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 د سعد سلمان عبد اهلل.م.أ: اعداد 

 ودورها في خدمة الصحافة العالمية التواصل االجتماعي هم مواقعأ ( :92)رقم  المحاضرة
 (يوتيوب)

 
 :Youtube يوتيوب  :ثالثًا 

والذي استطاع بفترة زمنية قصيرة الحصوو  عىو   ،هو أحد المواقع اإلجتماعية الشهيرة: اليوتيوب
وخصوصووواي دووو  دورم المتميوووز دووو  ا حووودا   ،مكانوووة متةدموووة اووومل مواقوووع التواصووو  اإلجتمووواع 

الكووووار  الطبيايوووة والتحركووواي : ا خيووورة التووو  جوووري ووقاوووي دووو  أنحوووا  مختىفوووة مووول الاوووال  منهوووا
الفيووووديو متفووورع موووول موقوووع لمةووواطع : اليوتووووب هوووووو . واالنتفااووواي الجماهيريوووة والاوووووراي الشوووابية

وهنوا  أعوداد كبيورة  ،ةواطع الفيوديويتيح إمكانيوة التحميو  عىيوو أو منوو لاودد ها و  مول م ،(غوغ )
التو   ،وتسوتفيد منوو وسوا   اإلعوال  باورط مةواطع الفيوديو ،لىمشتركيل ديو ويزورم الماليويل يوميواي 

كموووا يسوووتفيد مرتوووادي الفووويط بوووو  مووول مةووواطع  ،لوو  توووتمكل شوووبكاي مراسووويىها مووول الحصوووو  عىيهوووا
لاربيووة والشوورت ا وسووط وعراووها الفيووديو التوو  تتاىووت باالنتفااوواي الجماهيريووة دوو  كوو  البىوودال ا

وتؤكوود  . وب موول شووبكاي التواصوو  اإلجتماعيووة الهامووةيوووياتبوور اليوت ،عىوو  صووفحاي الفوويط بووو 
بحووو  النوودوة الفكريووة التوو  نزمهووا مركووز دراسوواي الوحوودة الاربيووة بالتاوواول مووع الماهوود السووويدي 

ال مواقوووع التواصووو  االجتمووواع  قووود أزهوووري دووو  اووووراي الربيوووع الاربووو   1021باالسوووكندرية عوووا  
عالمهوا، وياكوط ا خور رأي الشوارع وغايتوو،  نمطيل متباينيل مل اإلعال ، يما  ا و  السوىطة واع

ولك  منهما أدواتو ودرسانو وساحاتو، إال أل امة إعالماي جديداي زهر بيل الخندقيل، وكال ا كاور 
االحتجاجووواي، دةووود تطوووور واتسوووع أدةيووواي وعموديووواي دور وسوووا   التواصووو   دااليوووة دووو  إطوووار حركوووة



لتشوووك  قووووة ( الفيسوووبو ، توووويتر، يوتيووووب ، بوووال  بيوووري، ماسوووينجر وغيرهوووا) االجتمووواع  الرقمووو 
وأتاحي تىو  المواقوع الفرصوة ليتحوو  كو   .إعالمية شديدة النفاذ د  أوساط الشباب بشك  خاص

إلعالميوة واسوتهالكها دو  الوقوي ذاتوو، وتحولوي هوذم الوسوا   مشتر  إلو  مصودر إلنتوال الموادة ا
ود  ساحاي الحرا ، مهدي شوبكاي التواصو   .إل  أداة داعىة د  حشد الناط عى  أوسع نطات

االجتماع  لبروز أشكا  مل دينامياي الاالقاي الاامة الةا مة عى  أهودا  مشوتركة، وقود ودوري 
وجيووة دوو  التاب ووة والتنزووي ، ولووذل  أصووبحي أدواي اوريووة تىوو  الشووبكاي أدوارا سوسوويولوجية وأيديول

وموارط التىفزيوول الفاوا   تكوامالي موع ا دوار التو  مارسوتها  .حةيةية داعىة د  الشوارع السياسو 
دا ووورة متاباتوووو وتفاعىوووو موووع   ليوسوووع شوووبكة التواصووو  االجتمووواع ، وموووع المووودونيل عىووو  موووواقاه ،

