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 عنوان المحاضرة : مواقع التواصل االجتماعي

  اليوتيوب 

 التعريف 

اختلفت اآلراء حول مولع "ٌوتٌوب" وما إذا كان هذا المولع شبكة اجتماعٌة أو ال، حٌث تمٌل بعض اآلراء 

، عٌر أن تصنٌفه كنوع من موالع التواصل « video sharing site » إلى اعتباره مولع مشاركة الفٌدٌو

عً نظرا الشتراكه معها فً عدة من الخصائص جعلنا نتحدث عنه كأهم هذه الموالع نظرا لألهمٌة االجتما

 الكبٌرة التً ٌموم بها فً مجال نشر الفٌدٌوهات و استمبال التعلٌمات علٌها و نشرها بشكل واسع

أي أن الٌوتٌوب مولع الكترونً ٌسمح و ٌدعم نشاط تحمٌل و تنزٌل و مشاركة األفالم بشكل عام و 

مجانً،و هو ٌسمح بالتدرج فً تحمٌل و عرض األفالم المصٌرة من أفالم عامة ٌستطٌع الجمٌع مشاهدتها 

  إلى أفالم خاصة ٌسمح فمط لمجموعة معٌنة بمشاهدتها

 النشأة و التطور 

موظفٌن سابمٌن فً شركة "باي بال 3بواسطة  5002هذا المولع سنة و لد تأسس  " « pay pal »  وهم

"تشاد هٌرلً " و "ستٌف تشٌن" و "جاود كرٌم" فً مدٌنة كالٌفورنٌا، وٌستخدم المولع تمنٌة األدوبً فالش 

مماطع  لعرض المماطع المتحركة، حٌث أن محتوى المولع ٌتنوع بٌن مماطع األفالم، و التلفزٌون، و

 الموسٌمى، والفٌدٌو المنتج  من لبل الهواة و غٌرها

اول  « Me at the zoo »  "و ٌعد الفٌدٌو المرفوع من لبل "جاود كرٌم" بعنوان " أنا فً حدٌمة الحٌوان

ثانٌة، و منذ  ذلن  01:0و تبلغ مدته  5002أفرٌل  53فٌدٌو ٌتم رفعه على مولع الٌوتٌوب، وكان بتارٌخ 



فع الملٌارات من األفالم المصٌرة، وشاهدها المالٌٌن من أبناء المعمورة و بكل اللغات،  لٌصبح الولت تم ر

و تضمه لها، و لد أصبح  5002المولع األكثر مشاهدة على االنترنٌت و لتشترٌه شركة غوغل عام 

ألفالم الخاصة بتروٌج الٌوتٌوب الٌوم مولعا رئٌسٌا للفنانٌن و السٌاسٌٌن و للهواة على حد سواء لبث مماطع ا

أفالمهم، و أغانٌهم، و منتجاتهم للعامة و مجانا، بل تطور الٌوتٌوب لتستخدمه الجامعات و الحكومات لبث 

   .برامج النوعٌة أو الحصص االلكترونٌة عبره

  مميزات اليوتيوب 

ه المتعددة و أهمهاٌعتبر  مولع ٌوتٌوب من أروع ابتكارات موالع التواصل االجتماعً ، وذلن بسبب مزاٌا   

عام و مجانً : فأنت من خالل هذا المولع تستطٌع تحمٌل وتنزٌل ما تشاء و تحتاج من األفالم سواء كانت 

تعلٌمٌة أم تروٌجٌة، و كل ذلن مجانا ممابل التسجٌل فً المولع فمط، و على أن تلتزم بشروط التحمٌل بأن ال 

أفالم إباحٌة تحمل أفالما لها حموق نشر خاصة بدون إذن أو  

داعم لتحمٌل األفالم: فالمولع ٌوفر مجانا خادما ذا مساحة غٌر محدودة تستطٌع من خالله تحمٌل األفالم من 

و تحوٌلها إلى أفالم من نوع فالش صغٌرة الحجم،   (mp3 )أو األغانً (avi, mp4, wmv) جمٌع األنواع

