيــــــاة  أن) مWestenberg) 2016روأظYــ ـــــوب أصــــــبح جــــــزءا مــ يوتيـ
ً

لتأث�� ع�� سلوك املرا�ق�ن، الذين ال ا نمشا��� اليوتيوب يملLو اليومية للكث�� من املرا�ق�ن، وأن
�م ع�Mم شgئا، و�ذا التأث�� لgس أمرا سgئا  aعلم أولياء أمو
ً ً

اسة -ر  وأن العديـد مـن -ر كما تذكر الد
اســــة بـــأن xبـــاء يجــــب أن  ناملـــرا�ق�ن يرغبـــو �ــــ� أن يـــصبحوا رمـــشا��� ع�ــــ� اليوتيـــوب، وأوصـــت الد

ل اليوتيوب، مع وضع قواعد حو ما �و مسموح وما املرا�ق�ن ع�� aعرفوا املزyد عن سلوك أبناء�م
  .�و غ�� مسموح بھ

وقد حظي اليوتيوب بmسبة مشا�دة عالية �� اململكة العر�ية السعودية، كما جاء �� تقرyر 
ن مليـو مـستخدم سـعودي ع�ـ� مـشا�دة 7فقد حرص ) م2016(�يئة +تصاالت وتقنية املعلومات 

ة يوميــا، ســـاع) 105900(مقــاطع اليوتيـــوب بمعــدل 
ً

ىو{عـــد اململكـــة أكÕــ� مـــس�Mلك محتــو �ـــ� موقـــع "
ـــا أن 90يوتيـــــــوب، بواقـــــــع   مليـــــــو مـــــــشا�دة يوميـــــــا، كمــــ

ً ــــن مـــــــستخدمي شـــــــبكة �ن?�نـــــــت �ـــــــ� % 96ن مـــ
فعوا ع�� 7قـل فيـديو واحـدا خـالل حيـا~Mم7نالسعودية aستخدمو يوتيوب، و " ر مالي�ن من بي�Mم 

  ). م2015ا�Iس�ن، (

اســـة أجر~Mـــا شـــركة إ املتخصـــصة �ـــ� أبحـــاث الBـــسوyق عـــن أن ) Ipsos(يeـــسوس روكـــشفت د
ن مليـو 14منصة اليوتيوب تصل إ.� أكf �Õسبة ب�ن جيل 7لفية �� السعودية؛ إذ aشا�د أك�k مـن 

، بgنمــا يقــوم  % 95ســعودي منــصة اليوتيــوب بmــسبة تــصل إ.ــ�  نــة باملنــصات 7خــر ىمقا ن مليــو 12ر
 ماليـ�ن �8 ع�� 7قل يوميا، كما أن �ناك أك�k من بفتح اليوتيوب مرة واحدة % 80سعودي بmسبة 
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، وأكــد أكkــ�  %55سـعودي، بmــسبة  ن، يطلعــو ع�ـ� محتــو فيــديو ع�ـ� �ن?�نــت أكkــ� مـن التلفزyــو ى ن
ى، أ�Mــم يقــضو جلــسات طوyلــة ومتواصــلة ملــشا�دة محتــو  %50ن مليــو ســعودي، بmــسبة 7.5مــن  ن

ن، أ�Mـــم يفـــضلو مـــشا�دة  %80 ســـعودي، بmـــسبة ن مليـــو12َّالفيــديو ع�ـــ� �ن?�نـــت، و�ـــ�ن أكkـــ� مـــن 
نة _غ���ا من 7جYزة �لك?�ونية    ).م2018خليل، (ريوتيوب ع�� شاشات �واتفYم ا��مولة مقا

غبــت الكث�ــ�ين �ــ� إfــشاء  قــام اzIياليــة للمــشا�دات اليوميــة ��تــو اليوتيــوب  رإن �ــذه 7 ىر
 أعــداد كب�ـ�ة جــدا مـن املتــا_ع�ن لYــذه بـرامج ع�ــ� اليوتيـوب خاصــة MNـم، ن�ــÛ الـبعض مــ�Mم �ــ� جلـب

ً

نالÕـ�امج تــصل ملليــو متــا_ع وأكkــ�، واكBــسبوا شــYرة واســعة عÕــ� اليوتيــوب ولYــم متــا_ع�ن كkــ� يبــدو  ُن

ـــ� أســــفل الفيــــديو، _غــــض النظــــر عــــن ا��تــــو  ضــــة وÒعلقــــو علMoــــا �ـ ىإHÝــــاMNم للفيــــديو�ات املعر ن و
ض MNا والتأث�� املتوقع م�Mا   .واملعر

الباحــث لــبعض الÕــ�امج ال�ــ� يطلقYــا املــشا��� ع�ــ� اليوتيــوب و{عاملــھ ومــن خــالل مالحظــة 
yــادة املـــشا�دات املــستمرة لYـــذه الÕــ�امج، وال�ــ� قـــد يLــو لYـــا دو مYــم �ـــ�  رال�zــ��� معYــا، الحـــظ  ن ز

  .تنمية القيم 7خالقية لدى املتا_ع�ن لYا واملتفاعل�ن معYا

اسات أKاديمية س_ �� حدود علمھ_ولم يجد الباحث  ابقة تتعلق ب�Õامج املشا��� ع�� رأي د
اسة ملعرفة دو �ذا النوع اHIديد  �ا �� تنمية القيم 7خالقية، لذلك أتت �ذه الد راليوتيوب، ودو رر

  .ىمن ا��تو �عالمي �� تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة

اسة   : رأسئلة الد

اســة �ــ� الــسؤال الــرئgس التــا.� ر دو بــرامج املــشا��� ع�ــ� اليوتيــوب �ــ� مــا: ريمكــن تحديــد مــشLلة الد
تنمية القيم 7خالقية لـدى طـالب جامعـة جـدة؟ وyتفـرع مـن �ـذا الـسؤال الـرئgس 7سـئلة الفرعيـة 

  : التالية

�ـــا �ـــ� تنميـــة القـــيم 7خالقيـــة لـــدى  .1 رمـــا واقـــع اســـتخدام بـــرامج املـــشا��� ع�ـــ� اليوتيـــوب ودو
 طالب جامعة جدة؟

سـتفادة مـن بـرامج املـشا��� ع�ـ� اليوتيـوب �ـ� تنميـة القـيم ما املعوقـات ال�ـ� قـد تحـد مـن + .2
 7خالقية لدى طالب جامعة جدة؟

ما املق?�حات املمكنة لالستفادة من برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية  .3
 لدى طالب جامعة جدة؟

اسة   :رأ�داف الد

اســة إجمـاال إ.ــ� بيــان دو بــرامج املـشا  ر�ـدف �ــذه الد ً
��� ع�ــ� اليوتيــوب �ـ� تنميــة القــيم 7خالقيــة ر

اسة تفصيليا ع�� النحو التا.� لدى طالب جامعة جدة، ومن املمكن تحديد أ�داف �ذه الد
ً

  : ر

�ــــا �ـــــ� تنميــــة القـــــيم  .1 رالكــــشف عـــــن واقــــع اســـــتخدام بــــرامج املـــــشا��� ع�ــــ� اليوتيـــــوب ودو
 .7خالقية لدى طالب جامعة جدة

ــــشا��� ع�ـــــ� اليوتيـــــوب �ـــــ� تنميـــــة القــــــيم التعـــــرف إ.ـــــ� معوقـــــات +ســـــتفادة مـــــ .2 ـــرامج املـ ن بــ
 .7خالقية لدى طالب جامعة جدة
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التعـــرف إ.ـــ� املق?�حـــات املمكنـــة لالســـتفادة مـــن بـــرامج املـــشا��� ع�ـــ� اليوتيـــوب �ـــ� تنميـــة  .3
 .القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة

اسة   : رأ�مية الد

�مية النظر�ة -أ"  :  

اسة من أوائل ال .1 ر{عد �ذه الد
ُ

اسات  ال�� �دفت إ.ـ� التعـرف _ �� حدود علم الباحث_ رد
 .رع�� دو برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة

، وخصوصا متخذي القـرار �ـ� العمليـة  .2 اسة املYتم�ن �� امليدان ال?�بو قد تفيد �ذه الد
ً ي ر

�zتلفــة بمــا فMoــا جامعــة جــدة، بأ�ميــة التعليميــة، والقــائم�ن ع�ــ� املؤســسات اHIامعيــة ا
ـــة الــــشباب وإكــــساMNم القــــيم 7خالقيـــــة �ســــالمية النeيلــــة، وكيــــف يمكــــن لوســـــائل  مرحلـ
ا مYمـا �ـ� تنميــة  التواصـل +جتمـا�Ð بمـا فMoــا بـرامج املـشا��� ع�ـ� اليوتيــوب أن تلعـب دو

ً ً
ر

 .القيم 7خالقية لدى الشباب أو الطالب �� املرحلة اHIامعية
اسة أ�مي�Mا من أ�مية مواقع التواصل +جتما�Ð وال�� م�Mا اليوتيوب، تكBسب .3 ر �ذه الد

�ا �� الوقت ا�Iا.� ع�� املشا�دين لYا واملتفاعل�ن معYا ة دو روخطو  .ر
قام امل?ºايدة يوما _عد يوم ملشا�دي موقع اليوتيوب وملتا_�� برامج املشا���، إ.�  .4 {ش�� 7

ً
ر

اســـة ا��تـــو �عالمـــي ىأ�ميـــة د ه �ـــ� تنميـــة القـــيم 7خالقيـــة ر ر املـــشا�د، والتعـــرف إ.ـــ� دو
  .لدى طالب جامعة جدة

�مية التطبيقية-ب"  :  

سـائل +تـصال ا�Iديثـة، مـن  .1 اسة ميدانيا املYتم�ن باإلعالم اHIديـد و وقد تفيد �ذه الد
ً

ر
�ـا �ـ� تنميـة القـيم 7خالقيـة  رخالل الكشف عن واقع برامج املشا��� ع�� اليوتيـوب ودو

 .دى طالب جامعة جدةل
اسـة، ومـن خــالل التوصـيات واملق?�حـات كـذلك، �ــ�  .2 ر يمكـن +سـتفادة مـن نتــائج �ـذه الد

رتبــصرة أوليــاء 7مــو واملYتمــ�ن بالــشأن ال?�بــو �ــ� الكــشف عــن دو بــرامج املــشا��� ع�ــ�  ي ر
  .اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى 7بناء أو الطالب �� املرحلة اHIامعية

اسةحدود   : ر الد

ــــة �ــــــ� موضـــــوعYا ع�ــــــ� دو بــــــرامج املــــــشا��� ع�ــــــ� : ا�Iـــــدود املوضــــــوعية .1 اســ راقتــــــصرت الد ر
 .اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة

اسة ع�� جامعة جدة بمدينة جدة: ا�Iدود املLانية .2  .راقتصرت الد
yوس بمدينة جدة: ا�Iدود الeشرyة .3  .رطالب جامعة جدة ملرحلة البLالو
ا
ـــ�� 7و للعـــام اHIـــام�� : ا�Iــدود الزمانيـــة .4 اســـة �ـــ� الفـــصل الد لتـــم تطبيـــق الد ر -1439ر

 .�ـ1440

اسة   : رمصط�)ات الد

َبرنامج " جاء �� مHÉم اللغة العر�ية املعاصر : برامج ِبرامج) مفرد(َْ
منEF موضوع أو خطة مرسومة : َ

ض، قائمــــة بوقــــا�ع العــــرض، ومعلومـــــات ذات صــــ: برنــــامج ا�Iفـــــل... لغــــرض مــــا  ولة باملوضــــوع املعـــــر
مــة واملدونــة لتمكـــ�ن عقــل إلك?�وfــي مــن تأديــة عملــھ، برنـــامج : برنــامج تلقــيم َّمجمــوع املعلومــات الال ز

ّ

  ). 196، 2م، مج2008عمر، " (بث إذا�Ð أو عرض تلفزyوfي ملوضوعات فنية متفرقة: ّمنوعات
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,-�ْاملـــشا��� مـــن الـــشYرة وéـــ� : املـــشا َذا انتـــضاهوشـــYر ســـيفھ، إ. ُوضـــوح 7مـــر"ُّ َ َوقـــد شـــYر فـــالن �ـــ� . ْ
ِ

ُ

ه ، وقد شYر والناس بكذا، فYو مشYو ُر َ ُ ْ س، " (َ   ).222، 3، مج1979رابن فا

ْالشYرة: و�� لسان العرب َظYو ال���ء �� شنعة ح�¡ aشYره الناس، و�� ا�Iديث: ُّ ْ َُ َ ْ َمن لeس : ر
ِ
َ

جــل شــ��Y ومــشYو رثـوب شــYرة ألeــسھ هللا ثــوب مذلــة، و ِ
َ ر

َّ
ف املLــان :  ؛ قــال �علــبومعــر ومنــھ : رمــذKو

أينــاكم شــYرنا أحــسنكم : لقـو عمــر بــن اzIطــاب،  إذا قــدمتم علينــا شـYرنا أحــسنكم اســما، فــإذا 
َ ْ َ ْ ََ َ

ر ِ
ً ُ ْ ِ

َ
ِ

ْوجYا، فإذا بلوناكم Kان +ختيار  ََ
ِ

ً ْ َ) ،   ).431، �5ـ، مج1414رابن منظو

 ÛËعــرف الباحـــث مــصطÒِو
يــا بأ�Mـــاإجرائ) بـــرامج املــشا��� ع�ـــ� اليوتيـــوب(ّ

ً
تلــك الÕـــ�امج ال�ـــ� : 

صـل متا_عMoـا إ.ـ� أكkـ� مـن مليـو  نظYرت واش�Mرت ع�Õ موقع اليوتيوب ولYا منEF وخطـة مرسـومة و و
  .نمشا�د، وÒشا�د�ا طالب جامعة جدة بمدينة جدة وyتفاعلو معYا 

لـم يجـد الباحـث {عرyفــا لليوتيـوب �ـ� معـاجم اللغــة العر�يـة املعاصـرة، وyمكـن أن a: اليوتيـوب
ً

َّعــرف 

موقع وyب aسمح ملـستخدميھ برفـع الBـ}Hيالت املرئيـة مجانـا ومـشا�د~Mا عÕـ� البـث "اليوتيوب بأنھ 
ً

  ).م2018املوسوعة ا�Iرة، " (ومشارك�Mا والتعليق علMoا وغ�� ذلك) بدل الت�ºيل(ال�� 

  : القيم "خالقية

َواحـدة القــيم، وأصـلھ الـواو ألنــھ يقـوم مقـا: القيمـة: "القـيم �ـ� اللغــة قومــت : يقـال. م الــ���ءِ
ٌوقومــت الــ���ء فYــو قــوyم، أي مــستقيم. الــسلعة ٌَ ُ َ

ِوذلــك ديــن ٱلقيمــة: (وقولــھ {عــا.�.  ِ َِ
ِ
ّ َ ۡ ُ َ َٰ ة البgنــة)(َ : رســو

اد امللــة ا�Iنيفيــة) 5آيـة إنمــا أنثــھ ألنــھ أ
َّ
ِ ر

ُالعـدل: ُوالقــوام. ّ ْ ٗوKــان بــ�ن ذلــك قوامــا: (قــال {عــا.�. َ َ ََ ََ
ِ
ٰ َ َۡ َ ة )(َ رســو

 وقوام الرجل أيضا،)67آية : الفرقان
ً ُقامتھ وحسن طولھ : ُ ُ َ) " ،   ).2017، 6م، مج1987ياHIو�ر

ات : ّو�� +صطالح عرفYا أبو العين�ن بأ�Mا رمجموعة من املعاي�� و7حLـام النا_عـة مـن تـصو
�ا �سـالم، تتLـو لـدى الفـرد وا�Hتمـع مـن  نأساسية عن الLو وا�Iياة و�fـسان و�لـھ، كمـا صـو رن

ـــث تمكنــــھ مــــن اختيــــار أ�ـــــداف خــــالل التفاعــــل ـــة و+جتماعيــــة، بحيــ ـــ�ات الفرديـ ـــع املواقـــــف واÕzIـ  مـ
اتـــھ وإمLانياتـــھ، وتتجـــسد مــن خـــالل +تجا�ـــات أو +�تمامـــات أو  روتوجYــات �Iياتـــھ تـــتالءم مــع قد

ة مباشرة وغ�� مباشرة    ).35-31م، 1988أبو العين�ن، (رالسلوك اللفظي أو العم�� بصو

�ـــ� {عرyفـــھ � اســـتھ أ�Mـــاىوyـــر الباحـــث  مجموعـــة مـــن املعـــاي�� : رجرا�ـــي للقـــيم 7خالقيـــة �ـــ� د
واملبــــادئ املــــستمدة مــــن القــــرآن الكــــرyم والــــسنة املطYــــرة، ال�ــــ� توجــــھ الــــسلوك �fــــساfي، وتــــضبط 
تفاعلھ مع من حولھ، وتحدد اتجا�اتھ وميولھ، وتقوده إ.� غايات مmشودة �� اHIانب 7خال�î، وأ�Mا 

7ك�k تأثرا ب�Õامج 
ً

  .راملشا��� �� اليوتيوب، وال�� لYا دو �� تنمية القيم لدى طالب املرحلة اHIامعية

وyقــصد الباحـــث بـــالقيم 7خالقيــة �ـــ� بحثـــھ، القــيم 7خالقيـــة �ســـالمية، وéــ� كمـــا aعرفYـــا 
ة ع�ــ� : "قحيمــة رمجموعــة 7خــالق ال�ــ� تــصنع fــسيج ال�zــصية �ســالمية، وتجعلYــا متLاملــة، قــاد

مــــع ا�Hتمــــع، وع�ــــ� التوافــــق مــــع أعــــضائھ، وع�ــــ� العمــــل مــــن أجــــل الــــنفس و7ســــرة التفاعــــل ال�ــــ� 
  ).41م، 1984قحيمة، " (والعقيدة
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  : ي6طار النظر

لا8)و "و   القيم "خالقية: ر

  : مف;وم القيم "خالقية

َالقيم"�� مHÉم اللغة العر�ية املعاصر  ُالفضائل الديmية واzIلقية و+جتماعية ال�� ت:  ِ
ِ
قوم ّ

علــــم aــــشمل القـــيم أو الفــــضائل و�وجــــھ خــــاص القــــيم : علMoـــا حيــــاة ا�Hتمــــع �fــــساfي، وعلـــم القــــيم
  ).878، �3ـ، مج1429عمر، "(7خالقية

وyقــصد الباحــث بــالقيم 7خالقيــة �ــ� بحثــھ، القــيم 7خالقيــة �ســالمية وال�ــ� م�Mــا العفــة، 
مجموعـــة متناســـقة مـــن " �ســـالمية éـــ� والـــصدق، و+ح?ـــ�ام، والرحمـــة، وا�Iيـــاء، والعـــدل، والقـــيم

ات و7فLار و7حLام واملعاي�� املتعلقـة بطبيعـة وجـود املنـافع والفوائـد �ـ� حقـائق  راملفا�يم والتصو
  ).38م، 1996ياHIن، "(7شياء و7فعال و7قوال من وجYة النظر �سالمية

ات سـلوكية منeثقـة مـن معاي�� ومحـدد: القيم �سالمية ع�� أ�Mا) م2007(وÒعرف ا�Iس¼� 
�ھ، ومع نفسھ، ومع غ��ه من ب¼� جmـسھ وغ�ـ�  رمصدر الشرÒعة �سالمية تنظم عالقة املسلم مع  ي
ب¼ـــ� جmـــسھ، عــــن قناعـــة واختيـــار، �ــــ� أي مجـــال مـــن مجــــاالت ا�Iيـــاة تنظيمـــا فرyــــدا، يحقـــق الغايــــة 

ً ً

ض أو  رالعظÜ¡ من الوجود �fساfي �� �ذا الLو ع�� أكمل وجھ، دو {عا ن   . اضطرابن

�ط ب�ن املقاصد الشرعية والقـيم 7خالقيـة وجعلYـا صـنوان  رومن الباحث�ن �سالمي�ن من 
ة متأصــلة،  مــان، ال ينفLــان عــن _عــضYما الــبعض، والعالقــة بي�Mمــا متحتمــة متحققــة، ومتجــذ رمتال ز

ح الBـشرÒع، وا حدة غاي�Mما، فاملقاصد الشرعية إنمـا éـ� ر �ما، و ووما ذلك إال لوحدة مصد و ملعـاfي ر
اد�ـــا البــــار عـــز وجــــل مـــن املLلــــف ومـــن التLليــــف، وال�ـــ� مــــن أعظمYـــا وأجلYــــا تلكـــم القيمــــة  يال�ـــ� أ ر

�ر، (7ُخالقية الرفيعة، ال�� _عث الن¸� عليھ الصالة والسالم من أجلYا    ).317م، 2014زأ

�é عة �سالمية تـضبط : "والقيم 7خالقية �سالميةÒات مستمدة من الشرYمعاي�� وموج
" يتنظم سلوك الشباب وتفاعلYم خالل مواقف ا�Iياة ا�zتلفة بما يكفل لYم خ�� الدنيا وxخرةو
  ).214م، 2015اzIياط، (

مجموعـة مـن املعـاي�� واملبـادئ املـستمدة مـن : ىوyـر الباحـث �ـ� {عرyفـھ للقـيم 7خالقيـة أ�Mـا
تفاعلھ مع من حولھ، وتحدد القرآن الكرyم والسنة املطYرة، ال�� توجھ السلوك �fساfي، وتضبط 

�îانب 7خالHIشودة �� اmاتجا�اتھ وميولھ، وتقوده إ.� غايات م.  