ة قنووووواي التىفووووزة عىوووو  المسوووواهمة دوووو  التوووو اير ومالحةووووة ا حوووودا  قوووودر  إذ بينووووي ا حوووودا  ميوووودانياي 
، وقود تصودر هوذا لىخبور دحسوب، بو  أل تصوناو أياواي  ر يسوياي  ا حودا ، وأل تشوك  لويط مصودراي 

وقوود أسووهمي هاتووال الةناتووال مووع  .الوودور عوودد موول الفاووا ياي ودوو  مةوودمها قناتووا الجزيوورة والاربيووة
لوقووا ع دوو  الشووارع السياسوو ، وقوودمتا أياووا مووا غيرهمووا، دوو  بنووا  صووياغاي خبريووة متاايشووة مووع ا
دووو  متاباوووة قنوووات  الجزيووورة والاربيوووة لميووواديل  يمكووول تسوووميتو تىفزيوووول الواقوووع، وكوووال ذلووو  وااوووحاي 

ل  جانب حج  التغطية، دةد أعىني هذم الةنواي انحيازها إل  جانب الحرا  الشواب   .ا حدا  واع
تةوووارير ميدانيوووة تاكوووط وجهوووة نزووور منحوووازة اووود ا نزموووة السياسوووية الةا موووة، وتصووودري نشوووراتها 

 .لىشارع الاا ر، د  الوقي الذي أهمىي ديو مواق  الطر  ا خر

"( PayPal"باي با  ) سط اليوتيوب مل قب  االاة موزفيل كانوا يامىول د  شركة وت 
 وياتمد اليوتيوب د  عرط ،د  الوالياي المتحدة ا مريكية( كاليفورنيا)د  والية ( 1002)عا  

ويشتم  الموقع عى  مةاطع متنوعة مل أدال   ،(أدوب دالش)المةاطع المتحركة عى  تةنية 
بشرا  الموقع مةاب  ( 1002)عا  ( غوغ )وقامي . السينما والتىيفزيول والفيديو والموسية 

 ،(1.0)وياتبر اليوتوب مل الجي  الاان  أي مل مواقع الويب  ،مىيار دوالر أمريك ( 2،22)
. ا مريكية ( تاي )سب اختيار مجىة شبكة التواص  ا ول  ح( 1002)وتيوب عا  وأصبح الي

تشاد )ت سط موقع يوتيوب عل طريت : "وحو  تاريخ الموقع تةو  موسوعة ويكيبيديا الاالمية انو



قب  ذل  درط (. PayPal)، وه  موزفول سابةول د  شركة (هرل ، وستي  تشل، وجاود كري 
، بينما درط تشل وكري  عىو  الحاسوب د  (بنسيىفينيا)ة إنديانا بوالية هرل  التصمي  د  جاما

، ومل (1002)دبراير ( 22)نشطاي د  ( YouTube.com)أصبح النطات (. إيىينوي)جاماة 
، وادتتح (1002)أدتتح الموقع كتجربة د  مايو . ا  ت  الام  عى  تصمي  الموقع لباع أشهر

  .رسمياي باد ستة أشهر
جاود )أل أو  ديديو واع عى  اليوتيوب كال مل ( ويكيبيديا)وتذكر موسوعة               

 ،(1002)أبري  ( 12)د  "( Me at the zoo"أنا د  حديةة الحيوال : )يحم  عنوال ،(كري 
حالياي : "د  إحصا ية حو  اليوتوب ب نو أصبح( Alexa)إل  موقع ( ويكيبيديا)وتستند موسوعة 

صرح المسؤولول عل ( 1002)د  يوليو . المواقع شابية د  الاال  باد ياهو وغوغ  اال  أكار
د  شهر . مىيول يومياي ( 200)الموقع ب ل عدد مشاهدة ا دال  مل قب  الزوار كك  يص  إل  

د  أغسطط . مىياراي ديى ( 2)مىيول مستخد  شاهد أكار مل ( 97)دةط ( 1002)يناير 
( 200)مىيول ديى  بساة ( 2.2)ب ل الموقع يستاي  ( ورنا الوو  ستريي ج)ذكري  1002
مماا   (bandwidth) استهى  الموقع قدراي مل حج  تددت البياناي( 1009)د  . تيرابايي

ساعة تةريباي مل ( 22)يت  ردع (. 1000)الستهال  الاال  لجميع مواقع اإلنترني د  عا  
 كىفة الموقع بحوال  مىيول دوالر أمريك  يومياي قدري ( 1002)د  مارط  .ا دال  د  ك  دقيةة

.  
ده  ال تسمح بواع المةاطع الفيىمية  ،هنا  قواعد مىزمة لىنشر تاتمدها اليوتيوبو           

أو تى  الت  تسئ إل  الدياناي والمذاهب  ،االباحيةالت  تشجع عى  اإلرهاب واإلجرا  وا دال  
 ،الاربية ،اإلنجىيزية: )غة مل لغاي الاال  وأهمها ه ل( 22)ويستخد  اليوتيوب . والشخصياي

 ،الكورية ،الهولندية ،ا لمانية ،ا سبانية ،البرتغالية ،اإليطالية ،البولونية ،الفرنسية ،الروسية
ما عدا باط الدو  الت   ،واليوتيوب مسموح بو د  كادة بىدال الاال (. واليابانية ،الصينية

 ،سوريا ،اإلماراي ،الساودية ،اليمل ،تونط ،المغرب: )أقدمي عى  حار استخدامو وه 
 (.والبرازي  ،تايالند ،باكستال ،إيرال ،تركيا



 ،يشهد موقع اليوتيوب إقباالي كبيراي مل الشباب والمراهةيل خصوصاي ومل الجنسيلو          
إال أل الشهرة الت  وص   ،غير ربحياي لخىوم تةريباي مل اإلعالناي وياتبر موقع اليوتيوب موقااي 

بحي  أصبح اليوتيوب  ،إليها الموقع تاد مكسباي كبيراي لهؤال  الاالاة الذيل قاموا بإنشا و وت سيسو
وأصبح  ،إل كاني عى  الصايد الشخص  أو شركاي اإلنتال ،أكبر مستاي   دال  الفيديو

دما تذكر أسما  الشركاي التكنولوجية الكبرى الفاعىة عى  الصايد يتردد أس  اليوتيوب عن
 .والت  تحت  موقااي مهماي عى  شبكة اإلنترني ،الاالم 
إل نجاح  : وهو احد المتخصصيل باالعال  الجديد  يةو  الدكتور عمار بكارو        

وتشتيي االنتبام لو سبب آخر أكار أهمية، وهو أل الجمهور صار مل سرعة اإليةاع ( يوتيوب)
الت   ،بحي  صار لىفيديو الةصير قيمتو ا ساسية مةاب  المادة التىفزيونية الطويىة ،وتادد المها 

البرهال عى  أل قصر الفيديو هو أه  مل . تستغرت نص  ساعة أو أكار عى  شاشة التىفزيول
ذي تتوادر ديو مس لة المحتوى الشخص ، أل اإلحصا اي تابي بال ش  أل الفيديو الةصير ال

  .  لو شابية أكبر مل الفيديو الشخص  بشك  عا ( بروديشنا )اإلنتال الحرد  
ل  ياد حكراي عى   ،موقع اليوتيوب واسع االنتشارولا  مل الاروري ااادة الةو  ال  

ب   ،أو أشخاص مهتميل مل الصحفييل وغيره  ،مؤسساي إعالمية أو قنواي تىيفزيونية داا ية
ابتد اي مل كبار الةادة والمسؤوليل  ،أصبح متاحاي لك  مل يرغب بالحصو  عى  موقع خاص بو

لما يةو  بو هذا  ،إل  عامة الناط بمختى  د اته  الامرية وخصوصاي الشباب منه  ،د  الاال 
لةد أصبح اليوتيوب . الموقع مل خدماي مميزة خصوصاي دورم البارز د  أحدا  الاال  ا خيرة

 ،جز  ال يتجزأ مل اهتماماي المالييل مل الناط عى  اختال  أعماره  وبمختى  اهتماماته 
 . كما وأنو أاا  خدمة كبيرة وداعىة لوسا   اإلعال  واالتصا  الجماهيري الحدياة
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