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ملخص الدراسة 

ســعت هــذه الدراســة يف هدفهــا األســاس إىل التعــرف عــى القضايــا األرسيــة التــي تناولتهــا برامــج قنــوات اليوتيــوب الســعودية وهــي: صاحــي، وايــش الــيل، ومســامري، وهــي 
القنــوات التــي مثلــت أعــى مشــاهدة بحســب موقــع إحصائيــات اليوتيــوب واليكســا، وقــد اختــارت الباحثــة خمــس حلقــات مــن بــني تلــك القنــوات الثــالث شــكلت األعــى مشــاهدة، 
وقــد وظفــت الدراســة املنهــج العلمــي الكمــي وفــق إجــراءات تحليــل املضمــون لوصــف الظاهــرة والحكــم عليهــا. وانتهــت نتائجهــا إىل أن هنــاك قصــور ملحــوظ يف املوضوعــات 
املتعلقــة بــاألرسة حيــث بلغــت 26.7% بواقــع 4 حلقــات دارت حــول تكاليــف الــزواج للشــباب وتكافــأ النســب وصلــة الرحــم ودور الوالديــن يف ذلــك، أمــا املوضوعــات الســلوكية فقــد 
بلغــت 40% حيــث ركــزت يف غالبيتهــا عــى ظاهــر التعصــب، وبالنظــر إىل املوضوعــات الرتبويــة والتــي تشــكل األرسة واملدرســة العنــر األســاس فقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل 

اختفــاء مناقشــة الــدور الرتبــوي للمدرســة. 

وفيــام يخــص اســرتاتيجية اإلقنــاع املســتخدمة يف مناقشــة موضوعــات الحلقــات أظهــرت نتائــج الدراســة بــأن الجانــب املنطقــي يف املناقشــة القائــم عــى التحليــل وتبصــري املشــاهد 
باملوضــوع ودفعــه للتفكــري يف موضــوع الحلقــة بشــكل جــاد هــو األكــر اســتخدأما فقــد تســاوت قنــايت صاحــي ومســامري يف مناقشــة القضايــا باألســلوب املنطقــي العقــالين، 
وبالنظــر للجمهــور املســتهدف ملوضــوع الحلقــات فقــد وجهــت الحلقــات نقاشــاتها للشــباب ســواء الذكــور أو االنــاث، وفيــام يخــص منهــج  معالجــة القضايــا فقــد توجهــت حلقــات 
عينــة الدراســة إىل مناقشــة الفكــرة بنســبة 53.3% وهــي النســبة األعــى مــن حيــث منهجيــة املعالجــة، بينــام املشــرتك مــا بــني وصــف ومناقشــة وتقديــم حلــول أتــت النســبة األقــل 
20% يف حــني خلــت تلــك املعالجــات مــن تقديــم حلــول مبــارشة حــول مــا تطرحــه مــن قضايــا، وأشــارت نتائــج الدراســة أيًضــا إىل أن غالبيــة تلــك الحلقــات قامئــة عــى االتجــاه 

الســلبي الناقــد يف طــرح موضوعاتهــا بنســبة مئويــة بلغــت  %66.7.
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Saudi family issues in social media

 A Content Analysis on a sample of YouTube channels in Saudi Arabia

Abstract:

This study sought mainly aim to identify the family issues addressed by the YouTube channels Arabia programs: Sahee, Ash ahhy 
and Massamer, a channel which represented the highest Show, according to site statistics YouTube and Alexa. The researcher 
selects five episodes among those three channels formed top Show, the study has employed a quantitative method according to 
procedures content analysis to describe the phenomenon, and judged them. The rustle show that there is lack of topics related 
to the family, Amount 26.7% by four episode revolved around marriage for young people costs and rewarded lineage and kinship 
and the role of parents, either behavioral issues amounted to 40% as focused mostly on apparent intolerance, given to topics 
Educational and show the family and the school element basis indicated results of the study discuss the disappearance of the 
educational role of the school.          Regard to persuasion used in the discussion of topics strategy study showed results that 
the logical side of the existing discussion on the analysis and enlighten the viewer the subject and pushed him to reflect on the 
theme of the seminar seriously is the most used was similar, fallopian Sahee, and Massamer in discussing issues logical manner 
rational, given the target to the subject of the rings to the public Rings has brought its discussions for young people, whether 
male or female, in terms of approach to address the issues sample episode  of the study discuss the idea by %53.3, the highest 
rate in terms of processing methodology, while the combined between description and discuss and provide solutions rate came 
at least %20 while ago These processors provide direct solutions posed about what issues, also this  study indicated the majority 
of those episodes based on the negative trend critic  rate at 66.7%            