  : أ�مية القيم "خالقية

للقيم 7خالقية أ�مية بالغة �� حياة الفرد وا�Hتمع، وتزداد أ�ميـة ا��افظـة علMoـا �ـ� ظـل 
�نــاك صـراعا قيميــا حقيقيـا بــ�ن العوملـة املعاصـرة وتأث���ــا ع�ـ� ثقافــات 7مـم والــشعوب، فنجـد أن 

ً ً ً

�ــا التطـــو املــذ�ل �ــ� وســـائل  اد مــن ظYو وثــة و�ـــ�ن قــيم العوملــة الوافـــدة ال�ــ�  رالقــيم 7صــيلة املو ر زر
ـــا العمالقــــة، بمــــا فMoــــا مــــن وســــائل التواصــــل +جتمــــاK �Ðــــاليوتيوب  ـــة والتكنولوجيـ +تــــصال ا�Iديثـ

ـــة الواحــــد ـــة واملLانيـــــة والفــــgس بـــــوك وتــــوy?�، ال�ـــــ� جعلــــت العـــــالم Kالقرyــ الـــــت ا�Iــــدود الزمانيــ زة، فأ
ف مـــن 7نظمـــة والقـــيم و+تجا�ـــات الثقافيـــة والفكرyـــة و+قتـــصادية  روالثقافيـــة، وأتـــت _ـــسيل جـــا
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والـــسياسية اHIديــــدة، ال�ــــ� تولــــد التمــــرد ع�ــــ� قـــيم ا�Hتمــــع وتقاليــــده وعاداتــــھ، و{ــــسeب +نحــــراف 
  .ع?ºاز MNوM�yم وثقاف�MمالسلوKي و+نحالل 7خال�î ألفراده، وتضعف فMoم +

ـــ� جميـــــع ميـــــادين ا�Iيـــــاة +قتـــــصادية  ــــشLل عـــــام مـــــن املفـــــا�يم اHIو�رyـــــة �ــ و{عـــــد القـــــيم _ـ
ة  ـــــك أل�Mـــــــا ضـــــــر �ا وذلــ ـــــة صـــــــو ـــ� تمـــــــس العالقـــــــات �fــــــسانية بLافــ ـــــة، وéــــ ـــــسياسية و+جتماعيــ وروالـ ر

اجتماعية وأل�Mا معاي�� وأ�داف ال بد أن نجد�ا �� Kل مجتمع منظم سواء أKان متقدما
ً

ً أم متأخرا، 

ي  رف�� تتغلغل �� 7فراد �� شLل اتجا�ات ودوافع، وتطلعات، وتظYر �� السلوك الظا�ر الشعو ي
تبـــاط �ــــؤالء 7فـــراد و{عÕـــ� القـــيم عــــن نفـــسYا �ـــ� قــــوان�ن  ي و�ـــ� املواقـــف ال�ــــ� تتطلـــب ا روالالشـــعو ر

  ).16م، 1996دياب، (و�رامج التنظيم +جتما�Ð والنظم +جتماعية 

ة مـن والقيم 7 ورخالقية خاصية تم�MN ºـا �fـسان عـن غ�ـ�ه مـن ا�zلوقـات، وأصـبحت ضـر
ـــــسانية  ـــــات �fــ ســـــــيلة أساســـــــية لتحقيـــــــق أمـــــــن ا�Hتمعــ ـــــساfي املـــــــش?�ك، و yات العـــــــgش �fــ ــــر وضـــ رو
�ا وتقـــدمYا، فـــال يمكـــن أن نتــصو مجتمعـــا إfـــسانيا بـــدو قــيم أخالقيـــة مYمـــا Kانـــت �ـــذه  نواســتقرا ً ً

ر ر
، و�ــو محLــوم عليــھ ال القــيم، ومجتمــع بــال قــيم أخ نالقيــة ال يمكــن أن يLــو مجتمعــا إfــسانيا، يLــو ًن ً

ال    ).140م، 2013الصباغ، (ومحالة باال�Mيار والز

َوقـد فطـر النـاس ع�ـ� محبـة القـيم 7خالقيـة ا�Iـسنة، Kالرحمـة والعـدل و�حـسان والعفــة  ِ
ُ

عـــدوان وا�Iقـــد وا�Iــــسد، روا�Iيـــاء، وع�ـــ� النفـــو مـــن القـــيم 7خالقيـــة الـــسgئة، Kـــالظلم والب�ـــ� وال
ادتھ،  رفالقيم 7خالقية نزعة فطرyة فطر علMoا الناس، وlعد ذلك يم�K ºل إfسان بوعيھ، وyختار بإ ِ

ُ

ليتھ ع�Mا اد من قيم وأخالق، ومن ثم تLو مسؤ وما أ ن   .ر

والقــيم أساســية �ــ� تر�يــة الفــرد وحمايتــھ مــن مــشكالت عــصره، وحفاظــھ ع�ــ� �وyتــھ، ف�ــ� 
fساfي، ولYا دو مYم �� تحقيق التوافق النف¢�� و+جتما�Ð، و{عت�Õ القيم أيـضا املوجھ للسلوك �

ً
ر

 Ûـßوسنو ،�Ðتمع وتماسكھ وا��افظة عليـھ، وتحقيـق التماسـك +جتمـاHة أساسية �� بناء ا�ºرك�
  : أ�مية ذلك فيما ي��

  : أ�مية القيم للفرد  - أ

  ): �47ـ، 1435الد، اHI(تت�Û أ�مية القيم للفرد �� القضايا الرئgسية xتية 

د القيم الفرد بمعاي�� ل�Ëكم ع�� مواقف ا�Iياة، و7شياء، و7فLار، وأنماط الـسلوك،  .1 وتز
و{عرفــھ بالـــصواب واzIطــأ، واملقبـــو واملرفــوض، فيعـــgش مmــ}Hما مـــع ذاتــھ، متـــصا�Iا مـــع 

ً ً ل ِ
ّ

نفسھ، متوائما مـع مجتمعـھ، متكيفـا مـع xخـرyن، ممـا يمنحـھ الـسعادة و+سـتقرار
ً ً

 النفـ¢�� 
�Ðو+جتما. 

ِ{سيج القيم الفرد  .2
ّ ُ

)�Üس ) _سياج قيf� مت�ن يحميھ من شر نفسھ، وشر وساوس شياط�ن
ــ�Mات الفكــــر، وشـــYوات الـــنفس، وتجعــــل لـــھ مـــن إيمانــــھ  واHIـــن، وتمنعـــھ مـــن +نــــزالق �ـــ� شـ
�ــــ� مYــــاو  ��يح مــــن الـــسقيم، فــــال ي?ـــ�دى  يوyقينـــھ بر�انــــا يم�ـــº بــــھ الغـــث مــــن الــــسم�ن، والـــ ً

 .ئز وشYوات النفوسالغرا
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ده _عوامــل النجــاح والتم�ــº، ألن  .3 و{عطــي القــيم الفــرد عناصــر القــوة الفاعلــة �ــ� ا�Iيــاة، وتــز
ـــا الــــسامي، وتـــــدفع �fــــسان إ.ـــــ� البنــــاء والتعم�ـــــ�  القــــيم فـــــضائل عليــــا تحقـــــق ل�Ëيــــاة معنا�ــ

سة Kل سلوك إيجاlي  .رومما
ح  .4 وخHËــات الــنفس، وتجعــل وتكBــسب القــيم الفــرد الــسعادة أل�Mــا {ــشبع عنــده حاجــات الــر

ح  و�fسان يBسامى نحو عالم الكمال �fساfي مما يكسبھ حالوة التحليـق �ـ� سـماوات الـر
ض  حـــھ وكيانـــھ وأســـرار وجـــوده _عيـــدا عـــن التثاقـــل إ.ـــ� 7 رو7شـــواق العلوyـــة حيـــث يجـــد ر

ً
و

حلYا ِو+م?ºاج بطي�Mا و  .و
 فيLــو ســلوكھ ســلوKا قوyمــا تــؤطر القــيم ســلوك الفــرد بــا��zI والفــضيلة وا�Iــق واHIمــال، .5

ً ً
ن

حميدا يحقق أ�دافا سامية نeيلة، فيكسبھ حب هللا {عا.�، وحـب النـاس، فيعـgش �ـ� سـلم 
ً ً

  .وأمان

  : أ�مية القيم للمجتمع  - ب

  )�48ـ، 1435اHIالد، : (تت�Û أ�مية القيم للمجتمع �� النقاط الرئgسية xتية

نعلMoــا أفـراد ا�Hتمـع وyتوحـدو �ــ� تحـدد القـيم للمجتمـع معــاي�� اجتماعيـة واßـ�ة يتوافـق  .1
ال?ºامYـا وا�Iــرص علMoـا، فا�Hتمعــات �fـسانية منــذ بــدء تLوM�yـا Kانــت {عتمـد ع�ــ� منظومــة 
مــن القــيم {عـــد�ا قانو�Mــا +جتمـــا�Ð الــذي يجـــب أن يخــضع لـــھ أفــراد ا�Hتمـــع، ولــذلك {عـــد 

رالقــيم ركنــا أساســيا مــن البنــاء +جتمــا�Ð، وÒــستحيل تــصو مجتمــع بــال 
ً ً

منظومــة مــن القــيم 
تحكمـھ وتوجــھ سـلوك أفــراده، لــذلك {عـد القــيم أساسـا مــن أســس بنـاء ا�Hتمــع وا��افظــة 

ً

 .عليھ
ه  .2 ، وتحـــافظ ع�ـــ� مالمحـــھ وصـــو رتحفـــظ القـــيم للمجتمـــع �وyتـــھ الثقافيـــة وتم�ـــºه ا�Iـــضار ي

�Üمات الثقافية والصراع القيHFونماذجھ البنائية ضد ال. 
ه، Kـالظلم والعــدوان تقـي القـيم ا�Hتمــع مـن 7مـراض + .3 رجتماعيــة ال�ـ� ~Mـدد بقــاءه واسـتقرا

سة لھ من تلك xفات  .رو+سBبداد والعنف، وتجعل منظومة القيم حا
ــــا،  .4 ، و+نفتـــــاح ع�ـــــ� ثقاف�Mـ ىتحـــــدد القـــــيم للمجتمـــــع معـــــاي�� التعامـــــل مـــــع ا�Hتمعـــــات 7خـــــر

yة، مــــع ا��افظــــة ع�ــــ� منظومــــة القــــيم ا zIاصــــة بــــھ مــــن رو+ســــتفادة مــــن منجزا~Mــــا ا�Iــــضا
 .الذو�ان أو +ضمحالل

{عـــد القــــيم مؤشــــرا aــــساعد ع�ــــ� التmبــــؤ بمــــستقبل ا�Hتمعــــات، فــــا�Hتمع الــــذي {ــــشيع فيــــھ  .5
ً

yة يتmبـأ لــھ بـالر�î +جتمــا�Ð و+قتـصادي والــسيا
��، أمــا  ر7خـالق الفاضــلة والقـيم ا�Iــضا
  .قز +جتما�Ðنا�Hتمع الذي ت�Mار قيمھ فإن مستقبلھ يLو التخلف و+نحطاط والتم

  : 6عالم والقيم

ـــة مـــــن التطـــــو �ـــــ� وســـــائل �عـــــالم  ـــة مذ�لــ ـــ� �ـــــذه 7يـــــام حالــ ر{ـــــشYد ا�Hتمعـــــات العامليـــــة �ــ
و+تصال نBيجة للتقـدم العلÜـ� الكب�ـ�، فأصـبح �عـالم بوسـائلھ ا�zتلفـة جـزءا ال يتجـزأ مـن حيـاة 

ً

ـــة مـــــشبعة بـــــاملواد � ـــgش �ـــــ� بgئــ ـــبح �fـــــسان املعاصـــــر aعــ ــــة املرئيـــــة واملــــــسموعة النـــــاس، وأصــ عالميـ
ءة، aعgش معYا الصغ�� والكب��، والذكر و7ن�¡، والغ¼� والفق��، واملتعلم و7قل {عليما واملقر
ً

  .و

 ، لوÒعد �عالم _شLل عام من أ�ـم العوامـل املـؤثرة ع�ـ� العـالم، بـل إنـھ صـاfع ا�Iـدث 7و
 الوســــيلة التأث��يــــة الــــشاملة قبــــل ومغ�ـــ� مالمــــح الــــشعوب، لــــذلك تركــــز 7نظمــــة العامليـــة ع�ــــ� �ــــذه

yادة فاعلي�Mا �� التأث��، فيمك�Mا تز�yن القبائح، وتقبيح  زغ���ا، فتنفق علMoا أمو+ طائلة لتطوyر�ا و ً
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اHIميـــل، وتزyيـــف ا�Iقـــائق، وإحقـــاق الزyـــف، بحـــسب الYـــدف الـــذي ترyـــده تلـــك 7نظمـــة، وyمك�Mـــا 
الغامـــدي، (اطئـــة، Kــل �ــذا aعملــھ �عــالم وأكkــ� اســتمالة ا�Hتمعــات، وت�Õيــر املواقــف وإن Kانــت خ

  ).39م، 2009

لقد أحكم �عالم سيطرتھ ع�� العالم، مسليا مر�يا معلما موجYا شاغال مشغال، يظYر Kل 
ً ً ً ً ً ً

ا حـــدود  يــوم بوجـــھ جديــد، و�ـــ� Kــل ف?ـــ�ة بأســلوب مبتكـــر، و�ــ� Kـــل مرحلــة بتقنيـــة مد�ــشة، متجـــاو
ً
ز

��y ا�Iذر تفقـد سـيطر~Mا ع�ـ� الزمان واملLان، مما جعل ال?�بية  �ا التد ربوسائلYا ا��دودة، وتطو ر
ضــي�Mا، وأصــبح �عــالم يملــك النــصgب 7كÕــ� �ــ� التmــشئة +جتماعيــة، والتــأث�� والتوجيــھ، وتر�يــة  رأ

الصغار والكبار معا 
ً

) ،   ). 18م، 2010يالشميمر

إن �ـذا التـأث�� لوسـائل �عـالم جعلـھ شـرLyا مYمـا �ـ� ال?�بيـة، فYـ
ً ً

و يقـوم بتوجيـھ 7فـراد إ.ــ� 
ا عن أمر  yد�م باملعلومات و7خبار وا�Iقائق ال�� {شLل لYم تصو أ�داف مmشودة، من خالل تز

ً
ر و

أي �� واقعة محددة، فاإلعالم باستطاعتھ ا�Iفاظ ع�� القيم واملبادئ 7صيلة  رمع�ن، أو تصوyب 
  .ىوجYMoا إ.� أ�داف أخر�� ا�Hتمع، و�استطاعتھ كذلك {غي�� تلك القيم واملبادئ وت

ة إيجابيــة أو ســلبية، شــعرنا بــذلك أم لــم ال شــكونحـن  ر نتــأثر بوســائل �عــالم، ســواء بـصو
fشعر، فال يوجد تحص�ن من وسائل �عالم، و�ذا التأث�� بmسب متفاوتة، ولو لم نتعرض لوسائل 

جة ما ممـن يتـأثر بـاإلعالم مـن 7صـدقاء والـزم الء وا�Hتمـع الـذي fعـgش ر�عالم مباشرة، فنتأثر بد
  .فيھ

ه أو fـشا�ده �ـ� وســائل �عـالم ال يخلـو مـن �ـدف، وÒعÕـ� عــن  ؤإن كث�ـ�ا ممـا fـسمعھ أو نقـر
ً

ذلـك علميـا بأنـھ 
ً

، لـذا فالرسـالة �عالميـة سـواء Kانـت �ـ� شـLل )Value Loaded(، "نمـ��و القـيم"
الــة ى قيمــة مــن القــيم وتثeيــت أخــر زخÕــ� أو فLا�ــة أو برنــامج وثــائقي فإ�Mــا {ــستطيع أن {عمــل ع�ــ� إ

، (محلYا، أو ترسيخ ���ء قائم والتصدي آلخر قادم    ).59م، 2010يالشميمر

ة عاليـة للتــأث�� الفعـال ع�ـ� متا_عMoــا، ملـا تملكــھ  رإن وسـائل �عـالم �ــ� وقتنـا املعاصـر لYــا قـد
ات �خـــراج و�ن تـــاج HIـــذب رمـــن جاذبيـــة للمتلقـــي وتوظيـــف لLـــل اHIوانـــب الفنيـــة واHIماليـــة ومYـــا

 ¡Üة جديــــدة لإلعــــالم {ــــس ر+نBبــــاه و�قنــــاع والتــــأث��، وكــــذلك لوجــــود التفاعليــــة فMoــــا، وظYــــو صــــو ر
ل، فأصـبح اHIمYــو aــس�� ل�Ëــصو ع�ـ� املعلومــات املتاحــة لYــم )�عــالم اHIديــد(بـاإلعالم التفــاع��  ر

  .ندو است�ناء، وmyتقي ما يرyد م�Mا وByبادلYا وyتعامل معYا بLل سYولة خصوصية

  : مالمح تأث-, وسائل 6عالم اBCديد ع@? القيم

احـــــدا مـــــن أ�ـــــم قـــــو {ـــــشكيل  ــرة و ــــاة املعاصـــ ـــائق ا�Iيـ ـــ� إحـــــدى حقــ ــــد aعتÕــ ى�عـــــالم اHIديـ ً
و

الــسلوكيات والقــيم والعالقــات املعاصــرة الثقافيــة، بمــا يeثــھ مــن خــالل قنواتــھ املتعــددة واملتنوعــة، 
Iفـــق و�ـــواده ع�ــــ� أذ�ـــان ا اء تBـــسلل �ـــ�  رمـــن أفLـــار وآ Hمـــا��� العرyـــضة، فتعمـــل ع�ـــ� {غي�ـــ� واقــــع ر

جـوا علMoـا خـالل عـصو طوyلـة  رحيا~Mم و{غرس فMoم قيما جديدة، ف?ºيح أمامYا أنماط القيم ال�ـ� د ر
ً

  ).17م، 2013أبو العال، (سابقة من حيا ا�Hتمع 

الغامــــدي، : (زوyمكــــن ذكــــر أبــــر مالمــــح تــــأث�� وســــائل �عــــالم اHIديــــد ع�ــــ� القــــيم فيمــــا يــــأ{ي
  )247 م،2009
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1. IJجتمــاL وقـــضاء : 6قبــال الــشديد مـــن فئــة الــشباب ع@ـــ? اســتخدام شــب�ات التواصـــل
سـائل تر�وyــة  رأوقـات طوyلـة �ــ� تـصفحYا ومتا_ع�Mــا، والتـأثر بمــا تتـضمنھ �ــذه الـشبLات مــن 
اســـــة مخلـــــوف  ـــلت د روقيميـــــة مباشـــــرة وغ�ـــــ� مباشـــــرة، إيجابيـــــة Kانـــــت أو ســـــلبية، وقـــــد توصــ

ن مـن أفــراد العينــة aــستخدمو موقـع اليوتيــوب Kأحــد مواقــع %)88(إ.ـ� مــا fــسeتھ ) م2014(
yـادة املعرفـة  زالتواصل +جتما�Ð، وأن الدوافع املتمثلة �� الBسلية وشغل أوقات الفراغ، و
ة،  ـــديو نــــاد ـــ� مقــــاطع فيـ ات ا��ليــــة والدوليــــة، وا�Iــــصو ع�ـ رو+طــــالع ع�ــــ� أحــــدث التطــــو ل ر

 .م اليوتيوبشLلت ما يمكن أن aسÜ¡ بالدوافع امل�Ëة الستخدا
�ا .2 ت الــــشب�ات Lجتماعيــــة انRـــــشا رالظــــوا�ر الــــسلوكية الVــــU عـــــز حيــــث أســــقطت �ـــــذه : ز

الــت حــواجز 7عــراف +جتماعيــة والثقافيــة، فظYــرت الــصداقة بــ�ن  زالــشبLات 7ســوار، وأ
ة أحيانــا، بـــ�ن  اmHIــس�ن، وتLونـــت العالقــات +ف?�اضـــية العــابرة ل�Ëـــدود اHIغرافيــة، وللقـــا

ً
ر

فاوتـــة، وســـا�مت �ـــ� +تـــصال املباشـــر مـــع املـــشا��� عÕـــ� حـــسابا~Mم وطـــرح فئـــات عمرyـــة مت
ت  ات �HÝاب أو النقد لYم مباشرة، والتعرف علـMoم عـن قـرب، وقـد أشـا رالBساؤالت وعبا ر

اســة الطيــار  الــتمكن مــن : أن أ�ــم xثــار الــسلبية لــشبLات التواصــل تمثلــت �ــ�) م2014(رد
ر، ��مـال �ـ� الـشعائر الديmيـة، وأن أ�ـم xثـار إجراء عالقات غ�� شرعية مع اHIـmس xخـ

ر+طالع ع�� أخبار البلد الذي fعgش فيھ، {علم أمو جديدة من خـالل : �يجابية تمثلت ��
شبLات التواصل +جتما�Ð ، التعب�� بحرyة عن الرأي، التمك�ن من تخطي حـاجز اHñIـل، 

{عزyـــز اســـتخدام الطالـــب :  �ـــ�وأن أ�ـــم مظـــا�ر {غي�ـــ� القـــيم نBيجـــة شـــبLات التواصـــل ظYـــر
ة ع�� مخاطبة اmHIس xخر بجرأة  .رلشبLات التواصل +جتما�Ð، القد

  : ومن أ�مYا: رLتجا�ات اC)ديثة الc UVش�لت لدى امل`,ب-ن ^عد ظ;و �ذه الشب�ات .3
ــــل : الرغبـــــة gـــــI 6نتـــــاج والعطـــــاء  -أ  اء ال�zـــــصية بLـ x ـــن ـــد والتعب�ـــــ� عــ ة ع�ـــــ� النقــ روالقـــــد ر

ـــة،  yحيــــــ ــــــراحة وأ ـــــصات ســـــــــYلة رصـــ ـــــــ� منــــ ــــــع، عÕــ ـــة لHËميـــ ـــــــبحت الفـــــــــرص متLافئــــــ ــــد أصــ فقـــــ
ر+ستخدام، ع�Õ املدونات، والـشبLات، واملنتـديات، ومواقـع الفيـديو والـصو وغ���ـا مـن 
ة ع�� حشد 7تباع ولفت +نBباه متاحة لLـل مـش?�ك ولgـست  راملنصات، فأصبحت القد

ىحصرا ع�� فئة دو أخر ن
ً

. 
ك gــــI املعرفــــة  -ب  ك(وال�ــــ� {ع¼ــــ� ) Shaer(قــــد أصــــبحت Kلمــــة ف: راC)ــــرص ع@ــــ? الRــــشا ) رشــــا

بالعر�يـة مــن املـصط�Ëات الرئgــسية HIيــل التقنيـة، فYــو ال يكتفــي بالتـصفح فقــط، وإنمــا 
ك املواقع واملقاالت والصو واملقاطع مع أصدقائھ �� الشبLات 7خر ىaشا ر  .ر

افد التأث��الثابتة م�Mا واملتحركة واستخدامYا Kأحد أ: 6قبال ع@? الثقافة املرئية  -ج   و�م ر
ة تؤثر �� تحرyك قضايا الرأي العام، وyمكن ملقطع مر�ي أن    ر واملعرفة، وأصبحت الصو

  .ينBشر _سرعة الصوت، وyصبح حديث ا�Hتمع

ىومـع Kـل مــا ذكـر سـابقا تبقــى وسـائل �عـالم اHIديــد مثلYـا مثـل غ���ــا مـن التقنيـات 7خــر 
ً

�نـــا ألســـلوب +ســـتخدام، فـــإذا أحـــسن ال�ـــ� ســـبق�Mا، لYـــا جوانـــب ســـلبية وجوانـــب إيج ابيـــة، وتبقـــى 
ً

ر
ت من قيمھ ومبادئھ و�وyتھ �سالمية، وإن أسـاء اسـتخدامYا ف�ـ�   ال شـكزالشاب استخدامYا عز

ا~Mم ال�zـصية والتقنيـة  رمعو �ـدم للقـيم واملبـادئ و7خـالق، وmyب�ـ� أن Míـتم املر�ـو بتطـوyر مYـا ن ل
ة إيجابيـــة، لتـــصبح مـــن أ�ـــم أدوات �ـــ� اســـتخدام وســـائل �عـــالم اHIديـــد Kـــي يـــ �ا بـــصو رتم اســـBثما ر

  .ال?�بية ع�� القيم
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  برامج املشا�-, ع@? اليوتيوب: را8)و الثاlي

  : اليوتيوب والش;رة

yخ مــن أوســع أبوابــھ تمامـــا كمــا دخــل حيــاة مئــات املاليــ�ن �ــ� جميـــع  لقــد دخــل يوتيــوب التــا
ً

ر
نال�� يضيفYا املستخدمو ع�Õ العالم، حيـث أنحـاء العالم وذلك من خالل استخداماتھ ومحتوyاتھ 

ه الوسـيلة �عالميـة الوحيـدة  رأصبح الكث��ون ممن يبحثو عن الشYرة يتوجYو لليوتيوب باعتبـا ن ن
لتقرyبا ال�� تBيح ألي Kان الظYو وتمنحھ الفرصة للوصــو إ.ـ� املاليــ�ن، و�ــي الطرyقـة ال�ـ� سـمحت  ر

ً

�م وتجـــاو أشـــواط قللكث�ـــ� مـــن الفنـــان�ن والفـــر املوســــي ـــي بدايــــة مـــشوا زقية بــــالتعرyف بأنفــــسYم فـ ر
  ).78م، 2013حمودة، (كث��ة نحو الشYرة 

وMíدف موقـع يوتيـوب إ.ـ� مـنح جميـع ç7ـzاص حرyـة التعب�ـ� والتواصـل مـع العـالم أجمـع، 
أيـھ، و�أننـا  fـستطيع تحـس�ن �ـذا العـالم عÕـ� �صــغاء "رفYـو يـؤمن بحـق Kـل çـzص �ـ� التعب�ـ� عــن 

، وترتكــــز قـــيم اليوتيــــوب كمـــا يــــذكر�ا "اركة 7فLـــار و�نــــاء املنتـــديات مــــن خـــالل fــــشر قصـــصناومـــش
�é ات أساسيةyع حرl   : راملوقع، ع�� أ

ائـھ وÒـ�Hع : حر�ة التعب-, .1 أيھ بحرyـة ومـشاركة آ ر�و يؤمن بحق Kل zçص �� التعب�� عن  ر
 .ل وإمLانيات جديدةّع�� ا�Iوار املفتوح، و�أن ا�Iرyة �بداعية تقود إ.� أصوات وأعما

ّ�ــــو يــــؤمن بحــــق Kــــل çــــzص �ــــ� الوصــــو _ــــسYولة إ.ــــ� املعلومــــات، و�ــــأن : حر�ـــة املعلومــــات .2 ل
ًالفيديو وسيلة فعالة للتعليم وfشر التفا�م وتوثيق 7حداث العاملية، سواء أKانت zßمة  ّ

 .أو _سيطة
ـــاز الفـــــرص .3 ـــ� الفرصــــة الكBـــــشاف : حر�ــــة انnoـ ل�ــــو يــــؤمن بحـــــق Kــــل çـــــzص �ــــ� ا�Iــــصو ع�ــ

ن�بھ، وإfشاء fشاط تجار والنجاح بأسلو�ھ اzIاص، وأن zç7اص العادي�ن يحددو موا ي
 .ّ+تجا�ات الشا�عة، ولgس القيم�ن ع�� املعلومات

�ـــــو يــــؤمن بحـــــق Kــــل çـــــzص �ــــ� +نتمـــــاء إ.ــــ� منتـــــديات تدعمــــھ وتخطـــــي : حر�ــــة Lنتمــــاء .4
را�Iواجز وتجاو ا�Iدود اHIغرافية للوصو إ.� جمYو aشاركھ ا�تمامات ل   .ھ وشغفھز

lـــع يمكـــن لليوتيـــوب أن يفـــتح طرyقـــا للـــشYرة، وملـــن يرyـــد أن  وع�ـــ� أســـاس �ـــذه ا�Iرyـــات 7
ً

ر
يLــو ضــمن قائمــة املــشا��� ع�ــ� املــستو ا���ــ� أو �قليÜــ� أو املــستو العــال�Ü أيــضا، وقــد قــام 

ً
ى ى ن

 قناتـــھ ىيوتيــوب بإfــشاء أKاديميــة خاصــة بمmــش!� ا��تــو ســواء Kــانوا مبتــدئ�ن أو ممــن يرyــد تطــوyر
تقاء MNا إ.� مستو أع��، فيمكنھ ا�Iصو ع�� املساعدة من أKاديمية مmش!� ا��تـو إلfـشاء  ىلال ل ى ر
ات  �ــاح و+ســتفادة مــن املنتــدى مــن خــالل دو ا�عــة، وتوســيع نطــاق قناتــھ، وكــسب 7 رفيــديو�ات  ر ر

س مجانية ع�� �ن?�نت eyية ودر وتد   .ر

َّو�� محاولة جادة للر�î با��تو املقـدم مـ اد مواقـع التواصـل +جتمـا�Ð 7كkـ� شـYرة، ى ون ر
اد  (com.nmaward: //https) قـام مركـز �عـالم اHIديـد عÕـ� موقعـھ ة {ـ�Hيعية لتكـرyم ر وبمبـاد ر

مواقـع التواصــل +جتمــا�Ð 7كkـ� تــأث��ا �ــ� اململكـة بوضــع جــائزة �عـالم اHIديــد ال�ــ� بـدأت �ــ� عــام 
ً

ه، ومــن 2017 ه وانBـشا رم، مـن حيـث عمـق 7ثـر الـذي يحدثـھ محتــو الـ�zص املرçـÛ ع�ـ� جمYـو ر ى ِ
ّ

اق�ـــ� ومتجـــدد، وآليـــة العـــرض �بـــدا�Ð الـــشيق  ِحيـــث �ثـــراء النـــو�Ð �ـــ� صـــناعة محتـــو �ـــادف و
ّ و ى

  .والعا.� اHIودة
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  : نماذج لp,امج املشا�-, ع@? اليوتيوب

قام اzIيالية للمشا�دات اليوميـة � غبـت الكث�ـ�ين �ـ� إfـشاء بـرامج رإن 7 ر�تـو اليوتيـوب  ى
ع�� اليوتيوب خاصة MNم، ن�Û البعض م�Mم �ـ� جلـب أعـداد كب�ـ�ة جـدا مـن املتـا_ع�ن لYـذه الÕـ�امج 

ً

نتصل ملليو متا_ع وأك�k، واكBسبوا شـYرة واسـعة عÕـ� اليوتيـوب ولYـم متـا_ع�ن كkـ� يبـدو إHÝـاMNم  ن
ُ

ضــة وÒعلقــو علMoــا �ــ نللفيـديو�ات املعر ض MNــا و و� أســفل الفيــديو، _غــض النظــر عــن ا��تــو املعــر ى
  .والتأث�� املتوقع م�Mا

إن املقـصود بÕــ�امج املــشا��� ع�ــ� اليوتيــوب إجرائيــا
ً

éــ� تلــك الÕــ�امج ال�ــ� ظYــرت واشــ�Mرت : 
ا إ.ـــــ� أكkـــــ� مـــــن مليـــــو مـــــشا�د،  ــ صــــل متا_عMoـــ نعÕــــ� موقـــــع اليوتيـــــوب ولYـــــا مـــــنEF وخطـــــة مرســـــومة و و

  .نة بمدينة جدة وyتفاعلو معYاوÒشا�د�ا طالب جامعة جد

وإليـك _عــضا مــن النمــاذج لYــذه الÕــ�امج والقنــوات املــش�Mرة ع�ــ� اليوتيــوب، ال�ــ� تــم الرجــوع 
ً

 الـذي Social BladeإلMoا �� موقع اليوتيوب، وتمـت متا_ع�Mـا مـن قبـل الباحـث، و+عتمـاد ع�ـ� موقـع 
 �Ðـــا ـــع التواصــــــل +جتمـــ لyخ الــــــدخو بتــــــا-Míــــــتم بإحــــــصاءات املــــــستخدم�ن ملواقـــ  جمــــــادي الثــــــاfي 25ر

 وقــد اختــار الباحــث عــددا مــن بــرامج وقنــوات املــشا��� ع�ــ� اليوتيــوب، جــاءت ع�ــ� النحــو -�ـــ1440
ً

  : التا.�

تر :  برنامج-1 �بو زسعودي  ر   ) : TheSaudiReporters(ر

  

  

  

  

تر أو املراســــلو الــــسعوديو �ــــو برنــــامج Kوميــــدي ترفي�ــــ� ســــاخر، يقدمــــھ  yبــــو نســـعودي  ن ز ر ر
 العزyز بكر بطرyقة عفوyة و مبتكرة وموجھ لLافة شرائح ا�Hتمـع، وعبد التوأمان عبد هللا 7خوان

حيث يظYر Kل مـن التـوأم�ن عبـد هللا و عبـد العزyـز بكـر بحلقـات أسـبوعية Kـل أحـد، ليقومـا _عمـل 
  .التحديات الLوميدية املمتعة واملليئة بالفLا�ة واملرح

زyز بكر ع�� اليوتيوب كYواية �� بداية 7مر، ثم عمال وقد ظYر التوأمان عبد هللا وعبد الع
 722(ع�ـــ� إتقـــان ذلـــك، وحققـــا شـــYرة واســـعة ع�ـــ� اليوتيـــوب، حيـــث بلـــغ عـــدد مـــشا�داتھ أكkـــ� مـــن 

لمــش?�Kا، وتتمحــو فكــرة ال�Õنــامج حــو النقــد الــساخر الLوميــدي، ) ن مليــو4.6(مــشا�دة، و) نمليــو ر
ً

رب والتمثيــل، وكــذلك الــسفر والــسياحة و�طــالع ع�ــ� إضــافة إ.ــ� عمــل التحــديات و7ســئلة والتجــا
شاد �� ا�Hتمع من خالل مجموعة من الفيديو�ات   .رثقافات العالم، وfشر التوعية و�

 15 إ.ـــ� 10 حلقــة ت?ـــ�اوح مــدة العــرض لLــل حلقــة مــاب�ن 160يوتحتــو القنــاة ع�ــ� أكkــ� مــن 
ـــوان  ـــة، وKانــــت أو.ــــ� حلقــــات ال�Õنــــامج _عنـ تر(دقيقـ yبــــو رســــعودي  ـــم fــــشر�ا �ــــ� ) 9زر  يوليـــــو 28ال�ــــ� تـ

مـــشا�دة موضـــوعا ســـاخرا _عنـــوان ) ن مليـــو2.8(م، حيـــث تناولـــت ا�Iلقـــة ال�ـــ� حـــصلت ع�ـــ� 2011
ً ً

ق بـــاzIط النحيـــف" وتتــــا_ع " أحمـــر بـــاzIط العـــرyض"، مـــستو½� مـــن ال�Õنـــامج اللبنــــاfي الـــش��Y "رأز
  .ا�Iلقة _سياقYا بمواضيع متعددة ومتنوعة
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ة ماب�ن  Social Bladeو�حسب موقع  �اح السنوyة املقد رت?�اوح 7  680 ألف دوالر إ.� 42.5ر
  .م2010 إبرyل 10ألف دوالر من القناة ال�� تم إfشاؤ�ا �� 

2- Iقناة صا� )Sa7i :(  

  

  

  

  

yخ 2012قناة صا½� بدأت �� عام  ة وتأسgس خالد الفـراج 1رم بتا ر يناير ع�� يوتيوب، بإدا
ن، وتطلـق عـدد مـن الÕـ�امج املتن نوعـة يقـدمYا شـباب سـعودي مو�ـوب، وyـر املؤسـسو أ�Mـم ووآخر ى

، ممـــا دفعYــم للتوجـــھ لقنــوات اليوتيـــوب والوصــو إ.ـــ� جميــع فئـــات  للــم يجـــدوا _غيــ�Mم �ـــ� التلفزyــو ن
ا�Hتمع السعودي، وحققت نجاحا با�را ع�Õ اليوتيوب، حيـث حـصلت ع�ـ� أكkـ� مـن 

ً ً
) ن مليـو740(

ا ع�Õ يوتيوب وÒعود ذلك الستقطاMNا للموا�ب الشابة، مش?�K) نمليو3.2(مشا�دة ل�Õامج القناة، و
ً

ىوأ�Mــا قنــاة قائمـــة 7رKــان منـــذ التأســgس، وللتنـــوع امل�Ëــوظ �ــ� محتـــو الÕــ�امج ال�ـــ� تقــدمYا القنـــاة، 
  : وال�� م�Mا ما ي��

د�اســـــت شـــــو"برنـــــامج  .1 ـــذي يBنـــــاو القـــــضايا +جتماعيـــــة وا��ليـــــة بأســـــلوب فLـــــا�é ": وبر لالــ
Kِوميـدي، يقدمــھ الـنجم الLوميـدي إبـرا�يم صـاÛI، الــذي " إسـتاند آب"وسـاخر، بطرyقـة الــ 

ّ

yخ  رحقق نجاحا من حيث املشا�دات من أو ظYـو لـھ �ـ� القنـاة بتـا ر ل ً
م، قـد 2012 يوليـو 14

ت حلقاتــــھ  دKاســــت شـــو "حلقـــة، آخر�ــــا _عنـــوان 600زجـــاو �ــــ� املوســـم الــــسادس " 2019وبر
 .تيوبللل�Õنامج، وÒعت�Õ أو برامج قناة صا½� ع�� اليو

لالــذي يBنـاو مـا يــتم عرضـھ بـاإلعالم املر�ـي وyقــدم وجYـة نظـر ناقــدة ": نـص اn�BCـة"برنـامج  .2
ــــل ال�zـــــصيات  ــــ� والعرlـــــي والعـــــال�Ü، وتمثيـ ـــو ا���ـ نوســـــاخرة لLـــــل قوالـــــب و�ـــــرامج التلفزyــ
ل�عالمية بطرyقة ساخرة، من تقديم الLاتب خالد الفراج وإخراج دمحم باجنيد، وقد تم أو  ّ

س f26شر لھ ��  ، ثـم توالـت ا�Iلقـات إ.ـ� أن ) 15(م، _عـدد 2013رما لحلقـة �ـ� املوسـم 7و
 .حلقات �� ستة مواسم) 608(وصل ال�Õنامج إ.� 

ي ": طقطقــــة"برنــــامج  .3 جات وKــــوالgس الــــدو yا)ــــ�� aــــسلط الــــضوء ع�ــــ� مــــد رو�ــــو برنــــامج  ر ر
دة فعــل اHIمـا���، مــن تقــديم بنـدر حلــواfي وترKـي العبــد ال واحــد، رالـسعودي لكــرة القـدم و

ال يقــدم حلقاتــھ لLــل اHIمــا��� الــسعودية ال�ــ� 2013نــوفم13�Õلوتــم أو fــشر لــھ �ــ�  زم، وال
ت   .حلقة) 617(زتجاو

yا)ـــ�� يBنـــاو أ�ـــم القـــضايا الرyاضـــية _ـــشLل ســـاخر، ": ضـــر�ة حـــرة"برنـــامج  .4 لو�ـــو برنـــامج  ر
ـــامج مـــــن تقــــديم املـــــذaع إبـــــرا�يم  aــــسدد 7فLـــــار والنقـــــد صــــوب +تجـــــاه الـــــذي يرyــــده، وال�Õنــ

، وتــم أو fــشر لــھ �ــ�  لالبك�ــ�  حلقــة ع�ــ� ســتة 602م، وتLونــت حلقاتــھ مــن 2012ســeتم4�Õي
اجــا �ــ� أوســاط الــشباب، وتوقــف ال�Õنــامج فجــأة _عــد أو حلقــة لــھ �ــ�  لمواســم، وقــد الîــ� ر ً

و
 .م2017 أغسطس 17املوسم السادس �� 
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yا)ـ�� Míــتم بتغطيـة حـصرyة وKــوالgس تنقـل لكـم ": قرنتـا"برنـامج  .5 ردود الفعــل رو�ــو برنـامج 
، وتــم  و�ــا، مــن تقــديم عبــد الــرحمن عــس�� ي أبطــال أو yــات مــن وســط دو يقبــل وlعــد املبا ر ر ر

ـــية ع�ــــ� قنــــاة صــــا½�، 2018 أكتــــو�ر 4لأو fــــشر لــــھ �ــــ�  ـــ�امج الرyاضـ ـــو مــــن أحــــدث الÕـ م، و�ـ
 .نوyتوقع أن يLو لل�Õنامج مشا�دات عالية لشغف الشباب بكرة القدم

شغال"برنامج  .6
َّ

َّ العديـد مـن الوظـائف ذات املـردود اHIيـد، وتقـدم �و برنامج aـستعرض": 

ب ال�� تفيد Kل من يرyد خوضـYا، وال�Õنـامج مـن تقـديم دمحم بافقيـھ،  رفيھ عددا من التجا
ً

م، وKانـت عــن الــصيد 2018 إبرyــل 22لوإخـراج حــسن عطــاس، وتـم fــشر أو حلقــة لـھ �ــ� 
ھ اHIديــدة وأنــھ aــستعرض واملــردود املــادي لــھ، ثــم توالــت ا�Iلقــات وyتم�ــº ال�Õنــامج بفكرتــ

ب تفيد الشباب �� اHIانب امل(�   .رتجا

ة لقنــاة صــا½� ع�ــ� اليوتيــوب Social Bladeو�حــسب موقــع  �ــاح الــسنوyة املقــد ر ت?ــ�اوح 7 ر
  .ن مليو دوالر من القناة260 ألف دوالر إ.� 16ماب�ن 

  ) : EyshElly(ا�ش ال@I :  برنامج-3

  

  

  

  

 أحــدث وأمتــع املـشا�د املرفوعــة ع�ــ� �ن?�نـت بنقــد بنــاء اaـش ال�ــ� �ـو برنــامج فLــا�é يmتقـد
ـــع شــــركة  Òـ ـــن إنتــــاج وتو زأحيانــــا وســــاخر غالبــــا، مـ

ً ً
)UTURN( لمــــةKو ،)ــــش ال�ــــ�aلمــــة اســــتغراب ) اK

َّواند�اش كما يد�Ð مقدم ال�Õنامج بدر صاÛI الذي يقوم باالنتقاد بطرyقة ممتعة وKوميديـة ولـgس 

تعليقـــــات �ـــــ� أذ�ـــــان املـــــشا�دين، وأال يLـــــو منافيـــــا للـــــدين بطرyقـــــة مملـــــة وتقليديـــــة لLـــــي ت?�Àـــــ+ ال
ً ن

  .�سالمي والعادات والتقاليد

وfــشرت أو.ــ� حلقــات ال�Õنــامج �ــ� 
ُ

س 7 م، وأظYــرت مقــاطع مــن يوتيــوب وقــام بــدر 2011ر مــا
ُمـــشا�دة، وÒعـــد ال�Õنـــامج مـــن ) نمليـــو2.8(صـــاÛI بتحليلYـــا وانتقاد�ـــا _ـــشLل ســـاخر، وحـــصلت ع�ـــ� 

) نمليــو395( ســنوات، وقــد حــصل ع�ــ� أكkــ� مــن 6م اHIديــد الــذي اســتمر ملــدة أشــYر بــرامج �عــال
مـــش?�Kا عÕـــ� يوتيـــوب، وت?ـــ�اوح فيـــھ مـــدة عـــرض ا�Iلقـــة ) نمليـــو3(مــشا�دة للفيـــدو�ات، وأكkـــ� مـــن 

ً

م، وذكر بدر صاÛI أنھ يرyد 2017ف�Õاير  16 دقيقة، وقد توقف ال�Õنامج �� 11 إ.� 7الواحدة ماب�ن 
  . ولgس ع�� الناسأن ي��ك مع الناس،

) الليلـــة مـــع بـــدر(نم اتجـــھ بـــدر صـــاÛI إ.ـــ� التلفزyـــو عÕـــ� ال�Õنـــامج الLوميـــدي 2016و�ـــ� عـــام 
ــــة مــــــــسرحية جذابــــــــة،  ـــــا بطرyقـــ ــــــسعودية _ـــــــشLل ســــــــاخر، وÒعاYHIـــ ـــــذي ينــــــــاقش أبـــــــر القــــــــضايا الــ زالــ
ة، ولكـــــن ســـــرعان مـــــا عـــــاد الـــــنجم  ـــار ــــصية عامـــــة بــ ـــل حلقـــــة نجمـــــا شـــــ��Yا أو zçـ زوÒستـــــضيف �ـــــ� Kــ

ً

الــذي يقــدم ) BadersShow(م عÕــ� برنــامج بــدر اليوتيــوlي 2018بــدر صــاÛI لليوتيــوب �ــ� الLوميــدي 
َّالنقـــد البنـــاء لـــضيوفھ �ـــ� ال�Õنـــامج، و�حـــسب موقـــع 

Social Blade ة �ـــاح الـــسنوyة املقـــد ر ت?ـــ�اوح 7 ر
  . ألف دوالر40.8 ألف دوالر إ.� 2.5ماب�ن ) اaش ال��(ل�Õنامج 
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  :  برنامج مسام-,-4

  

  

  

َّتــوfي ســعودي ع�ــ� يوتيــوب يجمــع الLاتــب فيــصل العــامر بــا�zرج والرســام مالــك برنــامج كر

ـــ� سلـــــسلة كرتونيـــــة تبMÞـــــا قنـــــاة  ـــر، يBنـــــاو القـــــضايا +جتماعيـــــة، وéــ إلنتـــــاج الرســـــوم ) Myrkott(لنجـ
م، وقد بلغ عدد املشا�دات ل�Ëلقـات ال�ـ� تبMÞـا القنـاة 2007 أكتو�ر 4املتحركة ال�� تم إfشاؤ�ا �� 

مـــش?�Kا عÕـــ� يوتيـــوب، ) ن مليـــو2(مـــشا�دة، و�لـــغ عـــدد املـــش?�ك�ن أكkـــ� مـــن ) ن مليـــو463(أكkـــ� مـــن 
ً

زو{عرض القناة برنامج مسام�� الكرتـوfي ضـمن حلقـات ال تتجـاو الواحـدة م�Mـا ثـالث دقـائق، ل�ـ�وي 
�موم وقضايا الشارع السعودي وyناقش الو�Ð عند الناس، وmyتقـد ا�Hتمـع بأسـلوب ف¼ـ� Kوميـدي 

ما 7فالم الكرتونيةساخر مستخد
ً

.  