لمباشرة و المسجلة سواء عبر الكامٌرا الرلمٌة أو مما ٌترن درجة حرٌة كبٌرة لتحمٌل العدٌد من األحداث ا

 كامٌرا الهاتف المحمول

سهل االستعمال من لبل العامة : فالمولع سهل االستعمال بالنسبة لتحمٌل و تنزٌل األفالم ممارنة لغٌره من 

 الموالع و ٌوفر أدوات داعمة لذلن

اهدة بثه حٌا و مباشرة من المولع، بل سهل المشاهدة: فبمجرد ضغطن على وصلة الفلم، فإنن تستطٌع مش

 Real Player تستطٌع أن تحتفظ به إن أردت من خالل برنامج موسٌمً مثل

سهل البحث: فالمولع ٌوفر محرن خاص به ٌمكنن من أن تبحث عن عنوان الفلم أو الحدث و من ثم 

 مشاهدته

ل مشاهدته حصرا على مجموعة خاصة الرلابة: فالمولع ٌسمح بتحدٌد من ٌشاهد الفلم،فأنت تستطٌع أن تجع

 من المشتركٌن ، أو للعامة، و كل ذلن ٌظهر بمحركات البحث كغوغل

أداة رائعة للتروٌج: فأفالم ٌوتٌوب مجانٌة هً خٌر وسٌلة لتروٌج أفكارن الخاصة و شرحها للمهتمٌن من  

نفسه ٌستطٌع العالم بأسره مشاهدته العامة، فهو ال ٌكلفن شٌئا مثل الحمالت التروٌجٌة التملٌدٌة،  و بالولت 

 مجانا من خالل المولع، و هو مناسب للجمٌع، أفرادا كانوا أم شركات

ال تحتاج بواسطة هذه المٌزة أن تنزل الفلم حتى تشاهده، بل  :« live streaming » مٌزة البث المباشر

هاتف نمال إن كان ٌدعم  بمجرد الضغط على وصلة الفلم ستتمكن من مشاهدته و من أي جهاز حاسوب أو

تمنٌة بث ذلن النوع من األفالم، و هً مٌزة مكنت العدٌد من محطات البث و المنوات اإلخبارٌة من عرض 

  برامجها مباشرة عبر الٌوتٌوب مما اعتبر طفرة فً تطوٌر اإلعالم و تمنٌات البث المباشر



  خصائص مواقع التواصل االجتماعي

-: فً خصائص أساسٌة أبرزهاتشترن الموالع االجتماعٌة    

. « profile page »الملفات الشخصية او الصفحة الشخصية  

و من خالل الملفات الشخصٌة ٌمكن التعرف على اسم الشخص، ومعرفة المعلومات األساسٌة عنه كالجنس، 

وٌعد الملف و تارٌخ المٌالد، و االهتمامات و الصور الشخصٌة... باإلضافة إلى غٌرها من المعلومات ، 

الشخصً بوابة الدخول لعالم الشخص، فمن خالل الصفحة الرئٌسٌة للملف الشخصً ٌمكن مشاهدة نشاط 

الشخص مؤخرا، و معرفة من هم أصدلاءه و ما هً الصور الجدٌدة التً وضعها... إلى غٌر ذلن من 

 النشاطات

  

(participation)المشاركة  

همات و ردود الفعل من األشخاص المهتمٌن، حٌث أنها تطمس الخط وسائل الموالع االجتماعٌة تشجع المسا

 الفاصل بٌن وسائل اإلعالم و الجمهور

 « openness)االمفتاح  

معظم وسائل اإلعالم عبر موالع التواصل االجتماعً تمدم خدمات مفتوحة لردود الفعل و المشاركة، أو 

ٌت و التعلٌمات و تبادل المعلومات، بل نادرا ما اإلنشاء و التعدٌل على الصفحات حٌث أنها تشجع التصو

 توجد أٌة حواجز أمام الوصول واالستفادة من المحتوى

« conversation »المحادثة  

حٌث تتمٌز موالع التواصل االجتماعً و وسائل اإلعالم االجتماعً عن التملٌدٌة من خالل إتاحتها للمحادثة 

الحدث أو الخبر أو المعلومة المعروضةفً اتجاهٌن، أي المشاركة و التفاعل مع  .  