جيا: (وKانت ا�Iلقة 7و.� لل�Õنامج _عنوان جعلوfي Kو
ً

م، 2011 يونيـو 3ال�� تم fشر�ا �� ) ر
جيــا مYتمــا بمتا_عــة كــرة القــدم، وقــد حــصلت  ال�ــ� تحــدث فMoــا عقيــل عــن 7ســباب ال�ــ� جعلتــھ Kو

ً ً
ر َّ

اج(مـــــشا�دة، وقــــد حــــصلت حلقــــة ) ن مليــــو2(ا�Iلقــــة ع�ــــ�  ـــ) وذات ز  إبرyـــــل 12م fــــشر�ا �ــــ� ال�ـــــ� تـ
م، ع�� أع�� مشا�دة �Iلقات ال�Õنامج، وال�� فMoا يقوم 7ستاذ نافع بـن متلـف _عمـل جلـسة 2012

اج فاشـلة، حيـث بلغـت  وعالج نف¢�� جماعية �Hموعة من zç7اص الذين خرجـوا مـن عالقـات ز
ة مـــن ا�Hتمـــع مـــشا�دة، وyظYـــر أن ال�Õنــامج ال aـــس�Mدف فئـــة محــدد) ن مليــو7.9(عــدد املـــشا�دات 

حة �� ا�Hتمع بصرف النظر عن الفئة العمرyة  ا، طاملا أنھ يناقش قضايا مطر ا Kانوا أم كبا وصغا
ً ً
ر ر

  .ّأو +جتماعية

ة لقنــاة Social Bladeو�حــسب موقــع  �ــاح الــسنوyة املقــد ر ت?ــ�اوح 7 ال�ــ� تmــشر ) Myrkott(ر
  .نيو دوالر  مل206 ألف دوالر إ.� 12.9برنامج مسام�� الكرتوfي ماب�ن 

  ) : Up To Date(آب تو ديت :  برنامج-5

  

  

  

  

برنـــامج تق¼ـــ� ع�ـــ� اليوتيـــوب Míـــتم بLـــل مـــا �ـــو جديـــد �ـــ� عـــالم التقنيـــة ا�Iديثـــة، وyختــــصر 
أحـدث 7خبـار واملواضـيع التقنيــة، وyراجـع 7جYـزة الذكيـة بأنواعYــا و�ـذا ال aـشمل اHIـو+ت فقــط 

ت اHIديدة و7جYزة السمعية وKل ما �ـو جديـد �ـ� عـالم بل الLام��ات وأجYزة ا�Iاسوب و الشاشا
ض العامليــة مــن قلــب ا�Iــدث، و�ــو مــن تقــديم الــشاب فيــصل  رالتقنيــة، وÒغطــي ال�Õنــامج أ�ــم املعــا

  .السيف



دور برامج المشاهير على اليوتيوب في تنمية القيم األخالقية لدى 
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تيــك بيلـــز "نو�ــو إعالمــي ومـــذaع ومقــدم بـــرامج ومــدو ع�ـــ� �ن?�نــت و�ـــو مؤســس مجموعـــة 
 ع�ــ� اليوتيــوب، وتخصــصھ اHIــام�� �ــ� �ندســة ىللمحتــو العرlــي التق¼ــ�) (TechPills Show" شــو

 ال�� تeـث باللغـة +نجل�ºيـة، KSA2نالط��ان ا�Iرlي، ولديھ تجر�ة مع التلفزyو السعودي ع�� قناة 
املتخـــصص �ــــ� مجـــال التقنيــــات ) Up To Date KSA(حيـــث عـــرف مــــن خـــالل تقديمــــھ برنـــامج 

ق ال�Õنـامج نجاحـا م�Ëوظـا، ولـھ أيـضا  سـنوات، وقـد حقـ7التكنولوجية واستمر بثھ ع�� الYواء ملدة 
ً ً

مشارKات �� القناة السعودية 7و.� وأيضا مشاركة �� شبكة ا�Hد الفضائية التلفزyونية �� برنامج 
ً

�ــــ� موســـمھ اzIــــامس املYــــتم باستـــضافة املبــــدع�ن، ومتا_عــــة جديـــد التقنيــــة واملنتجــــات " حيـــاة تــــك"
  .ع�� Kافة 7صعدةل�لك?�ونية، ونقاشات حو {عاملنا مع التقنية 

 �Õو{عت)Up To Date ( ـ� مـنkالقناة التقنية 7و.� �� السعودية، وقـد حـصلت ع�ـ� أك)206 
مـــش?�Kا عÕـــ� يوتيـــوب، و�حـــسب موقـــع ) نمليـــو1.9(مـــشا�دة للفيـــدو�ات، و) نمليـــو

ً
Social Blade 

ة مــــاب�ن  �ــــاح الــــسنوyة املقــــد ـــ�اوح 7 رت?ـ لقنــــاة ال�ــــ� تـــــم ن مليــــو دوالر مــــن ا235.4 - ألــــف دوالر 14.7ر
  .م2009 اكتو�ر 18إfشاؤ�ا �� 

اسات السابقة   : رالد

اســــة دمحم  اســــة إ.ــــ� التعــــرف ع�ــــ� مــــستو التفاعــــل و+ســــتخدام ) م2015(رد ى�ــــدفت الد ر
لال�zـــ��� للـــشباب املتواصــــل عÕـــ� شـــبLات التواصــــل +جتمـــا�Ð، وتنـــاو العوامــــل املؤديـــة إلقبــــال 

رامل?�تبــــة لYـــذا �قبــــال، والتعـــرف عــــل دو خدمــــة جماعـــات الــــشباب اHIـــام�� علMoــــا، وعـــرض xثــــار 
اHIماعـــة �ـــ� {عزyـــز القـــيم 7خالقيـــة لـــدى جماعـــات الـــشباب اHIـــام�� أثنـــاء تواصـــلYم عÕـــ� شـــبLات 
ي للدو املق?�ح لطرyقة العمل مع اHIماعات لتعزyـز القـيم  ضع إطار تصو رالتواصل +جتما�Ð، و ر و

اســة ع�ــ� املــنEF الوصــفي التحلي�ــ�، وع�ــ� 7خالقيــة لــدى جماعــات الــشباب اHIــام��، و{عتمــد ر الد
طالبـــا وطالبـــة، ) 283(+ســـBبانة Kـــأداة لYـــا، وتـــم اختيـــار عينـــة طبقيـــة متعـــددة املراحـــل مLونـــة مـــن 

ً

اســـة العديـــد مـــن النتـــائج وال�ـــ� مـــن أ�مYـــا، أن معظـــم جماعـــات الـــشباب aـــستخدمو  نوأظYــرت الد ر
ة أثنــاء تواصـــلYم عÕــ� الـــشبLات +جتم ناعيــة، وأن معظمYـــم aــستخدمو الفgـــسبوك رأســماء مـــستعا

ــــل  ـــبLات التواصـ ـــ� شــ ـــال جماعـــــات الـــــشباب اHIـــــام�� ع�ــ ــــة إلقبــ ـــل، وأن أ�ـــــم العوامـــــل املؤديـ وجوجــ
ـــة، وإمLانيـــــة  +جتمـــــا�Ð، مـــــشاركة 7فLـــــار +جتماعيـــــة الك?�ونيـــــا، و+بتعـــــاد عـــــن العزلـــــة +جتماعيــ

ً

ا لل?�فيـــھ، وشـــغل أوقـــت تLـــوyن عالقـــات اجتماعيـــة عامليـــة بـــ�ن الـــشباب اHIـــام��، وÒعـــد و�Mا مـــصد
ً
ر

ىالفراغ، وعن مستو ال?ºام جماعات الشباب اHIام�� بالقيم 7خالقية أثناء تواصلYم ع�Õ شبLات 
ـــا�Ð، فـــــإن مخالفـــــة قـــــوان�ن التواصـــــل عÕـــــ� شـــــبLات التواصـــــل +جتمـــــاa �Ðـــــشعرfي  التواصــــل +جتمــ

بالــسعادة جــاءت أوال، بgنمــا اح?ـــ�ام {عليمــات الــشباب املتواصــل
ً

 �Ðات التواصــل +جتمـــاLـــ� شــبÕع 
فض اHIماعة املتواصلة الك?�ونيا ثالثا غم  أÒي  جاءت ثانيا، وأحب أنفذ 
ً ً ً

ر ر   .ر

اسة fـش  اسـة إ.ـ� بيـان مـدى تـأث�� اسـتخدام موقـع الفـgس بـوك ): م2015(رد ر�ـدفت الد
يــــة ع�ـــ� قـــيم الـــشباب اHIـــام��، و�يـــان تـــأث�� اســـتخدام موقـــع الفـــgس بـــوك �ـــ� {عزyـــز القـــيم �يجاب

والسلبية للشباب اHIام��، وكذلك مدى إسYام شبLات التواصل +جتما�Ð �� {غي�� قيم الشباب 
اســــة، وتLونــــت عينــــة  اســــة ع�ــــ� املــــنEF الوصــــفي ، و+ســــتeيان Kــــأداة للد راHIــــام��،  واعتمــــدت الد ر

اســـة مـــن  ت أ�ـــم النتـــائج أن موقـــع) 99(رالد �م بطرyقـــة عـــشوائية، وأشـــا رطالبـــا وطالبـــة تـــم اختيـــا ر
ً

 
جـــة كب�ـــ�ة �ـــ� {غي�ـــ� قـــيم الـــشباب اHIـــام��، وأن موقـــع الفـــgس بـــوك aـــسYم  رالفـــgس بـــوك aـــسYم بد
جــة  جــة متوســطة �ــ� إكــساب _عــض القــيم �يجابيــة لــدى الــشباب اHIــام��، وÒــسYم كــذلك بد ربد ر

  .مرتفعة �� إكساب _عض القيم السلبية لدى الشباب اHIام��
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ـــة أبـــــو بكـــــر  اسـ ـــة إ.ــــ� ال): م2016(رد اســ تعـــــرف ع�ـــــ� مـــــضام�ن ثقافـــــة الـــــسالم ر�ـــــدفت الد
اسـة ع�ـ� ) الBـسامح، التعـاaش الـسل�Ü مـع xخـر، نبـذ العنـف( رع�ـ� موقـع اليوتيـوب، واعتمـدت الد

اســـة  ة تحليـــل املـــضمو أداة لYـــا، وتمثـــل عينـــة الد راملـــنEF الوصـــفي املـــس��، واســـتما مقطـــع ) 280(نر
 التعـاaش الــسل�Ü مــع xخــر، الBــسامح،(فيـديو مــن الفيــديو�ات ال�ـ� تخــص عناصــر ثقافـة الــسالم 

ع�� موقع اليوتيوب تم تحليلYا، وكشفت النتائج أن عنصر نبذ العنف جاء �� ال?�تgب ) نبذ العنف
، وجـاء مفYـوم %)32.1(، بgنما جاء مفYوم الBسامح �� ال?�تgب الثاfي بmسبة %)39.9(ل7و بmسبة 

، واللغــــة العر�يـــة ال�ــــ� تجمــــع بــــ�ن %)28.6(التعـــاaش الــــسل�Ü مــــع xخـــر �ــــ� ال?�تgــــب الثالـــث بmــــسبة 
7قــل (الفـص�� والعاميـة جــاءت Kلغـة مـستخدمة �ــ� خطـاب الفيــديو وقـد غلبـت املقــاطع القـص��ة 

تفــاع )  دقــائق4مــن  رع�ــ� القــضايا الــثالث، غ�ــ� أن املقــاطع الطوyلــة تــأ{ي �ــ� املقــام 7خ�ــ�، و�نــاك ا
  .ملعدل املشا�دة لقضي�� الBسامح ونبذ العنف

اســة أبــ جـــة تــأث�� مواقــع التواصـــل +جتمــا�Ð ع�ـــ� ): م2016(و قلبـــ�ن رد ر�ــدفت تحديــد د
اHIـmس، الLليـة، (املنظومة 7خالقية لدى طلبة اHIامعة الYاشمية، ومعرفة أثر Kـل مـن املتغ�ـ�ات 

ـــان الـــــسكن ــــفي ) ومLــ اســـــة املـــــنEF الوصـ ـــة، واعتمـــــدت الد اســ ر�ـــــ� متوســـــطات اســـــتجابات عينـــــة الد ر
اسة ع�� عينة عشوائية طبقية من التحلي��، واستخدمت +س ) 1240(رBبانة أداة لYا، وطبقت الد

ــــل  ـــأث�� مواقـــــع التواصـ جـــــة تــ رطالبـــــا وطالبـــــة مـــــن طلبـــــة اHIامعـــــة الYاشـــــمية، وأظYـــــرت النتـــــائج أن د
ً

كمــا تبــ�ن عــدم . +جتمـا�Ð ع�ــ� املنظومــة 7خالقيـة لــدى طلبــة اHIامعـة الYاشــمية جــاءت متوسـطة
ق ذات داللة إحصائ ق ذات داللة . ى{عز ملتغ�� الLلية) 0.05(ىية عند مستو ووجود فر جود فر وو و

ق ذات داللــة ) 0.05(ىإحـصائية عنـد مــستو  و{عـز ملتغ�ـ� اHIــmس لـصاÛI �نـاث، وأيــضا وجـود فـر
ً ى

  . ى{عز ملتغ�� مLان السكن ولصاÛI القرyة) 0.05(ىإحصائية عند مستو 

ن  اسة الطنبار وآخر ود ي عدل استخدام املرا�ق�ن ملوقع �دفت التعرف ع�� م) م2016(ر
اك املــرا�ق�ن للمعلومــات ال�ــ� تناول�Mــا فيــديو�ات اليوتيــوب ومـــسا�مة  راليوتيــوب وتحديــد مــدى إد
ذلك �� بناء zçصgتھ، والوقوف ع�� مدى استخدام املرا�ق�ن ملوقع اليوتيوب ومعرف�Mم بالقضايا 

اسة ع�� املنEF الوصفي املـس�� واسـتخ دام +سـBبانة Kـأداة لYـا، ع�ـ� عينـة رالعر�ية، واعتمدت الد
طالـب مـن طـالب املرحلـة 7و.ـ� بجامعـات عـ�ن شـمس واملنوفيـة، وأظYـرت النتــائج أن ) 400(قوامYـا 

لأ�م أسباب حـرص املبحـوث�ن ع�ـ� اسـتخدام اليوتيـوب وفقـا للنـوع، جـاء �ـ� ال?�تgـب 7و ا�Iـصو  ل ً

فيــديو ع�ــ� اليوتيـوب ال�ــ� aعتمــد علMoــا نع�ـ� املعلومــات، وأ�ــم مـصادر املــضمو اzIاصــة بمقـاطع ال
لاملبحــوث�ن، حيــث جــاء �ــ� ال?�تgــب 7و مقــاطع الفيــديو اzIاصــة بوKــاالت 7نبــاء العامليــة، ومقــاطع 
yة ثانيا، ومقاطع الفيديو اzIاصة بالقضايا العر�ية ثالثا، ومقاطع  الفيديو اzIاصة باملواقع �خبا

ً ً
ر

لوظYـــر اليوتيـــوب Kوســـيلة إلمـــداد املبحـــوث�ن باملعرفـــة حـــو الفيـــديو اzIاصـــة مـــن إنتـــاج 7صـــدقاء، 
  .القضايا العر�ية 

اســــة املط�ــــ�  يد �ــــا �ــــ� ): م2016(ر ر�ــــدفت التعــــرف ع�ــــ� دو ا�Hتمعــــات +ف?�اضــــية ودو ر
ق بـ�ن وجYـات  وتنمية القيم 7خالقية مـن وجYـة نظـر طالبـات جامعـة القـصيم، والكـشف عـن الفـر

 �ـــذه ا�Hتمعـــات +ف?�اضـــية �ــ� تنميـــة القـــيم 7خالقيـــة طالبــات جامعـــة القـــصيم مـــن مــستخدمات
ــــوع الYوyـــــة +ف?�اضـــــية �ـــــ� تنميـــــة القـــــيم  ا
ـــــ�� ونـ ر{عـــــز إ.ـــــ� متغ�ـــــ�ات مـــــسÜ¡ الLليـــــة واملـــــستو الد ى ى
ـــــفي،  اســـــــة املـــــــنEF الوصــ ـــتخدمت الد ــــر طالبـــــــات جامعـــــــة القـــــــصيم، واســــ ـــــة نظـــ ر7خالقيــــــة مـــــــن وجYــ
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اسة ) 361( القصيم بلغت و+سBبانة Kأداة لYا، ع�� عينة من طالبات جامعة رطالبة، وتوصلت الد
رإ.ـــ� عـــدة نتـــائج م�Mـــا أن واقـــع دو ا�Hتمعـــات +ف?�اضـــية �ـــ� تنميـــة البعـــد +جتمـــا�Ð والبعـــد الـــدي¼� 
جــة كب�ــ�ة مـــن وجYــة نظــر طالبـــات  روالبعــد +قتــصادي والبعــد الـــسيا
�� والبعــد الفكــر تحقـــق بد ي

ف?�اضـــية �ــ� تنميــة البعـــد اHIمــا.� للقــيم 7خالقيـــة رجامعــة القــصيم، بgنمـــا واقــع دو ا�Hتمعــات +
اســة عــدم وجــود  جــة كب�ــ�ة جــدا مــن وجYــة نظــر طالبــات جامعــة القــصيم، كمــا تبــ�ن الد رتحقــق بد ر

ً

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو الداللــة  ىفـر �ــ� وجYــات نظــر طالبــات جامعــة القــصيم ) 0.05(و
اد 7خر للقـيم 7خالقيـة تبعـا ملتغ�ـ� مـسÜ¡ من مستخدمات ا�Hتمعات +ف?�اضية �� تنمية 7_ع

ً ى
ق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو الداللـــة  اســـة عـــدم وجـــود فـــر ىالLليـــة،  وتبـــ�ن الد و �ـــ� ) 0.05(ر

وجYات نظر طالبات جامعة القصيم من مستخدمات ا�Hتمعات +ف?�اضية �� تنمية أي من أ_عاد 
 ��
ا رالقيم 7خالقية تبعا ملتغ�� املستو الد ى ً

  .ونوع الYوyة +ف?�اضية

اسة وسBن�Õج  �دفت تقديم نظرة عامة عن مجتمع اليوتيوب ا�Iا.�، بما �� ): م2016(رد
ناملرا�ق�ن وإ.� أي مدى يLو �ذا التأث��  �ن ع�� مشا�دMíممستخدمي اليوتيوب الYولندي ذلك تأث��

اسة النوعية واملقـابالت شـبھ املنظمـة  اسة نEF الد رع�� حيا~Mم جيدا أو سgئا، و{ستخدم �ذه الد ر
ً ً

�ــــ� ) K)20ـــأداة لYــــا، وتLونـــت عينــــة البحـــث مــــن  ) 4(مقــــابالت معمقـــة مــــع ) 4(مقابلـــة و ) 16(مرا�ـــق 
يوتيوب أصبح جزءا من ا�Iياة اليومية للكث�� من املرا�ق�ن،  ائج أنمشا��� يوتيوب، وأظYرت النت

ً

�م عـــ�Mم  نمــشا��� اليوتيـــوب يملLــو وأن رالتـــأث�� ع�ــ� ســـلوك املــرا�ق�ن، الـــذين ال aعلــم أوليـــاء أمــو
شـــgئا، و�ـــذا التـــأث�� لــــgس أمـــرا ســـgئا، وyرغــــب العديـــد مـــن املـــرا�ق�ن �ــــ� أن يـــصبحوا

ً ً
مـــشا��� ع�ــــ�  

اسـة بــأن xبـاء يجـب أن aعرفــوا املزyـد عـن ســلوكYم أبنـاء�ماليوتيـوب، وأوصـت ال املـرا�ق�ن ع�ــ�  رد
  .لاليوتيوب، مع وضع قواعد حو ما �و مسموح وما �و غ�� مسموح بھ

اســة الز�ـــو  ند جـــة تـــأث�� شـــبLات التواصـــل +جتمـــا�Ð ): م2017(ر ر�ـــدفت الكـــشف عـــن د
اسة املنEF الوصفي نالرقمية ع�� املنظومة القيمية لطلبة Kلية HÝلو اHIامعية، ر واستخدمت الد

اســة املLونــة مـــن  طالبــا وطالبـــة، ) 175(راملــس�� واعتمــدت ع�ـــ� +ســBبانة Kــأداة لYـــا، ع�ــ� عينـــة الد
ً

جة تأث�� شبLات التواصل +جتما�Ð ع�� املنظومة القيمية لطلبة  اسة إ.� أن د ت نتائج الد روأشا ر ر
ئج أن القيم اHIمالية جاءت �� املرتبة 7و.ـ�، نKلية HÝلو اHIامعية Kانت متوسطة، وأظYرت النتا

تل�Mا �� املرتبة الثانية القيم +قتصادية، و�� املرتبـة الثالثـة جـاءت القـيم +جتماعيـة، بgنمـا جـاءت 
ق ذات داللــة إحــصائية �ــ�  اســة وجــود فــر والقــيم 7خالقيــة �ــ� املرتبــة 7خ�ــ�ة، كمــا بيmــت نتــائج الد ر

جميــع ا�Hــاالت تبعــا ملتغ
ً

ا  ق �ــ� منظومــة القــيم تبعــ جــود فــر ، و �ــ� اHIــmس ولــصاÛI الطلبــة الــذKو
ً

و و ر
ق تبعـــــا ملتغ�ـــــ�  ــــر ملتغ�ـــــ� التخـــــصص ولـــــصاÛI تخـــــصص اzIدمـــــة +جتماعيـــــة، إضـــــافة إ.ـــــ� وجـــــود فـ

ً
و

ـــل  ق تبعــــا ملتغ�ــــ� مــــدة التواصـ ا
ــــ�� ولــــصاÛI طلبــــة الــــسنة الثانيــــة، وأخ�ــــ�ا وجــــود فــــر املــــستو الد
ً ً

و ر ى
  .ساعات فأك�k) 6 ( اليومية ولصاÛI املدة الزمنية

اســة القــادر  �ـــدفت التعــرف إ.ـــ� عالقــة مــشا��� بـــرامج التواصــل +جتمـــا�Ð ): م2017(رد
اسة املنEF املس�� التطوyر وقد تم بناء +سBبانة Kأداة  يع�� اHIانب 7خال�î، واستخدم لYذه الد ر ِ

ُ

سـة، تLونــت مــن  عـة ع�ــ� مجــال�ن �مــا) 19(رللدا واقــع التواصــل، وxثــار xثـار الــسلبية مل: زفقــرة مو
مفردة من طلبة املرحلة الثانوyة ) 200(+يجابية ملواقع التواصل، تم تطبيقYا ع�� عينة بلغ عدد�ا 

جة متوسط xثار السلبية بلغ  يوانحراف معيـار ) 3.79(ر�� منطقة اHIوف، وأظYرت النتائج بأن د
جــة متوســـط x) 1.60(بلــغ  اســـة بــأن د روكمــا أظYـــرت نتــائج الد وانحـــراف ) 3.29(ثــار +يجابيـــة بلــغ ر

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو الداللـة ) 0.741(يمعيار بلغ  ى�� ح�ن لم تظYر النتـائج أيـة فـر و ُ

جـة Kانـت لآلثـار الـسلبية لـصاÛI �نـاث بمتوسـط حـساlي ) 0.05( رaعز ملتغ�� اmHIس، وأن أع�ـ� د ى
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) 3.75(رية لصاÛI الذKو بمتوسط حساlي بلغ ، وxثار +يجاب)0.58(يوانحراف معيار ) 3.54(بلغ 
ق ذات داللة إحصائية {عز ألثر عدد )0.58(يوانحراف معيار بلغ  ى، وأكدت كذلك عدم وجود فر و

�Ðا �� استخدام مواقع التواصل ونوع مواقع التواصل +جتماMoتقض ��  .الساعات ال

ي  اســة اللــو زد العلــوم �ســالمية �ــدفت التعــرف ع�ــ� اتجا�ــات طلبــة جامعــة ): م2017(ر
اء {غ�ــ� القــيم العقديــة والقــيم النفــسية والقــيم +جتماعيــة والBــسامح وا�Iــوار _ــسeب اســتخدام  زإ
اسة  اسة املنEF الوصفي التحلي�� و+سBبانة أداة لYا، و�لغت عينة الد رالفgس بوك، واعتمدت الد ر

اسة أن ) 241( رطالبا وطالبة، وأ�م النتائج ال�� توصلت إلMoا الد
ً

�ناك ا�تماما كب�ـ�ا بـالفgس بـوك 
ً ً

مـــن قبـــل الطلبـــة، وأن الYواتـــف النقالـــة éـــ� 7كkـــ� اســـتعماال �ـــ� تـــصفحھ، وأن الفـــgس بـــوك جعـــل 
ً

ِ
القنوات ب�ن اmHIس�ن أك�k انفتاحا، وأن لھ تأث��ا ع�� _عض القيم �سالمية لدى الطلبة ال�ـ� يـتم 

ً ً

اجYـــا تحـــت xثـــار الـــسلبية للفـــgس بـــوك، باإلضـــافة  إ.ـــ� +fعـــزال +جتمـــا�Ð وعـــدم التفاعـــل مـــع رإد
جة مرتفعة ع�� القيم العقدية وقيمة الBسامح وا�Iوار   .را�Hتمع ا��يط بإيجابية، وأنھ يؤثر بد

وف  اسـة ر ؤد اســة التعـرف ع�ــ� اســتخدام طـالب املرحلــة الثانوyــة ): م2018(ر ر�ــدفت الد
تأث��اتــــھ ع�ــــ� القــــيم 7خالقيــــة، �ــــ� اHIزائــــر ملوقــــع التواصــــل +جتمــــا�Ð فــــgس بــــوك، وحــــصر _عــــض 

اســة ع�ــ� عينــة  اســة املــنEF الوصــفي التحلي�ــ� و+ســBبانة أداة لYــا، وتــم إجــراء الد رواســتخدمت الد ر
اسة ) 40(قوامYا  رطالبا وطالبة من طالب الثانوyة بوالية جيجل، وأ�م النتائج ال�� توصلت إلMoا الد

ً

و ع�ـــ� حــسابات خاصـــة MNـــم منـــذ  نأن املبحــوث�ن يحـــو ثــالث ســـنوات، تـــم إfــشاMèا أساســـا مـــن أجـــل ز
ً

��5 معظمYــم أكkـ� مــن ثــالث سـاعات يوميــا �ــ�  ا��ادثـة حــو مواضـيع عاطفيــة وألجــل ال?�فيـھ، وyقــ
ً ل

ـــ� اكBـــــساب  ـــا توصـــــلت إ.ــ �م _ـــــشLل عـــــشوا�ي، كمـ ـــن مـــــائ�� صـــــديق تـــــم اختيــــا رالتواصــــل مـــــع أكkـــــ� مـ
ل مواضـــيع عاطفيـــة انحرافــات ســـلوكيات �ـــ� شــLل التواصـــل مـــع جــmس مختلـــف مـــن 7صــدقاء حـــو

اد مــن مــستو +خــتالط لــدMíم وقــاد�م إ.ــ� انحرافــات ســلوكية جmــسية، كمــا çــHع لــدMíم  ى_ــشLل  ز
  .قيم الغش، وانتحال صفة الغ��، والكذب �� املعامالت

اسة بو بكر  �دفت التعرف ع�� تأث�� مقـاطع فيـديو مـشا��� اليوتيـوب ع�ـ� ): م2018(رد
اسة املنEF الوصفي وتحليل املـضمو Kـأداة لYـا، املرا�ق�ن وعالق�Mم مع بناء الYوyة ن، واعتمدت الد ر
مقطـــع فيــديو ع�ـــ� منــصة اليوتيــوب، مـــن املــدونات الناشـــئة ) 22(ىمــن خــالل إجـــراء تحليــل محتــو 

راملتعلقــة بeنــاء الYوyــة ال�zــصية للمــرا�ق�ن، وأظYــرت النتــائج ظYــو العديــد مــن املــدونات الناشــئة 
 للمرا�ق�ن، و~Mدف معظم الرسائل املتعلقة بالYوyة ال�zصية إ.� املتعلقة بeناء الYوyة ال�zصية

نقـل +نطبـاع الــذا{ي ملـشا��� اليوتيـوب والعالقــة بـ�ن ذلــك +نطبـاع الـذا{ي و�ــ�ن الYوyـة اmHIــسية، 
روالتوجـھ اmHIـ¢��، والYوyـة املYنيـة أيـضا، وÒعتÕـ� ظYــو العائلـة و7قـران �ـ� مقـاطع الفيـديو، بمثابــة  ً

نا�Ð، وyبعـــث املتــا_عو املرا�قــو برســـائل لــدعم مــشا��� اليوتيـــوب، مــع التعب�ــ� عـــن الــدعم +جتمــ ن
MNم اzIاصـــة، معـــر��ن عـــن نفـــس  ر�ـــوM�yم �ـــ� الرســـائل واســـتخدام مـــساحة التعليقـــات لوصـــف تجـــا

ر أن تأخـــذ �ــ� +عتبــار �ــذا الفـــضاء . ا�zــاوف �ــ� تLــوyن �ــوM�yم اســة أنــھ مــن الــضر يوأوصـــت الد و ر
  .راملتبادلة لفYم تطو �وyة الشباباHIديد من العالقات 

امـسبوت وفيـدي�� اسـة  رد اجو  ر �ـدفت الكـشف عـن العالقـة بـ�ن الـشباب ): م2018(روتـا
قبـل ســن املرا�قـة ومــشا��� اليوتيــوب، مـع مالحظــة كيـف يتعامــل املــرا�ق�ن مـع مــشا��� اليوتيــوب 

�م مـصادر لثقافـة املـرا�ق�ن الرقميـة، ومــن منظـو اجتمـا�Ð ونفـ¢�� ط رباعتبـا بـق التـصميم امل��Mــ� ر
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، وال�ـــ� تـــم تقـــسيمYا إ.ـــ� جـــزأين اســـة اHIمYـــو رلتنفيــذ د رتحليـــل كÜـــ� لHËمYـــو مـــن خـــالل مـــ}Û تـــم : ر
س الثانوyــة �ــ� Kاتالونيـــا البــالغ عمــر�م ) 1406(إجــراؤه ع�ــ�  رطالبـــا مــن طــالب املـــدا  عـــام، 12 أو 11ً

?�ك�º، و{ش�� النتائج إ.� روالتحليل الكيفي لHËمYو قبل سن املرا�قة باستخدام ثالث مجموعات لل
ــــــة  ـــــة الرقميــ ــــع الثقافـــ ب مــــ ــــا ـ ــــــشا��� اليوتيــــــــوب كمــــــــصادر للBــــــــسلية وللتقـــ رأن املـــــــرا�ق�ن aعتÕــــــــ�ون مــ

ُأيـضا يظYـر الـشباب قبـل . للمرا�ق�ن، ولكن لgس �ـ� ا�Iقيقـة كنمـاذج يحتـذى MNـا أو ممثلـ�ن للقـيم ً

ســــن املرا�قـــــة أ_عـــــادا ��ـــــو 7ميـــــة �عالميــــة، حيـــــث {ع?ـــــ�ف باالســـــ?�اتي
ً

ـــة ملـــــستخدمي  yــ رجيات التجا
اســـة التح�ـــº ضــــد املـــرأة �ـــ� _عـــض اHIوانــــب،  �ـــم كممثلـــ�ن ومح?ــــ�ف�ن، وتالحـــظ الد راليوتيـــوب ودو ر
اســة مقدمــة ملالحظــة الوظــائف +جتماعيــة ملــشا��� اليوتيــوب بــ�ن املــرا�ق�ن، و7فــراد الــذين  روالد

  .�م �� مرحلة بناء �وM�yم وع�� وشك أن يصبحوا بالغ�ن

اسات السابقةأوجھ استفاد اسة اC)الية من الد رة الد  : ر
اسـة وأ�ميتـھ  .1 اسـات الـسابقة �ـ� تحديـد موضـوع الد اسة ا�Iالية من الد راستفادت الد ر ر

اسة روأ�دافھ، وسا�مت �� إثراء �طار النظر لد  .ي
اسات السابقة �� طرyقة بناء +سBبانة وتحديد�ا، .2 اسة ا�Iالية من الد راستفادت الد  ر

ات �ار وصياغة العبا  .ر املناسبة �� _عض محاو
اسـة،  .3 اسات السابقة �ـ� تحديـد إجـراءات ومـنEF الد اسة ا�Iالية من الد راستفادت الد ر ر

واختيـــار أداة جمــــع البيانــــات واملعلومـــات املناســــبة، واســــتخدام 7ســـاليب �حــــصائية �ــــ� 
اسة  .رالد

اســــات الــــسابقة �ــــ� تفــــس�� ومناقــــشة النتــــائ .4 اســــة ا�Iاليــــة مــــن الد راســــتفادت الد ج ال�ــــ� ر
اسة  .رتوصلت إلMoا الد

اسة وإجراءا�nا   : رمن�Bية الد

اسة اسة استخدام املنEF الوصفي، ملناسeتھ لتحقيق أ�دافYا:رمن�� الد   .ر استلزمت طبيعة الد

اسة اسة جميع طالب جامعـة جـدة بمدينـة جـدة خـالل العـام : رمجتمع الد رaشمل مجتمع �ذه الد
ا
ـ��   طالبـا، بواقــع )4788(�ـــ، والبـالغ عــدد�م 1440رالد

ً
طالبـا �ــ� الفـرع الرئgــ¢��، و) 4176(

ً
)612 (

طالبا بفرع الفيصلية
ً

.  

اســة طالبــا مــن مجمــوع طــالب ) 450(قــام الباحــث باختيــار عينــة عــشوائية مLونــة مــن  :رعينــة الد
ً

ايـف . جامعـة جـدة متـا_�� بـرامج املـشا��� ع�ـ� اليوتيـوب روقـد اسـتفاد الباحـث مـن تطبيـق قوقـل د
)Google Drive( ــيfــب والــتعلم +لك?�وyــ� مركــز خــدمات الوÕا عYســال اســة، وإ Òــع أداة الد ر �ــ� تو ر ز

Òــع عــدد  ) مــن خــالل الــرابط +لك?�وfــي(اســBبانة ) 460(زبجامعــة جــدة، حيــث اســ�Mدف الباحــث تو
اسة  مستجيبا، وعند العد �حصا�ي تم اسBبعاد ) 458(روقد Kان عدد الطالب الذين استجابوا للد

ً

  .اسBبانة) 450(نات لعدم اكتمال �جابة علMoا، و�التا.� فقد تم التحليل من خالل اسBبا) 8(عدد 

اسة   استخدم الباحث +سBبانة Kأداة HIمع البيانات واملعلومات املتعلقة ):LسRبانة(رأداة الد
اسة، وتLونت +سBبانة من جزأين   : ربالد

ــــــزء "و − ــــــة الد: لاBCــ ـــــات 7وليــــــــة لعينــ ــــ� البيانـــ ـــــة و{ــــــــشمل اzIــــــــصائص وÒــــــــشتمل ع�ــــ راســـ
ـــود حـــــساب (الديموغرافيـــــة للعينـــــة  ــــدى وجــ ـــ��، مـ ا
ــ رالتخـــــصص اHIـــــام��، املـــــستو الد ى

لخـاص ملتا_عـة بـرامج املـشا��� ع�ـ� موقـع اليوتيـوب، طرyقـة الـدخو ل�Ëـساب ع�ـ� موقـع 
 .)اليوتيوب ملتا_عة برامج املشا���، أ�داف مشا�دة برامج املشا��� ع�� اليوتيوب
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  : رمل ع�� ثالثة محاو ع�� النحو التا.�وÒشت: اBCزء الثاlي −

لا8)ــــو "و • �ــــا �ــــ� تنميــــة القــــيم : ر رواقــــع اســــتخدام بــــرامج املــــشا��� ع�ــــ� اليوتيــــوب ودو
 : وyأ{ي ع�� جزأين: 7خالقية لدى طالب جامعة جدة

اقع املشا�دة ل�Õامج املشا���، وأشتمل ع��   -أ   .فقرات) 7(واستخدام اليوتيوب و
�ــ� تنميـــة القــيم 7خالقيــة لـــدى طــالب جامعــة جـــدة، ردو بــرامج املــشا��� ع�ـــ�  -ب   اليوتيــوب 

 .فقرة) 14(وأشتمل ع�� 
ــــن دو بـــــرامج املـــــشا��� ع�ـــــ� : را8)ـــــو الثـــــاlي • ــتفادة مـ ــــات ال�ـــــ� قـــــد تحـــــد مـــــن +ســـ راملعوقـ

 .فقرة) 12(اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة، واشتمل ع�� 
رمكنــة لالســتفادة مــن دو بــرامج املــشا��� ع�ــ� اليوتيــوب �ــ� املق?�حــات امل: را8)ــو الثالــث •

  .فقرة) 13(تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة، واشتمل ع�� 

ـــاس ليكــــرت خما
ــــ�� 7_عــــاد  وقــــد قــــام الباحــــث باســــتخدام +ختيــــار املتعــــدد، وكــــذلك مقيـ
  : للإلجابة عن الفقرات حسب اHIدو التا.�

قم  رجدو    )1(ل

ان  �ع أو ز تو ات حسب مقياس ليكرتز   رومدى العبا

ة ن رالعبا جة مدى املتوسط املر¤£  زالو   رالد

عالية جدا 5 إ©? – 4.20من  5 أوافق ^شدة
ً

  

  عالية 4.20 ألقل من -3.40من  4 أوافق

  متوسطة 3.40 ألقل من -2.60من  3  محايد

  منخفضة 2.60 ألقل من -1.80من  2 غ-, موافق

منخفضة جدا 1.80 من  ألقل-1من  1 غ-, موافق ^شدة
ً

  

اسة  : رصدق أداة الد

ا ): يالصدق الظـا�ر(صدق التكو�ن   -أ  جـة مـ ريBنـاو {عليمـات +سـتeيان ومـدى دق�Mـا ود ل
ـــ� أن +ســــتeيان مناســــبا  تتمتــــع بــــھ مــــن موضــــوعية كمــــا aــــش�� �ــــذا النــــوع مــــن الــــصدق إ.ـ
ً

اسة ا�Iالية تم تصميم +سBبانة من قبل  الباحث، رللغرض الذي وضع من أجلھ و�� الد
تھ  روتم تطوyر�ا من قبل الدكتو املشرف ع�� البحث، وللتأكد من صدق +ستeيان وقد ر

اســة، قـام الباحــث _عرضــYا ع�ـ�  محكمــا ومـن ثــم مراجع�Mــا ) 25(رع�ـ� قيــاس متغ�ـ�ات الد
ً

Òعھ ج بصيغة �Mائية وأخذ املوافقة ال�Mائية ع�� تو زمع املشرف واzIر   .و
ـــم التأ: صـــــدق cLـــــساق الـــــداخ@I  -ب  ــــدق +{ـــــساق تــ كـــــد مـــــن صـــــدق +ســـــBبانة بحـــــساب صـ

تبـــاط ب��ســـو بـــ�ن فقـــرات +ســـBبانة  نالـــداخ��، حيـــث قـــام الباحـــث بحـــساب معـــامالت ا ر
جة الLلية لYا والنتائج مو�ßة �� اHIدو التا.� لوالد   : ر
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  ) 2(لجدو 

جة ال�لية تباط �ل فقرة من فقرات LسRبانة مع الد رمعامالت ا   ر

  رقم

ة   رالعبا

جة   رد

تبا   طر+

  رقم  

ة   رالعبا

جة   رد

تباط   ر+

  رقم  

ة   رالعبا

جة   رد

تباط   ر+

  رقم  

ة   رالعبا

جة   رد

تباط   ر+

1  .218*   13  .342**   25 .342**   37  .534** 

2  .222**   14  .420*   26 .484**   38  .581** 

3  .494**   15  .333**  27 .484**   39  .543** 

4  .158**   16  .427**  28 .554**   40  .533** 

5  .251**   17  .565**  29 .542**   41  .389** 

6  .571**   18  .575**  30 .546**   42  .409** 

7  .316*   19  .287**  31 .584**   43  .397** 

8  .215*   20  .526**  32 .570**   44  .452** 

9  .310*   21  .557**   33 .520**   45  .339** 

10  .318*  22  .459**   34  .561**   46  .412** 

11  .530**  23 .367**   35  .527**      

12  .468**  24 .358**   36  .537**      

تباط ب�ن Kل فقرة من فقرات +سBبانة مع ) 2(لمن اHIدو  رنجد أن جميع قيم معامالت +
جة الLلية Kانت دالة إحصائيا عند مستو داللة  ىالد جات ) 0.05(ىأو مستو داللة ) 0.01(ر رو�é د

جـة مقبولـة مـن +{ـساق الـداخ�� �ـ� Kـل فقرا~Mـاموجبة ومقبولة و{ش�� . ر إ.� أن +سـBبانة تتمتـع بد
تبـاط ب��سـو  نكما قام الباحث بحساب +{ـساق الـداخ�� لالسـBبانة عـن طرyـق حـساب معـامالت ا ر

جة الLلية للمحو الذي تmت�Ü إليھ والنتائج مو�ßة �� اHIدو التا.� لب�ن فقرات +سBبانة مع الد ر   : ر
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  ) 3(لجدو 

جة ال�لية للمحو الذي ت³تU² إليھ تباط �ل فقرة مع الد رمعامالت ا ر   ر

ردو برامج املشا��� ع�� 
اليوتيوب �� تنمية القيم 

  7خالقية

املعوقات ال�� قد تحد من   
ر+ستفادة من دو برامج 

املشا��� ع�� اليوتيوب �� 
  تنمية القيم 7خالقية

املق?�حات املمكنة لالستفادة   
ج املشا��� ع�� رمن دو برام

اليوتيوب �� تنمية القيم 
  7خالقية

رقم 
ة   رالعبا

جة   رد

تباط  ر+

  رقم  

ة   رالعبا

جة   رد

تباط   ر+

  رقم  

ة   رالعبا

جة   رد

تباط   ر+

1  .455**   1  .510**   1  .634** 

2  .513**   2  .641**   2  .700** 

3  .662**   3  .604**   3  .677** 

4  .599**   4  .658**   4  .711** 

5  .621**   5  .598**   5  .674** 

6  .676**   6  .557**   6  .660** 

7  .514**   7  .503**   7  .712** 

8  .408**   8  .619**   8  .697** 

9  .605**   9  .617**   9  .725** 

10  .392**   10  .653**   10  .634** 

11  .344**   11  .648**   11  .697** 

12  .409**   12  .618**   12  .684** 

13  .324**        13  .714** 

14  .433**         

تبـــاط بـــ�ن Kـــل فقـــرة مـــن فقـــرات مقيـــاس ) 3(لمـــن اHIـــدو  رنجـــد أن جميـــع قـــيم معـــامالت +
جــــة الLليــــة للمقيــــاس Kانــــت دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو داللــــة  ىالتفك�ــــ� الناقــــد مــــع الد أو ) 0.01(ر

جات موجبة ومقبولة و{ش�� إ.� أن +سBبانة تت) 0.05(ىمستو داللة  جة مقبولة من رو�é د رمتع بد
  .+{ساق الداخ�� �� Kل فقرا~Mا
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تبـاط  ركما قام الباحـث بحـساب +{ـساق الـداخ�� لالسـBبانة عـن طرyـق حـساب معـامالت ا
جة الLلية لالسBبانة والنتـائج موßـ�ة �ـ�  رب��سو ب�ن محاو +سBبانة مع _عضYا البعض ومع الد ر ن

  : لاHIدو التا.�

قم رجدو    ) 4(ل

تبا اسةرمعامالت ا رط ب��سو �Iساب +{ساق الداخ�� ��او أداة الد ر   ن

  3  2  1 را8)او
جة  رالد

  ال�لية

�ـــــ�  ـــرامج املـــــشا��� ع�ــــ� اليوتيـــــوب  ردو بـ
ـــــــدى طـــــــــالب  ـــة لــ ـــــيم 7خالقيـــــ ــ تنميــــــــة القــ

  جامعة جدة
1   .661** 

املعوقـــات ال�ـــ� قـــد تحـــد مـــن +ســـتفادة 
رمـــن دو بـــرامج املـــشا��� ع�ـــ� اليوتيـــوب 

  طالب جامعة جدة�� تنمية القيم لدى 
.470** 1   .830** 

راملق?�حــــات املمكنــــة لالســــتفادة مــــن دو 
بـرامج املــشا��� ع�ـ� اليوتيــوب �ـ� تنميــة 
ـــة  ــــة لــــــدى طـــــــالب جامعــــ القــــــيم 7خالقيـــ

  جدة

.233** .476** 1  .806** 

�Û مــــن اHIــــدو  جــــة ) 4(ليتـــ تبــــاط بــــ�ن محــــاو +ســـBبانة مــــع _عــــضYا والد رأن معـــامالت + رر
 – 0.233(حيــــث تراوحــــت بــــ�ن ) 0.01(ى ودالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو معنوyــــة الLليــــة جــــاءت جيــــدة

�ا) 0.830 تباط جيدة وyدل ذلك ع�� قوة التماسك الداخ�� لالسBبانة �� Kل محاو رو�é قيم ا   .ر

اسة   : رثبات أداة الد

وyقصد بالثبات أنھ aعطي نفس النتائج باستمرار إذا استخدم املقياس أك�k من مرة وتحت 
ف مما نباخ ألفا وظر  لLل (Cronbach Alpha)وثلة، وتم التحقق من ثبات 7داة بحساب معامل كر

جة الLلية لألداة واHIدو التا.� يب�ن النتائج اسة وللد لمحو من محاو أداة الد ر ر ر   : ر
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قم رجدو    )5(ل

اسة نباخ 8)او أداة الد رمعامل الفا كر ر   و

اسة عدد رمحاو الد  ر
عدد 

ات  رالعبا
معامل ألفا 
نباخ  وكر

1 
ردو بــرامج املــشا��� ع�ــ� اليوتيــوب �ــ� تنميــة القــيم 7خالقيــة 

  لدى طالب جامعة جدة
14 0.766 

2 
راملعوقات ال�� قد تحد من +ستفادة مـن دو بـرامج املـشا��� 
ع�ــ� اليوتيــوب �ــ� تنميــة القــيم 7خالقيــة لــدى طــالب جامعـــة 

  جدة
12 0.840 

3 
ج املــــشا��� ع�ــــ� راملق?�حــــات املمكنــــة لالســــتفادة مــــن دو بــــرام

  اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة
13 0.906 

 0.903 39 معامل الثبات لألداة كLل

نبــاخ ��ــاو +ســBبانة تراوحــت بـــ�ن ) 5(لمــن اHIــدو  رنجــد أن معــامالت ألفــا كر  – 0.899(و
�ـــا بgنمـــا بل) 0.904 غـــت قيمـــة معامـــل ألفـــا روéـــ� قـــيم جيـــدة تـــدل ع�ـــ� ثبـــات +ســـBبانة �ـــ� Kـــل محاو

نباخ لألداة كLل  جة عالية تدل ع�� الثبات العا.� لالسBبانة وسالمة املعلومات ) 0.954(وكر رو�é د
اسة   .راملستخرجة ع��Õا من مجتمع الد

اسة ومناقشnoا وتفس-,�ا   : رنتائج الد

  : لالنتائج ا�Cاصة بالسؤال "و

�ـا �ـ� تنميـة القـيم ما واقع اسـتخدام بـرامج املـشا��� "والذي ينص ع��  رع�ـ� اليوتيـوب ودو
  : لتمت �جابة ع�� �ذا الBساؤ من جزأين ع�� النحو التا.�" 7خالقية لدى طالب جامعة جدة

اقع املشا�دة ل�Õامج املشا���: لاHIزء 7و   : واستخدام اليوتيوب و

 قبــل حيـث قـام الباحــث بتوضـيح واقــع اسـتخدام اليوتيـوب واملــشا�دة لÕـ�امج املــشا��� مـن
ات والmـــسب املئوyـــة الســتجابات أفـــراد العينـــة حـــو  لطــالب جامعـــة جـــدة مــن خـــالل حـــساب التكــرا ر

 : ل7سئلة أو الفقرات املتعلقة MNذا اHIزء، كما �و موÛß �� اHIداو التالية
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  )6(لجدو

  ل استجابات أفراد العينة حو كيفية استخدام;م ملوقع اليوتيوب 

  الmسبة  التكرار شLل +ستخدام

 %44.2 199 نتظمم

أحيانا
ً

 197 43.8% 

ا ناد
ً
 %12.0 54 ر

 %100.0 450 ا�Hموع

لاستجابات أفراد العينة حو كيفية استخدامYم ملوقع اليوتيوب، ومنھ ) 6(ليوÛß اHIدو 
يلــــMoم %) 44.2(ننجـــد أن غالبيـــة أفــــراد العينـــة aــــستخدمو اليوتيـــوب _ــــشLل منـــتظم وذلــــك بmـــسبة 

تيوب أحيانا بmسبة نالذين aستخدمو موقع اليو
ً

ا %) 12(بgنما أجاب ما fسeتھ %) 43.8( بأ�Mم ناد
ً
ر

  . نما aستخدمو موقع اليوتيوب

  ) 7(لجدو

ناستجابات أفراد العينة حو عدد الساعات اليومية الUV �ستخدمو ف¶nا موقع اليوتيوب  ل
يوميا
ً

  

  الmسبة  التكرار عدد الساعات

 %39.3 177 أقل من ساعة

 %46.7 210 عاتسا 3 من ساعة إ.�

 %14.0 63 ساعات 3 أك�k من

 %100.0 450 ا�Hموع

ناستجابات أفراد العينة حو عدد الـساعات اليوميـة ال�ـ� aـستخدمو ) 7(ليوÛß اHIدو  ل
فMoا موقع اليوتيوب، ومنھ نجـد أن عـدد الـساعات اليوميـة ال�ـ� aـستخدم فMoـا غالبيـة أفـراد العينـة 

نيلـMoم الـذين aــستخدمو %) 46.7(وذلـك بmــسبة ) سـاعات 3 �مــن سـاعة إ.ـ(موقـع اليوتيـوب Kانـت 
موقـــع اليوتيـــوب يوميـــا ملـــدة أقـــل مـــن ســـاعة بmـــسبة 

ً
بـــأ�Mم %) 14(بgنمـــا أجـــاب مـــا fـــسeتھ %) 39.3(

aستخدمو موقع اليوتيوب يوميا ألك�k من ثالث ساعات
ً  .ن
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  )8(لجدو

سبوعيال استجابات أفراد العينة حو عدد أيام استخدام;م ملوقع اليوتيوب أ
ً

  

  ال³سبة  التكرار أيام Lستخدام

يوميا
ً

  167 37.1% 

 %12.7 57 أيام 3-1 من

 %10 45 أيام 6-4 من

ف ووفقا للظر
ً

  181  40.2% 

 %100.0 450 ا�Hموع

ناســتجابات أفــراد العينــة حــو عــدد 7يــام ال�ــ� aــستخدمو فMoــا موقــع ) 8(ليوßــÛ اHIــدو  ل
اليوتيـوب أسـبوعيا، ومنـھ نجـد أن غالبيـ

ً
ف  وة أفـراد العينـة aـستخدمو موقـع اليوتيـوب وفقـا للظـر

ً
ن

يلMoم الذين aستخدمو موقـع اليوتيـوب يوميـا %) 40.2(اليومية وذلك بmسبة 
ً ) Kافـة أيـام 7سـبوع(ن

�ـ� 7سـبوع )  أيـام3 – 1من (نو�� املرتبة الثالثة الذين aستخدمو موقع اليوتيوب %) 37.1(بmسبة 
)  أيـام6 – 4مـن (نبـأ�Mم aـستخدمو موقـع اليوتيـوب %) 10(ا fـسeتھ بgنما أجاب م%) 12.7(بmسبة 

  .�� 7سبوع

  )9(لجدو

 استجابات أفراد العينة حو أنواع برامج املشا��� ال�� غالبا ما aشا�دو�Mا ع�� موقع اليوتيوب
ً   ل

  ال³سبة  التكرار الp,امج

 %4.9  22 ديmية

 %12.9 58 اجتماعية

 %14.2 64 ثقافية

 %40.1  180 ترفMoية

 %6.4 29 تقنية

 %7.5 34 رyاضية

 %14.0 63 ىأخر

 %100.0 450 ا�Hموع

اسـتجابات أفـراد العينـة حـو عـدد أنـواع بـرامج املـشا��� ال�ـ� غالبـا مـا ) 9(ليوÛß اHIـدو 
ً ل

نaـــشا�دو�Mا ع�ـــ� موقـــع اليوتيـــوب، ومنـــھ نجـــد أن غالبيـــة أفـــراد العينـــة aـــشا�دو الÕـــ�امج ال?�فMoيـــة 
ثـــم الÕـــ�امج +جتماعيـــة بmـــسبة %) 14.2(تلMoـــا الÕـــ�امج الثقافيـــة وذلـــك بmـــسبة %) 40(وذلـــك بmـــسبة 
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تلMoــــا الÕـــ�امج التقنيــــة بmــــسبة %) 7.5(و�ـــ� املرتبــــة الرا_عـــة نجــــد الÕـــ�امج الرyاضــــية بmـــسبة %) 12.9(
  %).14(ىوKانت مشا�دة ال�Õامج 7خر بmسبة %) 4.9(ثم ال�Õامج الديmية بmسبة %) 6.4(

  )10(لجدو 

جة ثقnoم بما تقدمھ برامج املشا�-, ع@? موقع اليوتيوب ا رستجابات أفراد العينة حو د   ل

  الmسبة  التكرار �جابة

 %36.2 163 ال أثق بما تقدمھ .�

 %60.9 274 إ.� حد ما

 %2.9 13 إ.� حد كب��

 %100.0 450 ا�Hموع

جـة ثقـ�Mم بمـا تق) 10(ليوÛß اHIدو  راستجابات أفراد العينـة حـو د دمـھ بـرامج املـشا��� ل
بمـــا تقدمـــھ بـــرامج " إ.ـــ� حـــد مـــا " نع�ـــ� موقـــع اليوتيـــوب، ومنـــھ نجـــد أن غالبيـــة أفـــراد العينـــة يثقـــو 

نيلMoم الذين ال يثقو بما تقدمھ برامج املشا��� ع�� %) 60.9(املشا��� ع�� اليوتيوب وذلك بmسبة 
ب�� بمـا تقدمـھ بـرامج املـشا��� نوKانت fسبة الذين يثقو إ.� حد ك%) 36.2(اليوتيوب وذلك بmسبة 

  %).2.9(ع�� اليوتيوب 

ردو بـــرامج املـــشا�-, ع@ـــ? اليوتيـــوب gـــI تنميـــة القـــيم "خالقيـــة لـــدى طـــالب : اBCـــزء الثـــاlي
  : جامعة جدة

رحيث قام الباحث بالتحقق من دو برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية 
ـــــة جــــــــدة، مـــــــن خـــــــالل حـــــــسا yــــــــة لـــــــدى طـــــــالب جامعــ ـــــات املعيا ــــــسابية و+نحرافــ رب املتوســــــــطات ا�Iـ

لالستجابات أفراد العينة حو 7سئلة أو الفقرات املتعلقة MNذا اHIزء، كما �و موÛß �ـ� اHIـدو  ل
  : التا.�
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  )11(لجدو

ر استجابات أفراد العينة حو دو برامج املشا�-, ع@? اليوتيوب Ig تنمية القـيم "خالقيـة لـدى  ل
  طالب جامعة جدة

ةا  م   رلعبا
  املتوسط

  اC)سا·ي

  Lنحراف

  ياملعيار

lسبة 
  املوافقة

  ىاملستو  ال`,ت¸ب

ف جديدة  2  متوسط  1 61.60 1.18 3.08  رتكسب¼� معلومات ومعا

 متوسط  2 58.40 1.05 2.92  نتحث¼� ع�� التعاو مع xخرyن  4

 متوسط  3 55.40 0.97 2.77  {ساعدfي �� التعب�� عن الرأي بحرyة  1

6  
 معرفة القيم 7خالقية {ساعدfي ��

  املرغو�ة وغ�� املرغو�ة
 متوسط  4 54.40 1.13 2.72

3  
�î7خال �Ðدياد الو   ز{سا�م �� ا

   لدي
 متوسط  5 54.20 1.09 2.71

 متوسط  6 53.20 1.11 2.66  {ساعدfي �� اتخاذ القرار  5

7  
{ساعدfي �� التخلص من الفراغ العاطفي 

  والعزلة +جتماعية
 متوسط  7 52.60 1.21 2.63

قيا وأدبا �� {عام�� مع xخرyن  9  �kتجعل¼� أك
ً ً

 متوسط  8 52.20 1.10 2.61  ر

  منخفض  9 50.80 0.99 2.54  {شعرfي بامللل والسآمة أثناء متا_ع�Mم  13

 منخفض  10 46.80 1.12 2.34  تبعدfي عن واجبا{ي تجاه أسر{ي  14

 منخفض  11 43.80 1.18 2.19  {شغل¼� عن أداء الصالة �� وق�Mا  11

12  
{سYم �� تLوyن عالقة عاطفية مع اmHIس 

  xخر
 منخفض  12 43.60 1.10 2.18

10  
اء xخرyن  ر{سا�م �� تقليل اح?�امي آل

  وال}zرyة م�Mم
 منخفض  13 42.60 1.05 2.13

8  
ِتجعل¼� أقلد املشا��� �� مظYر�م 

ّ

  ال����z وطرyقة حديMÞم
 منخفض  14 36.40 0.99 1.82

 منخفض  50.40 1.09 2.52  املتوسط العام

رنجـد أن متوسـط اسـتجابات أفـراد العينـة حـو دو بـرامج املـشا��� ع�ـ� ) 11(لمـن اHIـدو  ل
ي، و�لــغ +نحــراف املعيــار )2.52(اليوتيــوب �ــ� تنميــة القــيم 7خالقيــة لــدى طــالب جامعــة جــدة بلــغ 
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ط �� �ذه الف?ـ�ة حـسب واملتوس) 2.60 ألقل من 1.8من (واملتوسط يقع ضمن الف?�ة ) 1.09(الك�� 
رالتـــدرج اzIما
ـــ�� aـــش�� إ.ـــ� أن دو بـــرامج املـــشا��� ع�ـــ� اليوتيـــوب �ـــ� تنميـــة القـــيم 7خالقيـــة لـــدى 

  .طالب جامعة جدة حسب وجYة نظر الطالب أنفسYم منخفض

اســة القــادر  وال�ــ� أظYــرت نتائجYــا ) م2017(رو�ــذه النBيجــة توافقــت مــع مــا توصــلت إليــھ د
جة متوسط xثار و�ـو مـنخفض، بgنمـا ) 0.741(يوانحراف معيـار بلـغ ) 2.29( +يجابية بلغ ربأن د

اسة أبو قلب�ن  جة تـأث�� مواقـع التواصـل ) 2016(راختلفت مع ما توصلت إليھ د روال�� أظYرت أن د
اسـة املط�ـ� . +جتما�Ð ع�� املنظومة 7خالقية لدى طلبة اHIامعة الYاشمية جاءت متوسطة يود ر

ـــ) م2016( ـــية �ـــــ� تنميـــــة البعـــــد اHIمـــــا.� للقـــــيم ال�ـــــ� توصــ ـــع دو ا�Hتمعـــــات +ف?�اضــ رلت إ.ـــــ� أن واقــ
اسة الز�و  جة كب��ة جدا من وجYة نظر طالبات جامعة القصيم، ود ن7خالقية تحقق بد ر ر

ً
)2017 (

جة تأث�� شـبLات التواصـل +جتمـا�Ð ع�ـ� املنظومـة القيميـة لطلبـة  اسة إ.� أن د ت نتائج الد رأشا ر ر
اســـة ا�Iل¸ـــ� نKليــة HÝلـــو ا تبـــاط د+ ) 2015(رHIامعيـــة Kانـــت متوســـطة، ود وال�ـــ� أظYـــرت وجـــود ا

ً
ر

ىإحـصائيا عنــد مــستو داللــة 
ً

لبـ�ن اســتخدام موقــع فــgس بـوك مــن حيــث امليــو و+تجا�ــات ) 0.01(
  .ومقياس القيم +جتماعية كLل

اسة ع�ـ� فقـرات محـو دو بـرامج املـشا��� ع�ـ� اليوت رو�?�تgب استجابات عينة الد ر يـوب �ـ� ر
ة  ف جديــدة(رتنميــة القــيم 7خالقيــة لــدى طــالب اHIامعــة نجــد أن العبــا ) رتكــسب¼� معلومــات ومعــا

ة ). 3.08(حلت �� املرتبة 7و.� بمتوسط  بمتوسـط ) نتحث¼ـ� ع�ـ� التعـاو مـع xخـرyن(روجـاءت العبـا
ة ) 2.92( ــ� املرتبــــة الثانيـــة، ومــــن ثـــم العبــــا �ـــ� بمتوســــط ) {ـــساعدfي �ــــ� التعب�ـــ� عــــن الـــرأي بحرyــــة(ر�ـ
ة ) 2.72( {ــــساعدfي �ــــ� معرفــــة القــــيم 7خالقيــــة املرغو�ــــة وغ�ــــ� (ر�ــــ� املرتبــــة الثالثــــة، واحتلــــت العبــــا

ة ) 2.72(بمتوســــط ) املرغو�ــــة ديــــاد الــــو�Ð 7خالîــــ� لــــدي (ر�ــــ� املرتبــــة الرا_عــــة، والعبــــا ) ز{ــــسا�م �ــــ� ا
ة أمــا �ــ� املرتبــة الــسادسة فقــد حلــت ال) 2.71(املرتبــة اzIامــسة بمتوســط  {ــساعدfي �ــ� اتخــاذ (رعبــا

ة ) 2.66(بمتوســـــط ) القـــــرار {ـــــساعدfي �ـــــ� الـــــتخلص مـــــن الفـــــراغ (رو�ـــــ� املرتبـــــة الـــــسا_عة نجـــــد العبـــــا
ة ) 2.63(بمتوسـط ) العـاطفي والعزلـة +جتماعيــة قيــا (رو�ـ� املرتبــة الثامنـة نجـد العبــا تجعل¼ـ� أكkـ� 

ً
ر

ا �ـــ� {عــــام�� مـــع xخـــرyن ــ وأدبـ
ً

ة ). 2.61(بمتوســــط )  ) رfي بامللــــل والـــسآمة أثنـــاء متــــا_ع�Mم{ـــشع(رالعبـــا
ة ) 2.54(بمتوسـط  بمتوسـط ) تبعـدfي عـن واجبـا{ي تجـاه أسـر{ي(ر�ـ� املرتبـة التاسـعة، ومـن ثـم العبـا

ة ) 2.34( ) {شغل¼� عن أداء الصالة �� وق�Mا(ر�� املرتبة العاشرة، و�� املرتبة ا�Iادية عشر نجد العبا
ة )2.19(بمتوســط  بمتوســـط )  تLــوyن عالقـــة عاطفيـــة مــع اHIـــmس xخـــر{ـــسYم �ـــ�(ر، ومـــن ثـــم العبــا

ة ) 2.18( اء xخـرyن والـ}zرyة مـ�Mم(ر�� املرتبة الثانية عشر، العبا �ـ� ) ر{سا�م �ـ� تقليـل اح?�امـي آل
ة )2.13(املرتبة الثالثة عشر بمتوسط  ِتجعل¼ـ� أقلـد (ر، و�� املرتبة الرا_عة عـشر و7خ�ـ�ة نجـد العبـا

ّ

zر�م ال�Yماملشا��� �� مظMÞقة حديy1.82(بمتوسط ) ��� وطر.(  

اسة الشYر  يو�ذه النBيجة توافقت مع ما توصلت إليھ د ت نتائجYـا إ.ـ� ) 2013(ر رال�ـ� أشـا
لـھ العديـد مـن xثـار �يجابيـة أ�مYـا +نفتـاح )  وتـوy?�-الفgسبوك (أن استخدام موق�� التواصل 

اســــة اHIمـــــال  رالفكــــر والتبـــــادل الثقـــــا��، ود ـــ� نتائجYـــــا أن مواقـــــع التواصـــــل ال�ـــــ� أث) 2014(ي بBـــــت �ـ
+جتما�Ð استطاعت أن تخلق مجاال عاما أحدث للشباب تأث��ا ع�� الmسق القي�Ü 7خال�î لدMíم، 

ً ً ً

ادت التـــــأث��ات   �Ðات التواصـــــل +جتمـــــاLاد اســـــتخدام الـــــشباب لــــشب اســـــة أنـــــھ Kلمــــا  زوأكــــدت الد ز ر
اسة العبيد  زوال�� Kانت أبر النتائج ال�� توصلت إلMoا ) 2015(راملعرفية والوجدانية والسلوكية،  ود

أن أ�م xثار �يجابية �� اHIوانب الديmية و7خالقية ملواقع شبLات التواصل +جتما�Ð تمثلت �� 
نقــــل أحــــداث العــــالم �ســــالمي، بgنمــــا أ�ــــم xثــــار الــــسلبية لYــــا الــــصراع والكرا�يــــة بــــ�ن الطوائـــــف 

HIانــب املعر�ـــ� ملواقـــع شــبLات التواصـــل +جتمــا�Ð تمثلـــت أ�ـــم و7ديــان واملـــذا�ب ا�zتلفــة، و�ـــ� ا
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yـادة العالقـات والتواصـل معYـم، بgنمـا  ب وخÕـ�ات xخـرyن و زxثار �يجابية �� +ستفادة من تجـا ر
��يحة، و�ــــ� اHIانــــب  ف واملعلومـــات والبيانــــات غ�ــــ� الـــ رأ�ـــم xثــــار الـــسلبية لYــــا fــــشر _عـــض املعــــا

شـبLات التواصـل +جتمـا�Ð، أ�ـم xثـار �يجابيـة تمثلـت �ـ� {عزyـز حرyـة +جتمـا�Ð والثقـا�� ملواقـع 
التعب�ــ� عـــن الـــرأي، بgنمـــا أ�ــم xثـــار الـــسلبية لYـــا انتحــال ال�zـــصيات العامـــة بـــا�Hتمع وا�Iـــديث 

ي  اســـة اللـــو زباســـمYا، ود وال�ـــ� توصـــلت إ.ـــ� أن الفـــgس بـــوك لـــھ تـــأث��ا ع�ـــ� _عـــض القـــيم ) م2017(ر
ً

اجYــا تحــت xثــار الــسلبية للفـgس بــوك، باإلضــافة إ.ــ� +fعــزال �سـالمية لــدى الطلبــ رة ال�ــ� يـتم إد
ـــة ع�ــــ� القـــــيم  جــــة مرتفعــ ر+جتمــــا�Ð وعــــدم التفاعـــــل مــــع ا�Hتمــــع ا��ـــــيط بإيجابيــــة، وأنـــــھ يــــؤثر بد

   .العقدية وقيمة الBسامح وا�Iوار

  : النتائج ا�Cاصة بالسؤال الثاlي

ما املعوقات الUV قد تحد من Lستفادة من "�� لإلجابة ع�� السؤال الثاfي والذي ينص ع
قـام الباحـث " ؟برامج املشا�-, ع@? اليوتيـوب gـI تنميـة القـيم "خالقيـة لـدى طـالب جامعـة جـدة

قـم  yة الستجابات أفراد العينة كمـا �ـ� اHIـدو  ربحساب املتوسطات ا�Iسابية و+نحرافات املعيا لر
)12 :(  
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  )12(لجدو

رحو املعوقات الUV قد تحد من Lستفادة من دو برامج املشا�-, ع@?  استجابات أفراد العينة  ل
  اليوتيوب Ig تنمية القيم "خالقية لدى طالب جامعة جدة

ة  م   رالعبا
  املتوسط

  ا�Iساlي

  +نحراف

  ياملعيار
  ىاملستو  ال?�تgبfسبة املوافقة

1  
يتحتـو بـرامج املــشا��� ع�ـ� طـا_ع الــ}zرyة 

  من xخرyن
 متوسطة  1 57.80 1.20 2.89

7  
تBـــسم بــــرامج املــــشا��� با�Iرyــــة املطلقــــة �ــــ� 

اء x رطرح  
 متوسطة  2 56.00 1.14 2.80

9  
تBــسم بــرامج املــشا��� بالتفــاوت الكب�ــ� بــ�ن 

اMèم و��ن سلوكيا~Mم   رآ
 متوسطة  3 55.60 1.26 2.78

8  
ــــة  ــــ� ضـــــعف تنميـ {ـــــسا�م بـــــرامج املـــــشا��� �ـ

  القيم 7خالقية
 ةمتوسط  4 53.00 1.13 2.65

10  
لية +جتماعيــــة تجـــاه تنميــــة  وضـــعف املـــسؤ

  القيم 7خالقية عند _عض املشا��� 
 متوسطة  5 52.80 1.31 2.64

11  
ـــــوب أل�ـــــــــدافYم  aـــــــــستخدم املـــــــــشا��� اليوتيــــ
ناzIاصـــــة أيـــــا Kانـــــت دو النظـــــر �ـــــ� عواقـــــب 

ً

  ر7مو
 متوسطة  6 52.40 1.27 2.62

12  
�Û والتوجيــــھ املقــــدم  ريوجــــد قــــصو �ــــ� النــــ

يوتيــــــوب �ــــــ� +ســــــتخدام 7مثــــــل ملــــــشا��� ال
  ل�ÕامجYم �� تنمية القيم 7خالقية

  منخفضة  7 51.80 1.30 2.59

  منخفضة  8 51.60 1.28 2.58  ىضعف ا��تو �عالمي املقدم للمشا�د  4

6  
يتحتــو _عــض بــرامج املــشا��� ع�ــ� مـــشا�د 

  مخلة باآلداب 
  منخفضة  9 51.00 1.25 2.55

2  
ع أك�Õ قدر من ~Mدف برامج املشا��� إ.� جم

  ناملتا_ع�ن دو التأث�� �يجاlي علMoم
  منخفضة  10 49.40 1.30 2.47

5  
رقـــصو املؤســــسات ال?�بوyـــة �ــــ� طـــرح بــــرامج 

  �ادفة ع�� اليوتيوب تجذب املتا_ع�ن 
  منخفضة  11 45.40 1.35 2.27

3  
ل~Mـــــدف بـــــرامج املـــــشا��� إ.ـــــ� ا�Iـــــصو ع�ــــــ� 

  املال ع�Õ اليوتيوب
  فضةمنخ  12 44.40 1.38 2.22

 منخفضة  51.80 1.26 2.59  املتوسط العام
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لنجــد أن متوســط اســتجابات أفـــراد العينــة حــو املعوقــات ال�ــ� قــد تحـــد ) 12(لمــن اHIــدو
ردو +ستفادة من دو برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنميـة القـيم 7خالقيـة لـدى طـالب جامعـة  ن

) 2.60 إ.ــ� 1.8(واملتوســط يقـع ضــمن الف?ـ�ة ) 1.26(يو�لــغ +نحـراف املعيــار الك�ـ� ) 2.59(جـدة بلـغ 
جــة املعوقــات ال�ـــ� قــد تحــد مـــن  رواملتوســط �ــ� �ـــذه الف?ــ�ة حــسب التـــدرج اzIما
ــ�� aــش�� إ.ـــ� أن د
ر+ستفادة من دو برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى طـالب جامعـة جـدة 

  .منخفضة حسب وجYة نظر الطالب أنفسYم

اسـة ع�ـ� فقـرات محـو املعوقـات ال�ـ� قـد تحـد مـن +سـتفادة و�?�تgب  راستجابات عينة الد ر
رمن دو برامج املشا��� ع�ـ� اليوتيـوب �ـ� تنميـة القـيم 7خالقيـة لـدى طـالب جامعـة جـدة نجـد أن 

ة  حلـت �ـ� املرتبــة 7و.ـ� بمتوســط ) يتحتـو بــرامج املـشا��� ع�ـ� طــا_ع الـ}zرyة مـن xخــرyن(رالعبـا
ة و�ـــ�). 2.89( اء(ر املرتبـــة الثانيـــة حلـــت العبـــا x ـــة املطلقـــة �ـــ� طـــرحyر�Iـــسم بـــرامج املـــشا��� باBرت (

ة ).2.80(بمتوسط  اMèم و��ن سلوكيا~Mم(رالعبا حلت ) رتBسم برامج املشا��� بالتفاوت الكب�� ب�ن آ
ة ). 2.78(�ـــــ� املرتبـــــة الثالثــــــة بمتوســـــط  �ـــــ� ضــــــعف تنميـــــة القــــــيم (رالعبــــــا ــــشا���  {ـــــسا�م بـــــرامج املــ

ـــة) 2.65(بمتوســــــط ) خالقيــــــة7 ة. �ـــــــ� املرتبــــــة الرا_عــــ ضـــــــعف (رو�ــــــ� املرتبـــــــة اzIامــــــسة حلـــــــت العبــــــا
ـــة عنـــــد _عــــــض املــــــشا���  ـــاه تنميـــــة القــــــيم 7خالقيـــ ــــة تجـــ لية +جتماعيــ ). 2.64(بمتوســــــط ) واملـــــسؤ

ة رaستخدم املشا��� اليوتيوب أل�دافYم اzIاصة أيا Kانت دو النظـر �ـ� عواقـب 7مـو(رالعبا ن ً
�ـ� ) 

ة). 2.62(ة الــــسادسة بمتوســــط املرتبـــ �Û (رو�ـــ� املرتبــــة الــــسا_عة حلـــت العبــــا ريوجــــد قـــصو �ــــ� النــــ
�ـــ� تنميـــة القـــيم 7خالقيــــة ) والتوجيـــھ املقـــدم ملـــشا��� اليوتيــــوب �ـــ� +ســـتخدام 7مثـــل لÕــــ�امجYم 

ة). 2.59(بمتوســط  �ـــ� املرتبــة الثامنـــة ) ىضـــعف ا��تــو �عالمــي املقـــدم للمــشا�د(رومــن ثـــم العبــا
ة ). 2.58 (بمتوسط �� املرتبة ) يتحتو _عض برامج املشا��� ع�� مشا�د مخلة باآلداب(رتلMoا العبا

ة )2.55(التاسعة بمتوسط  ~Mدف برامج املشا��� إ.� جمع أك�Õ قدر من املتـا_ع�ن (ر، ومن ثم العبا
يــة عــشر وحلــت �ــ� املرتبــة ا�Iاد. �ــ� املرتبــة العاشــرة) 2.47(بمتوســط ) ندو التــأث�� �يجــاlي علــMoم

ة  بمتوسط ) رقصو املؤسسات ال?�بوyة �� طرح برامج �ادفة ع�� اليوتيوب تجذب املتا_ع�ن(رالعبا
ة ). 2.27( ل~Mــدف بـرامج املـشا��� إ.ــ� ا�Iـصو ع�ــ� املـال عÕــ� (رو�ـ� املرتبـة الثانيــة عـشر حلــت العبـا

 ).2.22(بمتوسط ) اليوتيوب

نوyر الباحث أن من أبر املعوقات ال�� قد تحد دو ر +ستفادة من دو برامج املشا��� ع�� زى
اليوتيــوب �ــ� تنميــة القــيم 7خالقيــة لــدى طــالب جامعــة جــدة، أن الكث�ــ� مــن بــرامج املــشا��� ع�ــ� 
راليوتيــوب تركـــز _ـــشLل كب�ـــ� جـــدا ع�ـــ� جمـــع أكÕــ� قـــدر مـــن املتـــا_ع�ن، والـــضغط ع�ـــ� ز �HÝـــاب 

ً

رو+شــ?�اك بالقنــاة، حرصــا مــ�Mم ع�ــ� +ســتفادة مــن 7
ً

�ــاح ال�ــ� يوفر�ــا موقــع اليوتيــوب لYــم، ممــا 
ضــاء املــشا�د وطــرح _عــض 7فLــار الــسطحية ال�ــ� لــgس لYــا مع¼ــ¡، Kــاحتواء  رجعلYــا تحــرص ع�ــ� إ
_عــض بــرامج املــشا��� ع�ــ� طــا_ع الــ}zرyة مــن xخــرyن، وعمــل املقالــب أو مقــاطع الطــبخ وألعــاب 

بـــاآلداب وخادشــة ل�Ëيــاء، وذلـــك يالفيــديو، كمــا تحتــو _عـــض بــرامج املــشا��� ع�ـــ� مــشا�د مخلــة 
لية +جتماعيـــة لـــدى القـــائم�ن ع�ـــ� مثـــل �ـــذه القنـــوات مـــن املـــشا��� تجـــاه  ويرجـــع لـــضعف املـــسؤ
نتنميــة القــيم 7خالقيــة، و�مYــم �ـــ� ذلــك فقــط جمــع أكÕــ� قـــدر مــن املتــا_ع�ن دو التــأث�� �يجـــاlي 

  .علMoم



دور برامج المشاهير على اليوتيوب في تنمية القيم األخالقية لدى 
 طالب جامعة جدة

سمير سعد صالح السلمي/ أ  
 

 

 

 
 

 

332 

رومـن املعوقــات أيــضا ال�ــ� قــد تحــد مــن +سـتفادة مــن دو بــر
ً

امج املــشا��� ع�ــ� اليوتيــوب �ــ� 
نتنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة، أن املشا��� الذين يقدمو �ذه الÕـ�امج دائمـا مـا 
اMèـــــم و�ـــــ�ن  رتثـــــار حـــــو ســـــلوكيا~Mم الكث�ـــــ� مـــــن 7ســـــئلة بحيـــــث غالبـــــا مـــــا تجـــــد تفاوتـــــا كب�ـــــ�ا بـــــ�ن آ

ً ً ً ل
ئرة القدوة ال�� يتمثل MNا الشباب أو ال�� سلوكيا~Mم، 7مر الذي يخرجYم �� غالبية 7حيان من دا

تجد قبوال من مختلف فئات ا�Hتمع أو إجماعا ع�� Kو�Mم قدوة صا�Iة يمكن حث الشباب ع�� 
ً ً

  .�قتداء MNم

  : النتائج ا�Cاصة بالسؤال الثالث

ر مـا املق`,حـات املمكنـة لالسـتفادة مــن دو "لإلجابـة ع�ـ� الـسؤال الثالـث والـذي يـنص ع�ـ� 
قـام الباحـث " ؟جـدة  املشا�-, ع@? اليوتيـوب gـI تنميـة القـيم "خالقيـة لـدى طـالب جامعـةبرامج

yــة الســتجابات أفــراد العينــة كمــا �ــو موßــÛ �ــ�  ربحــساب املتوســطات ا�Iــسابية و+نحرافــات املعيا
قم  راHIدو    ): 13(ل
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  ) 13(لجدو

راستجابات أفراد العينة حو املق`,حات املمكنة لالستفادة من دو بر امج املشا�-, ع@? ل
  اليوتيوب Ig تنمية القيم "خالقية لدى طالب جامعة جدة

ة  م   رالعبا
  املتوسط

  اC)سا·ي

  Lنحراف

  ياملعيار

  lسبة

  املوافقة
  ال`,ت¸ب

جة   رد

  املوافقة

3  
ــــــرامج  ــــــدوات لبيـــــــــان دو بـــ رإقامــــــــة النـــ

  املشا��� �� تنمية القيم 7خالقية
 منخفضة  5 48.20 1.32  2.41

7  
 املـــــشا��� املـــــسا�مة �ـــــ� إبـــــراز بـــــرامج

ــــن قبــــــــل  تنميــــــــة القــــــــيم 7خالقيــــــــة مــــ
  املؤسسات ال?�بوyة

 منخفضة  6 46.00 1.37  2.30

1  
ــــــــــسات  ــــــ�ن املؤســــ ـــــراKات بــــــــ ـــــ ـــــــاء شــــ بنـــــــ
ـــــوب  ــــــــ ــــــــشا��� اليوتيـــــــ ــــــــ ـــــــــة ومــــ ــــــــ ال?�بوyــ
  للمسا�مة �� تنمية القيم 7خالقية

 منخفضة  7 45.40 1.35  2.27

4  
ـــة  ـــــــــ ــــة لتقوyـــــ ــــــــ eyيـــــ ات تد ـــــــــة دو رإقامــــــــ ر

ــ� ملـــــشا��� اHIانـــــب �عالمـــــي 7 خالîـــ
  اليوتيوب 

 منخفضة  8 45.40 1.39  2.27

2  
ـــرح  ـــة بطـــــــ ــــسات ال?�بوyــــــ ـــــام املؤســــــ قيــــ
ــــتم  ــ� اليوتيــــــوب ~Mــ بــــــرامج {ــــــش�Mر ع�ــــ

  بالقضايا الYادفة
 عالية  2 44.80 1.37  3.61

8  
تب¼ــــ� املؤســــسات ال?�بوyــــة لعــــدد مــــن 
الكفــــاءات املتم�ــــºة ليLونــــوا مــــشا��� 

  اليوتيوب �� املستقبل
 منخفضة  9 44.40 1.31 2.22

9  
ـــــــو�yن  ــــرyن وال?�بــــــ ـــــتقطاب املفكـــــــــ اســـــــ
ملــشا��� اليوتيــوب والتــأث�� �يجـــاlي 

  علMoم
 منخفضة  10 43.80 1.33 2.19

13  
ـــــــ�امج  ـــــــة لÕـــ ـــائل �عالميـــ ـــــشر الوســـــــ fـــــ
املــشا��� ال�ــ� تنÜــ� القــيم 7خالقيــة 

  7صيلة �� ا�Hتمع 
 متوسطة  4 42.80 1.36 2.84

12  
ع تكرyم املـشا��� الفـاعل�ن �ـ� ا�Hتمـ

  من قبل املؤسسات ال?�بوyة
 متوسطة  3 42.60 1.35 3.11

5  
ــــة  تقوyـــــة الـــــضبط والرقابـــــة 7خالقيـ

  ع�� برامج املشا��� ع�� اليوتيوب
 منخفضة  11 39.20 1.30 1.96
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ة  م   رالعبا
  املتوسط

  اC)سا·ي

  Lنحراف

  ياملعيار

  lسبة

  املوافقة
  ال`,ت¸ب

جة   رد

  املوافقة

10  
ـــــ�  ــــة حمــــــالت إعالميــــــة مكثفــــــة �ـ إقامــ
التحــذير مــن املــشا��� الــسgئ�ن عÕــ� 

�Ðوسائل التواصل +جتما  
 ضةمنخف  12 38.40 1.26 1.92

6  
الشYرة (عمل مؤتمرات تحمل شعار 

  ب�ن أفراد ا�Hتمع) ال {ع¼� القدوة
 منخفضة  13 37.80 1.27 1.89

11  
ى�بـــــالغ عـــــن ا��تـــــو غ�ـــــ� املرغــــــوب 
ـــــ�  ـــــــــــشا��� ع�ـــــــ ــــــــرامج املـ ــ ــــــــن بــ ــــــــھ مــــ فيــــ

  اليوتيوب
 عالية  1 37.20 1.26 3.86

 متوسطة -- 42.80 1.33 2.99  املتوسط العام

ـــن اHIـــــدو  ـــد أن مت) 13(لمــ ــــراد العينــــــة حـــــو املق?�حـــــات املمكنــــــة نجــ لوســــــط اســـــتجابات أفـ
رلالستفادة من دو برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية لدى طالب جامعة جدة 

إ.ـــ� أقـــل مـــن 2.60(واملتوســـط يقـــع ضـــمن الف?ـــ�ة ) 1.33(يو�لـــغ +نحـــراف املعيـــار الك�ـــ� ) 2.99(بلـــغ 
جــة موافقـة طــالب جامعــة واملتوسـط �ــ� �ـذه الف?ــ�ة حـسب) 3.40 ر التــدرج اzIما
ـ�� aــش�� إ.ـ� أن د

رجدة ع�� �ذه املق?�حات لالستفادة من دو برامج املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية القيم 7خالقية 
  .متوسطة

ـــــن دو بــــــرامج  ــــة ع�ــــــ� املق?�حــــــات املمكنــــــة لالســــــتفادة مـ اســ رو�?�تgــــــب اســــــتجابات عينــــــة الد ر
ة املشا��� ع�� اليوتيوب �� تنمية ى�بالغ عن ا��تـو غ�ـ� املرغـوب (ر القيم 7خالقية نجد أن العبا

، و�ــ� املرتبــة الثانيــة تــأ{ي )3.86(�ــ� املرتبــة 7و.ــ� بمتوســط ) فيــھ مــن بــرامج املــشا��� ع�ــ� اليوتيــوب
ة ــــة بطـــــرح بــــــرامج {ــــــش�Mر ع�ـــــ� اليوتيــــــوب ~Mـــــتم بالقــــــضايا الYادفــــــة(رالعبـــــا ــــسات ال?�بوyــ ) قيــــــام املؤسـ

ة ) 3.61(بمتوسط  ) تكرyم املشا��� الفاعل�ن �� ا�Hتمع من قبل املؤسسات ال?�بوyة(رومن ثم العبا
ة . �� املرتبة الثالثة) 3.11(بمتوسط  fـشر الوسـائل �عالميـة لÕـ�امج (رو�� املرتبـة الرا_عـة تـأ{ي العبـا

إقامــة (رة ، ومـن ثـم العبـا)2.84(بمتوسـط ) املـشا��� ال�ـ� تنÜـ� القـيم 7خالقيـة 7صـيلة �ـ� ا�Hتمـع
). 2.41(�� املرتبة اzIامـسة بمتوسـط ) رالندوات لبيان دو برامج املشا��� �� تنمية القيم 7خالقية

ة  �ـ� ) إبراز برامج املشا��� املـسا�مة �ـ� تنميـة القـيم 7خالقيـة مـن قبـل املؤسـسات ال?�بوyـة(روالعبا
ة ). 2.30(املرتبة السادسة بمتوسط  بـ�ن املؤسـسات ال?�بوyـة ومـشا��� بناء شراKات (رومن ثم العبا

�ــ� تنميـــة القــيم 7خالقيـــة �ـــ� املرتبــة الـــسا_عة، و�ــ� املرتبـــة ) 2.27(بمتوســط ) اليوتيــوب للمـــسا�مة 
ة  eyيـــة لتقوyـــة اHIانـــب �عالمـــي 7خالîـــ� ملـــشا��� اليوتيـــوب(رالثامنـــة تـــأ{ي العبـــا ات تد رإقامـــة دو ) ر

ة ) . 2.27(بمتوسط بلغ  سات ال?�بوyـة لعـدد مـن الكفـاءات املتم�ـºة ليLونـوا تب¼� املؤسـ(روحلت العبا
ة ). 2.22(�ـــ� املرتبــة التاســـعة بمتوســـط ) مــشا��� اليوتيـــوب �ـــ� املـــستقبل اســـتقطاب (روحلـــت العبـــا

). 2.19(�� املرتبة العاشرة بمتوسـط ) املفكرyن وال?�بو�yن ملشا��� اليوتيوب والتأث�� �يجاlي علMoم
ة  �ــــ� املرتبــــة ) الرقابــــة 7خالقيــــة ع�ــــ� بــــرامج املــــشا��� ع�ــــ� اليوتيــــوبتقوyــــة الــــضبط و(روتـــأ{ي العبــــا

إقامة حمالت إعالمية مكثفة �� التحذير (و�� املرتبة الثانية عشر ). 1.96(ا�Iادية عشر بمتوسط 
�Ðوسائل التواصل +جتما �Õئ�ن عgو�� املرتبة 7خ��ة تأ{ي ). 1.92(بمتوسط بلغ ) من املشا��� الس

ة  بمتوســـط بلـــغ ) بـــ�ن أفـــراد ا�Hتمـــع) الـــشYرة ال {ع¼ـــ� القـــدوة( مـــؤتمرات تحمـــل شـــعار عمـــل(رالعبـــا
)1.89.( 
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  :التوصيات

اسة، فإن الباحث يو<�� بمجموعة من التوصيات   : ر �� ضوء النتائج ال�� أسفرت ع�Mا الد

ة +ل?ــºام والتقيـد بقـوان�ن +تــصاالت �ـ� اململكــة، فيمـا يخــتص  .1 ورتوجيـھ الـشباب إ.ــ� ضـر
 .ام موقع اليوتيوب، والتوعية بالعواقب ال�� قد {عرضYم للمساءلة القانونيةباستخد

ة، وإبراز  .2 رتب¼� املؤسسات ال?�بوyة لعدد من الكفاءات املتم�ºة والقدوات ا�Iسنة املشYو
 .برامجYم املسا�مة �� تنمية القيم 7خالقية من قبل املؤسسات ال?�بوyة

ق بـ�ن مـا aعــرض ع�ـ� مواقـع التواصـل +جتمــا�Ð أ�ميـة بنـاء ال�zـصية الناقـدة ال�ــ� تفـر .3
 .من قيم وعادات ال تتفق مع املبادئ والقيم �سالمية النeيلة

ـــد ع�ـــــ� أن  .4 يقيــــام املYتمـــــ�ن �ــــ� امليـــــدان ال?�بـــــو بإيــــضاح مفYـــــوم القـــــدوة الــــ��يح والتأكيــ
 ".الشYرة ال {ع¼� القدوة"

�ن عÕــ� وســائل التواصـــل إقامــة حمــالت إعالميــة مكثفــة �ــ� التحــذير مــن املــشا��� الــسgئ .5
ى+جتمــــا�Ð، وتفعيـــــل دو الـــــشباب �ـــــ� �بـــــالغ عـــــن ا��تــــو غ�ـــــ� املرغـــــوب فيـــــھ �ـــــ� بـــــرامج  ر

 �Ðالتواصل +جتما. 
ة إ.ـــ� بنــــاء خطـــة إســـ?�اتيجية وطنيــــة الســـBثمار وســــائل  .6 رع�ـــ� املؤســـسات التعليميــــة املبـــاد

 .ال?�بوyة �� ا�Hتمع�عالم اHIديد �� {عزyز القيم 7خالقية بمشاركة Kافة املؤسسات 

  : املق`,حات

اسة، فإن الباحث يق?�ح ما ي��   : ر�� ضوء النتائج والتوصيات ال�� أسفرت ع�Mا الد

اســــة {ــــشمل تــــأث�� مــــشا��� �عــــالم اHIديــــد ع�ــــ� قــــيم  .1 ـــات مكملــــة لYــــذه الد اسـ رإجــــراء د ر
 .الشباب السعودي

اسات عن تأث�� برامج مشا��� اليوتيوب ع�� 7من الفك .2  .ير والYوyة الوطنيةرإجراء د
اسات النظرyة والعملية وامليدانية لرصد ظا�رة  .3 ، ومعرفة )التعلق باملشا���(رتكثيف الد

�ا ع�� الشباب _شLل خـاص، �ـ� أداMèـم العلÜـ� وحيـا~Mم  �ا �� ا�Hتمع، وآثا رمدى انBشا ر
 .7سرyة
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  املراجع
  : املراجع العر�ية: أوال

س، أبـــو ا�Iـــس�ن أحمـــد زكرyــــا  عبـــد الــــسالم دمحم : مHÉـــم مقـــايgس اللغـــة، تحقيـــق) م1979(رابـــن فـــا
ن، دار الفكر   .و�ار

، دمحم مكرم ع��   .دار صادر: ، ب��وت3لسان العرب، ط) �ـ1414(رابن منظو

توظيــــف التكنولوجيـــا �ــــ� {علــــم و{علــــيم القــــيم، مــــؤتمر ) م2013(أبـــو إســــماعيل، أكــــرم عبــــد القــــادر 
دن"اكــب العــصر وyحـــافظ ع�ــ� الYوyـــةنحــو {علــيم قيÜـــ� يو"يا�Iــصاد ال?�بــو الـــسا_ع  : ر، 7

  .عمان

ـــا +تـــــصال، دار العلــــــم و�يمــــــان للmــــــشر ) م2013(أبـــــو العــــــال، دمحم ع�ــــــ�  �عـــــالم الــــــدو.� وتكنولوجيـــ
Òع   .زوالتو

ة) م1988(أبو العين�ن، خليل مصطفى    .مكتبة ا�Iل¸�: رالقيم �سالمية وال?�بية، املدينة املنو

ـــابر دمحم أحمـــــد  ـــات ) م2016(أبـــــو بكـــــر، صــ اســ رمـــــضام�ن ثقافـــــة الـــــسالم بموقـــــع اليوتيـــــوب، مجلـــــة د
  .96 -91، إبرyل، ص 71: ، العدد19الطفولة، مجلد 

جة تـأث�� مواقـع التواصـل +جتمـا�Ð ع�ـ� املنظومـة 7خالقيـة ) م2016(أبو قلب�ن، سمية شعبان  رد
دن سالة ماجست��، 7 رلدى طلبة اHIامعة الYاشمية،    .اHIامعة الYاشمية: ر

�ر، �شام بن سعيد  مقاصد الشرÒعة وعالق�Mا بالقيم 7خالقية، حولية مركز البحوث ) م2014(زأ
اسات �سالمية، مصر   .جامعة القا�رة، Kلية دار العلوم: روالد

�ن ال?�مـذي، تحقيـق) م1998(ال?�مـذي، دمحم بـن عgـ¢�¡  ف، ب�ـ�وت: ســ دار الغــرب : و_ـشار عــواد معـر
  .�سالمي

yة نظرyة وطرائق عملية) �ـ1435(اHIالد، ماجد زKي  مؤسسة  ،  ؤاملرشد العم�� لل?�بية ع�� القيم، ر
  . قمم املعرفة

أفت دمحم  �اب  راHIمال،  تأث�� استخدام شبLات التواصل +جتمـا�Ð ع�ـ� {ـشكيل الmـسق ) م2014(ر
  .168-89، مايو، ص 11: القي�Ü 7خال�î، ا�Hلة العر�ية لإلعالم و+تصال، العدد

ـــو نــــصر إســــماعيل بــــن حمـــــاداHIــــو� ، أبـ ـــة و¶ــــ�اح العر�يـــــة، ط) م1987(ير ـــاج اللغـ ��اح تـ ــ ، 4الــ
  .دار العلم للمالي�ن: ب��وت

ا�ر  تنمية القيم 7خالقية �� املرحلة الثانوyة من خـالل f7ـشطة ) م2007(زا�Iس¼�، عوض حمد 
، Kلية ال?�بية: رسالة ماجست��، مكة املكرمة.غ�� الصفية   .ىجامعة أم القر

Iـــ� الــشعوب مـــشا�دة لـــ) م2015(�ــس�ن، إبـــرا�يم اkمتــاح ع�ـــ� "يوتيـــوب"نالــسعوديو أك ،: https
today-saudi/ar/net.alarabiya.www// �� 10/3/2018  اس?�جعت.  

ردو ال?�بيــة �ســالمية �ــ� مواجYــة التحــديات املعاصــرة ع�ــ� ) م2015(اzIيــاط، عاليــة دمحم دمحم تــراب 
اسة تحليلية، مصر جامعـة (مجلـة Kليـة ال?�بيـة : رمنظومة القيم 7خالقية لدى الشباب، د

  .252-207، إبرyل ص 102: ، العدد26، مجلد )ب�Mا
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، أحمد دمحم  جة تأث�� شبLات التواصل +جتما�Ð الرقمية ع�) م2017(نالز�و � املنظومة القيمية رد
دنيــة �ـ� العلـوم +جتماعيــة، ا�Hلـد  رلطلبـة Kليـة HÝلــو اHIامعيـة، ا�Hلـة 7 : 3، العــدد10ن

  .357-331ص

Òع: ، عمان2الشباب والقيم �� عالم متغ��، ط) م2011(الزyود، ماجد  ق للmشر والتو زدار الشر   .و

، فYد عبد الرحمن    .نتعامل مع �عالم؟، الرyاضكيف : ال?�بية �عالمية) م2010(يالشميمر

ـــان شعــــشوع  ، حنـ ـــات ) م2013(يالــــشYر أثــــر اســــتخدام شــــبLات التواصــــل �لك?�ونيــــة ع�ــــ� العالقـ
ـــة  ـــوy?� نموذجـــــا"+جتماعيـ الفــــgس بـــــوك وتـ

ً
اســــة ماجـــــست��، جــــدة" جامعـــــة امللــــك عبـــــد : ر، د

  .العزyز

لYــــا إ.ـــ� 7جيــــال قطــــر وآليـــات غـــرس القــــيم 7خالقيـــة ونق) م2013(الـــصباغ، عبـــد اللطيــــف الـــشيخ 
جامعــة امللــك : الــصاعدة، مــؤتمر كر
ــ�� 7م�ــ� نــايف بــن عبــدالعزyز للقــيم 7خالقيــة، جــدة

  . عبد العزyز

ق، �Mلة، و عبد ا�Iميد، حنان  ، فاتن، وا��ر والطنبار ردو اليوتيوب �� إمداد املرا�ق�ن ) م2016(ي
اســات الطفولــة، مجلــد رباملعرفــة حــو القــضايا العر�يــة، مجلــة د ، ســeتم�Õ، 72: ، العــدد19ل

  .110 -105ص 

شـــبLات التواصـــل +جتمـــا�Ð و أثر�ـــا ع�ـــ� القـــيم لـــدى طـــالب اHIامعـــة ) م2014(الطيـــار، فYـــد ع�ـــ� 
ـــا( تـــــوy?� نموذجــ

ً
yب، مجلـــــد ) اســــــات 7منيـــــة و التــــــد ــــة للد ر، ا�Hلــــــة العر�يـ ، 61: ، العــــــدد30ر

  .224-193دaسم�Õ، ص

  . ال��في العرlي�عالم والقيم،) م2009(الغامدي، ماجد جعفر 

عالقــة مـــشا��� بـــرامج التواصـــل +جتمــا�Ð بـــاألثر 7خالîـــ�، مجلـــة ) م2017(القــادر، ماجـــد بـــن دمحم 
  .293-277، ص18: ، العدد6البحث العل�Ü �� ال?�بية بمصر، مجلد

اك مـــا الــشYرة، متـــاح ع�ـــ� ) م2017(القاســ�Ü، ع�ـــ�   com.alhayat.www: //httpرالـــشYرة ومـــا أد
yخ    .15/3/2018ربتا

�ـھ  ي، أماfي أحمد عبد  راللو أثـر اسـتخدام شـبكة التواصـل +جتمـا�Ð الفـgس بـوك ع�ـ� ) م2017(ز
دن ســــــالة ماجـــــست��، 7 اســـــة تحليليـــــة،  رالقـــــيم �ســـــالمية، د ر جامعـــــة العلـــــوم �ســــــالمية : ر

  .العاملية

، جم �ـا �ـ� تنميـة القـيم 7خالقيـة مـن وجYـة ) م2016(يلة فاÛI ياملط�� را�Hتمعات +ف?�اضية ودو
سالة ماجست��، جامعة القصيم   .Kلية ال?�بية: رنظر طالبات جامعة القصيم، 

 آخـر org.ipediawik.ar: //httpsاليوتيـوب، متـاح ع�ـ� ) 12/3/2018(املوسـوعة ا�Iـرة، وyكيeيـديا 
س 13{عديل لYذه الصفحة Kان يوم    .م2018ر ما

د، إبــــرا�يم دمحم  ا مــــرض الــــشYرة) م2017(وبــــاداو http :¶ــــ�يفة املدينــــة،  متــــاح ع�ــــ�      . واحــــذر
com.madina-al.www// خy   .15/3/2018ر اس?�جعت بتا



دور برامج المشاهير على اليوتيوب في تنمية القيم األخالقية لدى 
 طالب جامعة جدة

سمير سعد صالح السلمي/ أ  
 

 

 

 
 

 

338 

ردو شــــبLات التواصــــل +جتمـــا�Ð �ــــ� تنميـــة مــــشاركة الــــشباب ) مf)2013س دمحم حمـــودة، أحمــــد يـــو
اســــة ماجــــست��، جامعــــة الــــدو العر�يــــة  لالفلــــسطي¼� �ــــ� القــــضايا ا�Hتمعيــــة، د املنظمــــة : ر

  .العر�ية لل?�بية والثقافة والعلوم

�ونيـة، مالي�ن السعودي�ن يتا_عوننـا، ¶ـ�يفة سـبق +لك?: منصة اليوتيوب) م2018(خليل، أحمد 
yخorg.sabq: //https متاح ع��    .م19/2/2018 ربتا

yة    .دار الLاتب العرlي: القيم والعادات +جتماعية، القا�رة) م١٩٦٦(زدياب، فو

  .عالم الكتاب: ، القا�رة"الطفولة واملرا�قة"علم نفس النمو ): م1990(ز�ران، حامد عبد السالم 

  .مHÉم اللغة العر�ية املعاصرة، عالم الكتب) م2008(ر، أحمد مختار عبد ا�Iميد عم

  .دار الكتب �سالمية: املدخل إ.� القيم �سالمية، القا�رة) م1984(قحيمة، جابر 

وف  وف، ر ؤر ، ) م2018(ؤ يشبكة التواصل +جتما�Ð فgس بوك والقيم 7خالقية للشباب اHIزائـر
ــــ� عي اســـــة ميدانيــــــة ع�ـ ــــة بواليــــــة جيجـــــل، مجلــــــة ا�Iكمــــــة رد نــــــة مـــــن طــــــالب املرحلــــــة الثانوyـ

اسـات �عالميـة و+تـصالية، اHIزائـر Òـع، العــدد: رللد زمؤســسة كنـو ا�Iكمـة للmـشر والتو : ز
 .60-42، ص13

شـــــــبLات التواصـــــــل +جتمـــــــا�Ð وأثر�ـــــــا ع�ـــــــ� القـــــــيم 7خالقيـــــــة ) م2015(دمحم، أيمـــــــن أحمـــــــد الـــــــسيد 
اHIمعيــــة املــــصرyة لألخــــصائي�ن "اzIدمــــة +جتماعيــــة HIماعـــات الــــشباب اHIــــام��، مجلــــة 

  . 67-15، يونيو، ص 54: ، العدد"+جتماعي�ن

دنيــــة لليوتيـــوب و�شــــباعات ) م2014(يمخلـــوف، آالء فخــــر دمحم  ــة اHIامعـــات 7 راســـتخدامات طلبــ
دن سالة ماجست��، 7 راملتحققة م�Mا،    .جامعة ال��موك: ر

ز ، fــــــش واقــــــع التواصــــــل +جتمــــــا�Ð ع�ــــــ� قــــــيم الــــــشباب اHIــــــام�� تــــــأث�� اســــــتخدام م) م2015(وعــــــز
اسـة لعينـة مـن مـستخدمي موقـع الفـgس بـوك"ياHIزائر  ، مجلـة جيـل العلـوم �fـسانية "رد

  .193-183، ص11: مركز جيل البحث العل�Ü، العدد: و+جتماعية، اHIزائر

  .لكتبدار عالم ا: ال?�بية 7خالقية �سالمية، الرyاض) م1996(ياHIن، مقداد 

  :املراجع "جن«ية م`,جمة: ثانيا

Ibn Faris, Abu al-Husayn Ahmad Zakaria (1979 AD) A Dictionary of 
Language Measures, investigated by: Abd al-Salam Muhammad 
Harun, Dar al-Fikr. 

Ibn Manzoor, Muhammad Makram Ali (1414 A.H.) Lisan Al Arab, 
3rd Edition, Beirut: Dar Sader. 

Abu Ismail, Akram Abdel Qader (2013 AD) Employing technology in 
learning and teaching values, The Seventh Educational Harvest 
Conference “Towards a value education that keeps pace with the 
times and preserves identity”, Jordan: Amman. 

Abu Al-Ela, Muhammad Ali (2013 AD) International Media and 
Communication Technology, Dar Al-Ilm and Al-Iman for 
Publishing and Distribution. 



 

األزهرجامعة   
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )2(، الجزء )193: (العدد

 

 

 
 

 

339 

Abu Al-Enein, Khalil Mustafa (1988 AD) Islamic Values and 
Education, Al-Madinah Al-Munawwarah: Al-Halabi Library. 

Abu Bakr, Saber Muhammad Ahmad (2016 AD) Contents of Peace 
Culture on YouTube, Journal of Childhood Studies, Volume 19, 
Issue: 71, April, pp. 91-96. 

Abu Qalbeen, Somaya Shaaban (2016 AD) The degree of influence of 
social networking sites on the moral system of the Hashemite 
University students, Master's thesis, Jordan: The Hashemite 
University. 

Azhar, Hisham bin Said (2014 AD) The Objectives of Sharia and its 
Relationship to Moral Values, Yearbook of the Center for 
Islamic Research and Studies, Egypt: Cairo University, Faculty 
of Dar Al Uloom. 

Al-Tirmidhi, Muhammad bin Issa (1998 AD) Sunan Al-Tirmidhi, 
investigation: Bashar Awad Maarouf, Beirut: Dar Al-Gharb Al-
Islami. 

Al-Jallad, Majed Zaki (1435 AH), the practical guide for education on 
values, a theoretical vision and practical methods, Knowledge 
Summits Foundation. 

Al-Jammal, Rabab Raafat Muhammad (2014 AD) The Impact of 
Using Social Networks on Forming the Moral Value Pattern, 
The Arab Journal for Media and Communication, Issue: 11, 
May, pp. 89-168. 

Al-Jawhari, Abu Nasr Ismail bin Hammad (1987 AD) Al-Sahih Taj 
Al-Lughah and Sahih Al-Arabiya, 4th Edition, Beirut: Dar Al-
Ilm for Millions. 

Al-Hasani, Awad Hamad Zaher (2007 AD) Developing moral values 
in the secondary stage through extracurricular activities. Master's 
thesis, Makkah Al-Mukarramah: Umm Al-Qura University, 
College of Education. 

Al-Hussein, Ibrahim (2015 AD) The Saudis are the most watched 
people for “YouTube”, available at 
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today Retrieved on 
10/3/2018. 

Al-Khayat, Alia Muhammad Muhammad Turab (2015 AD) The Role 
of Islamic Education in Facing Contemporary Challenges to the 
Moral Values System among Youth, Analytical Study, Egypt: 
Journal of the Faculty of Education (Benha University), Volume 
26, Issue: 102, April pp. 207-252. 

 

 



دور برامج المشاهير على اليوتيوب في تنمية القيم األخالقية لدى 
 طالب جامعة جدة

سمير سعد صالح السلمي/ أ  
 

 

 

 
 

 

340 

Al- Zoubon, Ahmad Muhammad (2017 AD) The degree of impact of 
digital social networks on the value system of Ajloun University 
College students, The Jordanian Journal of Social Sciences, 
Volume 10, Issue 3: P. 331-357. 

Al-Zayoud, Majed (2011) Youth and Values in a Changing World, 2nd 
Edition, Amman: Dar Al-Shorouk for Publishing and 
Distribution. 

Al-Shammari, Fahd Abdul-Rahman (2010 AD) Media Education: 
How do we deal with the media?, Riyadh. 

Al-Shehri, Hanan Sha'shua (2013 AD) The Impact of Using Electronic 
Networks on Social Relationships "Facebook and Twitter as a 
Model", Master's Study, Jeddah: King Abdulaziz University. 

Al-Sabbagh, Abdul Latif Al-Sheikh (2013 AD) Methods and 
Mechanisms for Instilling Moral Values and Transferring them 
to the New Generations, Conference of the Prince Nayef bin 
Abdulaziz Chair for Moral Values, Jeddah: King Abdulaziz 
University. 

Al-Tanbari, Faten, and Al-Mahrouq, Nahla, and Abdel-Hamid, Hanan 
(2016 AD) The role of YouTube in providing adolescents with 
knowledge about Arab issues, Journal of Childhood Studies, 
Volume 19, Issue: 72, September, pp. 105-110. 

Al-Tayyar, Fahd Ali (2014 AD) Social networks and their impact on 
values for university students (Twitter as a model), The Arab 
Journal for Security Studies and Training, Volume 30, Issue: 61, 
December, pp. 193-224. 

Al-Ghamdi, Majed Jaafar (2009) Media and values, Arab journalist. 

Al-Qadir, Majid bin Muhammad (2017 AD) The Relationship of 
Famous Social Media Programs to the Moral Impact, Journal of 
Scientific Research in Education in Egypt, Volume 6, Issue: 18, 
pp. 277-293. 

Al Qasimi, Ali (2017 AD) Fame and what makes you famous, 
available at http://www.alhayat.com on 3/15/2018. 

Al-Lozi, Amani Ahmed Abd Rabbo (2017 AD) The impact of the use 
of the social network Facebook on Islamic values, an analytical 
study, a master’s thesis, Jordan: International University of 
Islamic Sciences. 

Al-Mutairi, Jamila Faleh (2016 AD) Virtual Communities and their 
Role in Developing Moral Values from the Point of View of 
Qassim University Students, Master Thesis, Qassim University: 
College of Education. 

The free encyclopedia, Wikipedia (12/3/2018) YouTube, available at 
https://ar.wikipedia.org This page was last modified on March 
13, 2018. 



 

األزهرجامعة   
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )2(، الجزء )193: (العدد

 

 

 
 

 

341 

Badawud, Ibrahim Muhammad (2017 AD) Beware the disease of 
fame. Al-Madina newspaper, available at http://www.al-
madina.com. Retrieved on March 15, 2018. 

Hammouda, Ahmed Younis Muhammad (2013 AD) The Role of 
Social Networks in Developing the Participation of Palestinian 
Youth in Societal Issues, Master’s Study, League of Arab States: 
Arab Organization for Education, Culture and Science. 

Khalil, Ahmed (2018 AD) YouTube platform: Millions of Saudis 
follow us, Sabq electronic newspaper, available at 
https://sabq.org on 19/2/2018 AD. 

Diab, Fawzia (1966 AD) Social values and customs, Cairo: Arab 
Writer House. 

Zahran, Hamed Abdel Salam (1990 AD): Developmental Psychology 
"Childhood and Adolescence", Cairo: Alam Al-Kitab. 

Omar, Ahmed Mukhtar Abdel Hamid (2008 AD) Dictionary of 
Contemporary Arabic Language, World of Books. 

Quhima, Jaber (1984 AD) Introduction to Islamic Values, Cairo: Dar 
al-Kutub al-Islamiyya. 

Raouf, Raouf (2018 AD) Social networking, Facebook and the moral 
values of Algerian youth, a field study on a sample of secondary 
school students in the state of Jijel, Al-Hikma Journal for Media 
and Communication Studies, Algeria: Treasures of Wisdom 
Foundation for Publishing and Distribution, Issue: 13, pp. 42-60. 

Mohamed, Ayman Ahmed El-Sayed (2015 AD) Social networks and 
their impact on the moral values of university youth groups, 
Journal of Social Work, "The Egyptian Society of Social 
Workers", Issue: 54, June, pp. 15-67. 

Makhlouf, Alaa Fakhri Muhammad (2014 AD) Jordanian university 
students’ use of YouTube and the gratifications achieved from it, 
Master’s thesis, Jordan: Yarmouk University. 

Nash, Azzouz (2015 AD) The effect of using social networking sites 
on the values of Algerian university youth, "A study of a sample 
of Facebook users", Jill Journal for Humanities and Social 
Sciences, Algeria: Generation Center for Scientific Research, 
Issue: 11, pp. 183-193. 

Yaljin, Miqdad (1996 AD) Islamic Moral Education, Riyadh: Dar 
Alam Al-Kutub. 

  

  



دور برامج المشاهير على اليوتيوب في تنمية القيم األخالقية لدى 
 طالب جامعة جدة

سمير سعد صالح السلمي/ أ  
 

 

 

 
 

 

342 

  : املراجع "جن«ية: ثالثا

Aran-Ramspott, S., Fedele, M., &Tarragó, A. (2018). YouTubers' 
social functions and their influence on pre-adolescence. 
Comunicar, 26(57), 71-80. doi: 10.3916/c57-2018-07 

Pérez-Torres, V., Pastor-Ruiz, Y., &Abarrou-Ben-Boubaker, S. 
(2018). YouTuber videos and the construction of adolescent 
identity. Comunicar, 26(55), 61-70. doi: 10.3916/c55-2018-06 

Westenberg, W. (2016). The influence of YouTubers on teenagers 
(Master Thesis). University of Twente. 

 

 

 

  