. « friends/connections »االصدقاء /العالقات  

و هم بمثابة األشخاص الذٌن ٌتعرف علٌهم الشخص لغرض معٌن، حٌث تطلك الموالع االجتماعٌة مسمى 

حترفٌن "صدٌك" على الشخص المضاف لمائمة األصدلاء بٌنما تطلك بعض الموالع االجتماعٌة الخاصة بالم

 .على الشخص المضاف للمائمة « contecte » "مسمى"اتصال" أو "عاللة

 إرسال الرسائل 

 تتٌح هذه الخاصٌة إمكانٌة إرسال رسائل مباشرة للشخص سواء كان فً لائمة األصدلاء أم لم ٌكن

« albums »البوم الصور  



مات و رفع مئات الصور علٌها، و إتاحة تتٌح الشبكات االجتماعٌة لمستخدمٌها إنشاء عدد النهائً من األلبو

  مشاركة هذه الصور مع األصدلاء لالضطالع و التعلٌك علٌها

. « community »المجتمع  

وسائل اإلعالم االجتماعٌة تسمح للمجتمعات المحلٌة لتشكٌل موالعها الخاصة بسرعة و التواصل بشكل 

حول مصالح أو اهتمامات مشتركة مثل حب التصوٌر فعال، و من ثم ترتبط تلن المجتمعات فً العالم أجمع 

الفوتوغرافً، أو لضٌة سٌاسٌة أو برنامج تلفزٌونً مفضل، و ٌصبح العالم بالفعل لرٌة صغٌرة تحوي 

  مجتمعا الكترونٌا متماربا

. « groups »المجموعات 

مجموعة بمسمى معٌن  تتٌح الكثٌر من الموالع االجتماعٌة خاصٌة إنشاء مجموعة اهتمام،حٌث ٌمكن إنشاء

و أهداف محددة، و ٌوفر المولع االجتماعً لمالن المجموعة و المنضمٌن إلٌها من ساحة أشبه ما تكون 

 » بمنتدى حوار مصغر و البوم صور مصغر، كما تتٌح خاصٌة تنسٌك االجتماعات عن طرٌك ما ٌعرف

events » الحاضرٌن و الغائبٌن أو األحداث و دعوة أعضاء تلن المجموعة له و تحدٌد عدد    

. « connecteness » الترابط 

تتمٌز موالع التواصل االجتماعً بأنها عبارة عن شبكة اجتماعٌة مترابطة بعضها مع بعض، و ذلن عبر 

الوصالت و الروابط التً توفرها صفحات تلن الموالع و التً تربطن بموالع أخرى للتواصل االجتماعً 

فٌعجبن فترسلن إلى معارفن على فٌسبون، وهكذا مما ٌسهل و ٌسرع من  أٌضا مثل خبر ما على مدونة

  عملٌة انتمال المعلومات

« pages »الصفحات  

ابتدع هذه الفكرة مولع )الفٌسبون(، و استخدمها تجارٌا بطرٌمة فعالة، حٌث ٌعمل حالٌا على إنشاء حمالت 

ٌات توجٌه صفحاتهم و إظهارها لفئة ٌحددونها إعالمٌة موجهة، تتٌح ألصحاب المنتجات التجارٌة أو الفعال

من المستخدمٌن، و ٌموم )الفٌسبون( باستمطاع مبلغ عن كل نمرة ٌتم الوصول لها من لبل أي مستخدم لام 

بالنمر على اإلعالن، إذ تموم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة ٌتم فٌها وضع معلومات عن المنتج أو 

خدمون بعد ذلن بتصفح تلن الصفحات عن طرٌك تمسٌمات محددة، ثم إن الشخصٌة أو الحدث، و ٌموم المست

 وجدوا اهتماما بتلن الصفحة ٌمومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصً


