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تمثــل منصــة اليوتيــوب واحــدة مــن أهــم منصــات التواصــل االجتماعــي فــي العالــم، 
حيــث أنهــا تتميــز عــن غيرهــا بإحصــاءات المشــاهدة واالشــتراك بشــكل كبيــر للغايــة، 
فبنهايــة عــام 2019م اتضــح وجــود أكثــر مــن مليــار مســتخدم يــزور اليوتيــوب كل شــهر، 
وأكثــر مــن 6 مليــار ســاعة مشــاهدة علــى اليوتيــوب شــهريًا، وتحميــل 100 ســاعة 
مــن الفيديــو كل دقيقــة، كمــا يجمــع اليوتيــوب مالييــن االشــتراكات يوميــًا، وعــدد 
األشــخاص الذيــن يشــتركون يوميــًا يصــل إلــى أكثــر بثــالث مــرات مــن العــام 2018م.

ويعــد لمنصــة اليوتيــوب تواجــد خــاص فــي الســعودية، حيــث تتميــز المنصــة بوصولهــا 
إلــى أكبــر نســبة مــن جيــل األلفيــة فــي المملكــة؛ إذ يشــاهد أكثــر مــن 14 مليــون 
ســعودي منصــة اليوتيــوب، بينمــا يقــوم أكثــر مــن 12 مليــون ســعودي بفتــح اليوتيــوب 
ــر مــن 12 مليــون ســعودي مــن  ــا، فــي حيــن يدخــل أكث مــرة واحــدة علــى األقــل يوميًّ

ــم شــيء جديــد. جيــل األلفيــة إلــى المنصــة لتعلُّ

ــرة لمنصــة اليوتيــوب فــي المملكــة، والتــي تفــرض  ورغــم إحصــاءات المشــاهدة الكبي
إليهــا  االلتفــات  ينبغــي  للغايــة  مهمــة  إعالميــة  وســيلة  أنهــا  علــى  معهــا  التعامــل 
ودراســتها، إال أن كثيــر مــن قنــوات اليوتيــوب فــي المملكــة، وخاصــة قنــوات المشــاهير، 
تركــز علــى تقديــم المحتــوى الشــخصي الــذي  يســتهدف ســوى تحقيــق معــدالت 
مشــاهدة مرتفعــة تضمــن وصــول أكبــر قــدر مــن اإلعالنات على هــذه القنوات لتحقيق 

تنتهــج المملكــة العربيــة الســعودية سياســات واضحــة تقــوم علــى أســاس الحفــاظ علــى المجتمــع فــي كل 
ــذوق العــام، فــإن النظــام  ســم بالمحافظــة والمراعــاة للقيــم واألخــاق وال ــه مجتمــع يتَّ الســياقات، وألن
م أي ســلوك أو فعــل ينافــي تلــك المبــادئ وفًقــا للقوانيــن والتشــريعات الحاكمــة، مــع  الســعودي يجــرِّ
فــرض العقوبــات الرادعــة لعــدم انتهــاج تلــك الســلوكيات أو تشــويه نســقها القيمــي بمــا يعــد خروًجــا عــن 
النظــام العــام للمملكــة، وفــي هــذا الســياق جــاءت موافقــة مجلــس الشــورى، فــي جلســة اليــوم األربعــاء 
الموافــق 30 ســبتمبر 2020م، بإضافــة عقوبــة التشــهير إلــى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام 
به مــن أضــرار جســيمة وآثــار  مكافحــة جريمــة التحــرش، باعتبارهــا جريمــة أخاقيــة يجــب ردعهــا لمــا تســبِّ

ســلبية ونفســية للمجنــي عليــه، وتهــدد المجتمــع بشــكل عــام.

مقدمة..
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عوائــد ماليــة كبيــرة، وهــو مــا يأتــي علــى حســاب المحتــوى الــذي يأتــي غالبــًا فــي شــكل 
مقاطــع ترفيهيــة واســتعراض للحيــاة الشــخصية للفــرد صاحــب القنــاة وأســرته أو تقديم 

محتــوى غيــر هــادف أو مفيــد.

ومــن ثــم، كان مــن الضــروري دراســة هــذه القنــوات، ليــس مــن خــالل واقعهــا الحالــي 
الــذي يرصــده أغلــب المتخصصــون ويعــرف تفاصيلــه، وإنمــا مــن خــالل مســتقبل هــذه 
القنــوات فــي الســنوات المقبلــة، ولهــذا قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بدراســة 
تستشــرف الســيناريوهات المســتقبلية لقنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين، فــي 
ســبيل االســتعداد لمســتقبل هــذه المنصــة وكيفيــة التعامــل معهــا كي تحقــق الفائدة 

للفــرد والمجتمــع.

مشكلة الدراسة ومنهجيتها:
فــي  اليوتيــوب  قنــوات مشــاهير  استشــراف مســتقبل  إلــى  الدراســة  هــذه  تســعى 
الســعودية خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة )2021- 2025( وذلــك مــن خــالل رصــد 
وتحليــل الســيناريوهات المســتقبلية المتوقعــة لهــذه القنــوات مــن خــالل ثالثــة محــاور 
هــي الملكيــة واالقتصاديــات والمحتــوى باالعتمــاد علــى النمــط االستكشــافي لرســم 
الســيناريوهات المتوقعــة للظاهــرة محــل الدراســة. وفــي ضــوء ذلــك تســعى الدراســة 

إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة:

يوتيــوب  مشــاهير  قنــوات  لملكيــة  المســتقبلية  الســيناريوهات  استشــراف   
لســعوديين. ا

 رصد وتحليل مزايا وعيوب السيناريوهات المتوقعة لملكية هذه القنوات.

يوتيــوب  مشــاهير  قنــوات  القتصاديــات  المســتقبلية  الســيناريوهات  استشــراف   
الســعوديين.

 رصد وتحليل مصادر التمويل البديلة المتوقعة لهذه القنوات.

يوتيــوب  مشــاهير  قنــوات  لمحتــوى  المســتقبلية  الســيناريوهات  استشــراف   
لســعوديين. ا

عاقــة محتــوى قنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين بمحتــوى   رصــد وتحليــل 
الفضائيــة. القنــوات 
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وهناك نوعين من الدراسات المستقبلية، وهما:

 النــوع األول: الــذي يبــدأ مــن الماضــي والحاضــر الــذي ترســمه قاعــدة كبيــرة مــن 
المعلومــات والبيانــات عــن حركــة الظاهــرة والعالقــات بيــن عناصرهــا أو بينهــا وبيــن 
غيرهــا مــن الظواهــر األخــرى ونتائــج هــذه العالقــات. ومــن ثــم يمكنــه صياغــة 
الســيناريوهات المســتقبلية. ويطلــق عليــه النمــط االســتطالعي أو االستكشــافي 

.Exploratory

 النــوع الثانــي: يبــدأ مــن المســتقبل أواًل برســم األهــداف المســتقبلية وتحديدهــا، 
ــات فــي الحاضــر التــي تســهم فــي تحقيــق األهــداف  ودراســة الحقائــق والمعطي
المســتقبلية المحــددة ســلفًا. وتعتبــر األهــداف المحــددة ســلفًا معيــارًا يســتهدف 
الباحــث تحقيقــه. وبالتالــي فإنــه يضــع النمــاذج المختلفــة التــي تشــمل السياســات 
والخطــوات واإلجــراءات التــي تصــل فــي النهايــة إلــى تحقيــق األهــداف، ولذلــك 

 .Normative Model يطلــق عليــه النمــط المعيــاري

وتتبنــى دراســتنا النمــط االســتطالعي أو االستكشــافي مــن خــالل رصــد الســيناريوهات 
المتوقعــة للظاهــرة محــل الدراســة. وتعتمــد الدراســة علــى أســلوب أســلوب كتابــة 
الســيناريوهاتSenario Technique والســيناريو هــو وصــف مســتقبلي ممكــن أو 

محتمــل أو مرغــوب فيــه.

أمــا بالنســبة للفتــرة الزمنيــة التــي تســتهدف الدراســة رصــد الســيناريوهات المتوقعــة 
خاللهــا، فكانــت فتــرة المســتقبل القريــب خــالل الخمــس ســنوات المقبلــة، ومــن أشــهر 
التصنيفــات التــي يتــم االعتمــاد عليهــا فــي مجــاالت البحــث المســتقبلي هــو تصنيــف 
»مينســوتا«، الــذي وضعــه مجموعــة مــن العلمــاء بجمعيــة المســتقبليات الدوليــة 
بواليــة مينســوتا األمريكيــة، والــذي يقســم فتــرات المســتقبل إلــى المســتقبل المباشــر 
ومــداه الزمنــي مــن عــام إلــى عاميــن، المســتقبل القريــب ومــداه الزمنــي مــن عــام 
إلــى خمســة أعــوام، المســتقبل المتوســط ومــداه الزمنــي مــن خمســة أعــوام إلــى 
عشــرين عامــًا، المســتقبل البعيــد ومــداه الزمنــي مــن عشــرين عامــًا إلــى خمســين عامــًا، 

المســتقبل غيــر المنظــور ومــداه الزمنــي يصــل إلــى مــا بعــد خمســين عامــًا أو أكثــر.

الدراسات 
المستقبلية

تنقســم إلــى نوعــان، النــوع األول: الذي يبــدأ من الماضي 
والحاضــر، والثانــي: الــذي يبــدأ مــن المســتقبل أواًل برســم 

5األهداف المســتقبلية وتحديدها.
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 %الخصائص

النوع
82ذكر

18أنثى

الوظيفة

52ممارس إعالمي

27خبير إعالمي

21أستاذ جامعي

مجتمع وعينة الدراسة:
تمثــل مجتمــع الدراســة فــي النخــب اإلعالميــة الســعودية المتخصصــة فــي اإلعــالم 
الســعودية،  بالجامعــات  الرقمــي  اإلعــالم  أســاتذة  مــن  األكاديمييــن  مــن  الرقمــي 
خبــراء  وكذلــك  المختلفــة،  الرقمــي  اإلعــالم  فنــون  فــي  اإلعالمييــن  والممارســين 
اإلعــالم الرقمــي، وتشــتمل عينــة هــذه الدراســة علــى )70( مبحوثــًا. حيــث تــم تصميــم 
اســتبانة إلكترونيــة وتوزيعهــا علــى المتخصصيــن فــي اإلعــالم الرقمــي فــي المملكــة 
خــالل شــهر أبريــل ومايــو 2020م وتــم جمــع االســتجابات مــن المبحوثيــن، وبلــغ عــدد 
ــم  االســتبانات المســترجعة )70( اســتبانة وبعــد مراجعــة وفحــص هــذه االســتبانات ت

التأكــد مــن صالحيتهــا وبذلــك بلــغ العــدد النهائــي للعينــة )70( مبحوثــًا. 

وفيما يلي عرضًا للمتغيرات الديموغرافية للمبحوثين:

توضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

 فيمــا يتعلــق بجنــس المبحوثيــن؛ فقــد جــاءت أغلبيــة العينــة مــن المبحوثيــن مــن 
الذكــور بنســبة )82%( مقابــل )18%( فقــط مــن اإلنــاث.

 أمــا بالنســبة للوظائــف التــي يمارســها المبحوثــون؛ فقــد جــاء ممارســوا اإلعــالم فــي 
صــدارة هــذه الوظائــف بنســبة )52%(، وفــي المرتبــة الثانيــة خبــراء اإلعــالم بنســبة 
)27%(، وفــي المرتبــة الثالثــة واألخيــرة أســاتذة الجامعــات فــي مجــاالت اإلعــالم 

بفروعــه المختلفــة بنســبة )%21(.
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نتائج الدراسة:

أواًل: مستقبل ملكية القنوات 

توضح بيانات الرسم البياني السابق ما يلي:

عينــة  المبحوثــون  يتوقعهــا  التــي  المســتقبلية  الســيناريوهات  صــدارة  فــي  جــاء   
الدراســة بشــأن ملكيــة قنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين فــي الخمــس ســنوات 
المقبلــة ســيناريو ظهــور شــركات إنتــاج إعالمــي تســتثمر فــي قنوات يوتيوب بنســبة 
)55%(، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة الســيناريو الثانــي وهــو زيــادة عــدد المشــاهير علــى 
يوتيــوب بشــكل كبيــر مقابــل غيــاب التملــك لشــركات اإلنتــاج اإلعالمــي بنســبة 
)30%(، وفــي المرتبــة الثالثــة واألخيــرة ســيناريو بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه 

اآلن بنســبة )%15(.

 ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن المبحوثيــن يتوقعــون بشــكل أكبــر ظهــور شــركات إنتــاج 
إعالمــي فــي الخمــس ســنوات المقبلــة وتوجــه هــذه الشــركات لالســتثمار فــي 
يوتيــوب وإنشــاء قنــوات خاصــة بهــذه الشــركات واالســتعانة بالمشــاهير لالنضــواء 
التــي ظهــرت  اإلعالميــة  الشــركات  نمــاذج  ببعــض  أســوة  القنــوات  هــذه  تحــت 
فــي دول أخــرى، بحيــث تخــرج قنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين مــن الشــكل 
الشــخصي إلــى الشــكل المؤسســي الــذي يخضــع لضوابــط ويتحمــل المســؤوليات 
اإلعالميــة الخاصــة بالمحتــوى المقــدم أمــام الجهــات المســئولة، كمــا تكشــف 

7

www.alqarar.sa @alqarar_sa



النتائــج عــدم وجــود فــارق نســبي ضخــم بيــن الســيناريو األول والتانــي، فالســيناريو 
الثانــي يتوقــع أن يــزداد عــدد مشــاهير يوتيــوب الســعوديين بشــكل أكبــر مــن الواقــع 
الحالــي مــع عــدم ظهــور شــركات إنتــاج إعالمــي، فــي حيــن تراجــع الســيناريو الثالــث 
بشــكل واضــح وهــو بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه اآلن ممــا يشــير إلــى حــدوث 
تغييــر فــي الســنوات الخمــس المقبلــة وعــدم بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه، ومــن 
ثــم ســيكون توقــع ملكيــة هــذه القنــوات بيــن الســيناريو األول والســيناريو الثانــي.  

أهم مزايا السيناريو المستقبلي األول لملكية قنوات مشاهير يوتيوب 

توضح بيانات الرسم البياني ما يلي:

 جــاء فــي صــدارة مزايــا الســيناريو المســتقبلي األول الــذي يتوقعــه المبحوثــون عينــة 
الدراســة بشــأن ملكيــة قنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين فــي الخمــس ســنوات 
المقبلــة وهــو ســيناريو ظهــور شــركات إنتــاج إعالمــي تســتثمر فــي قنــوات يوتيــوب 
)العمــل فــي قنــوات يوتيــوب بشــكل مؤسســي وليــس شــخصي( بنســبة )%63(، 
تــاله فــي المرتبــة الثانيــة )االحترافيــة فــي المحتــوى المقــدم( بنســبة )54%(، وفــي 
المرتبــة الثالثــة )زيــادة فــرص العمــل اإلعالمــي( بنســبة )38%(، ثــم )توزيــع العوائــد 
الماليــة الكبيــرة علــى الشــركات وليــس عــدد قليــل مــن األشــخاص( فــي المرتبــة 
الرابعــة بنســبة )14%(، وفــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة )إنتــاج محتــوى خالــي 

نوعــًا مــا علــى األقــل مــن المغالطــات الفكريــة والثقافيــة( بنســبة )%2(.
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 %عيوب السيناريو األول

55زيادة المساحات اإلعالنية على حساب المحتوى

 تركيز القنوات في يد شركات قليلة توجه
المحتوى لمصالحها

55

30غياب األلفة الشخصية في قنوات يوتيوب

 سيزداد تردي المحتوى والتسابق على إفساده
لزيادة المشاهدات

14

 ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن المبحوثيــن يــرون أن مــن أهــم مزايــا تحقــق الســيناريو 
المســتقبلي األول وهــو ملكيــة شــركات إنتــاج إعالمــي لقنــوات يوتيــوب يعمــل 
فــي ظلهــا المشــاهير أن هــذه القنــوات ســتخرج مــن الطابــع الشــخصي الــذي ال 
يخضــع لقيــود واضحــة إلــى طابــع مؤسســي يلتــزم بكافــة اإللتزامــات مقابــل مــا 
يتمتــع بــه مــن حقــوق، كمــا أن هــذا ســيميز هــذه القنــوات باالحترافيــة فــي العمــل 
الــذي يقــوم بــه فريــق عمــل كامــل وليــس مجــرد شــخص أو شــخصين ولهــذا فــإن 

هــذا العمــل يزيــد مــن فــرص العمــل اإلعالمــي المتاحــة أمــام الشــباب.

أهم عيوب السيناريو المستقبلي األول لملكية قنوات مشاهير يوتيوب 

توضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

 جــاء فــي صــدارة عيــوب الســيناريو المســتقبلي األول الــذي يتوقعــه المبحوثــون 
عينــة الدراســة بشــأن ملكيــة قنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين فــي الخمــس 
ســنوات المقبلــة وهــو ســيناريو ظهــور شــركات إنتــاج إعالمــي تســتثمر فــي قنــوات 
يوتيــوب كل مــن )زيــادة المســاحات اإلعالنيــة علــى حســاب المحتــوى( و)تركيــز 
القنــوات فــي يــد شــركات قليلــة توجــه المحتــوى لصالحهــا( بنســبة )55%( لــكل 
منهمــا بالتســاوي، وتالهمــا فــي المرتبــة الثانيــة )غيــاب األلفــة الشــخصية فــي 
قنــوات يوتيــوب( بنســبة )30%(، ثــم )ســيزداد تــردي المحتــوى والتســابق علــى 

إفســاده لزيــادة المشــاهدات( فــي المرتبــة الثالثــة واألخيــرة بنســبة )%14(.

 وتظهــر هــذه النتائــج أن المبحوثيــن يــرون أن مــن أهــم عيــوب تحقــق الســيناريو 
المســتقبلي األول وهــو ملكيــة شــركات إنتــاج إعالمــي لقنــوات يوتيــوب يعمل في 
ظلهــا المشــاهير أن هــذه القنــوات قــد تتوســع فــي المســاحات الزمنيــة اإلعالنيــة 
علــى حســاب المحتــوى وأنهــا قــد توجــه هــذه القنــوات لخدمــة مصالحهــا الماليــة 
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وغيرهــا مــن المصالــح، إلــى جانــب افتقــاد الطابــع الشــخصي الــذي ميــز قنــوات 
يوتيــوب باعتبارهــا مــن شــبكات ومنصــات التواصــل االجتماعــي. وهــذه العيــوب 
قــد يتــم تالفيهــا فــي حالــة تحقــق الســيناريو األول مــن خــالل األنظمــة الخاصــة 

بالعمــل اإلعالمــي إلــى جانــب مواثيــق األخالقيــات اإلعالميــة.

أهم مزايا السيناريو المستقبلي الثاني لملكية قنوات مشاهير يوتيوب 

توضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

 جــاء فــي صــدارة مزايــا الســيناريو المســتقبلي الثانــي الــذي يتوقعــه المبحوثــون عينــة 
الدراســة بشــأن ملكيــة قنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين فــي الخمــس ســنوات 
المقبلــة وهــو ســيناريو زيــادة مشــاهير قنــوات يوتيــوب الســعوديين مقابــل غيــاب 
للشــركات )زيادة المشــاهير سيســهم في تقديم قضايا ومحاالت متنوعة( بنســبة 
)55%(، ثــم فــي المرتبــة الثانيــة )التنافــس بيــن المشــاهير ســيخرج محتــوى أفضــل( 
بنســبة )48%(، ثــم )وجــود ألفــة شــخصية فــي محتــوى األفــراد( فــي المرتبــة الثالثــة 

واألخيــرة بنســبة )%27(.

الســيناريو  أهــم مزايــا تحقــق  أن مــن  يــرون  المبحوثيــن  أن  النتائــج   وتظهــر هــذه 
المســتقبلي الثانــي وهــو زيــادة ملكيــة المشــاهير للقنــوات مقابــل غيــاب ملكيــة 
شــركات اإلنتــاج اإلعالمــي لقنــوات يوتيــوب أن التنافــس بيــن المشــاهير وزيــادة 
أعدادهــم سيســهم فــي تنويــع قضايــا ومجــاالت التنــاول وتقديــم محتــوى أفضــل 

فضــاًل عــن األلفــة الشــخصية الناتجــة عــن تقديــم محتــوى شــخصي.

 %مزايا السيناريو الثاني

55زيادة المشاهير سيسهم في تقديم قضايا ومجاالت متنوعة

48التنافس بين المشاهير سيخرج محتوى أفضل

27وجود ألفة شخصية في محتوى األفراد

10

www.alqarar.sa @alqarar_sa



أهم عيوب السيناريو المستقبلي الثاني لملكية قنوات مشاهير يوتيوب 

 جــاء فــي صــدارة عيــوب الســيناريو المســتقبلي الثانــي الــذي يتوقعــه المبحوثــون عينــة 
الدراســة بشــأن ملكيــة قنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين فــي الخمــس ســنوات 
غيــاب  مقابــل  الســعوديين  يوتيــوب  قنــوات  مشــاهير  زيــادة  ســيناريو  وهــو  المقبلــة 
المرتبــة  فــي  ثــم   ،)%66( بنســبة  اليوتيــوب(  قنــوات  فــي  )وجــود فوضــى  للشــركات 
الثانيــة )تركيــز العوائــد الماليــة الكبيــرة فــي يــد األشــخاص وعــدم وجــود قيمــة مضافــة 
لالقتصــاد( بنســبة )57%(، ثــم )وجــود قرصنــة مــن جانــب األفــراد فــي المحتــوى المقــدم( 
فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة )32%(، وفــي المرتبــة الرابعــة واألخيــرة )كثــرة المحتــوى 

ســتجعل مــن الصعــب الســيطرة عليــه( بنســبة )%2(.

 وتكشــف هــذه النتائــج أن المبحوثيــن يــرون أن مــن أهــم عيــوب تحقــق الســيناريو المســتقبلي 
الثاني وهو زيادة ملكية المشــاهير للقنوات مقابل غياب ملكية شــركات اإلنتاج اإلعالمي 
لقنــوات يوتيــوب هــو وجــود فوضــى فــي قنــوات يوتيــوب نتيجــة قيــام كل شــخص بإنشــاء 
ــى  ــه إل ــاج محتــوى وهــو مــا يعصــب الســيطرة علــى كل هــذا المحتــوى ومراقبت ــاة وإنت قن
جانــب أن توجــه عوائــد المشــاهدات واإلعالنــات لمجموعــات مــن األشــخاص لــن يكــون فيــه 
قيمــة مضافــة لالقتصــاد لعــدم وجــود شــركات لهــا عوائــد إعالنيــة مــن اليوتيــوب وتقــوم 
بتشــغيل الشــباب مــن اإلعالمييــن وفنيــي الجرافيــك وكاتبــي الســيناريو وغيرهــم مــن فــرق 
العمــل اإلعالمــي إلــى جانــب اســتمرار عمليــات القرصنــة علــى المحتــوى وخاصــة المحتــوى 

الــذي تقــوم القنــوات اإلعالميــة برفعــه علــى قنواتهــا علــى اليوتيــوب.
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%السيناريوهات المستقبلية

62.5االعتماد بشكل أكبر على إيرادات اإلعالنات والمشاهدات

37.5وجود مصادر تمويل بديلة 

%مصادر التمويل من القطاع الحكومي والخاص 

27أعتقد ذلك بشكل كبير

62أعتقد ذلك إلى حد ما

11ال أعتقد ذلك

ثانيًا: مستقبل اقتصاديات قنوات مشاهير
       يوتيوب السعوديين

توضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

 جــاء فــي صــدارة الســيناريوهات المســتقبلية التــي يتوقعهــا المبحوثــون عينــة الدراســة بشــأن 
اقتصاديــات قنــوات يوتيــوب الســعودية فــي الخمــس ســنوات المقبلــة ســيناريو االعتمــاد 
بشــكل أكبــر علــى إيــرادات اإلعالنــات والمشــاهدات بنســبة )62.5%(، تــاله فــي المرتبــة 

الثانيــة الســيناريو الثانــي وهــو وجــود مصــادر تمويــل بديلــة بنســبة )%37.5(.

 ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن المبحوثيــن يتوقعــون أن يظــل مصــدر التمويــل األكبــر لقنــوات 
يوتيــوب الســعودية هــي عوائــد اإلعالنــات التــي تبــث علــى هــذه القنــوات مــن خــالل إدارة 
اليوتيــوب إلــى جانــب عوائــد المشــاهدات لهــذه الفيديوهــات بمــا يشــكل ضعــف مصــدر 
التمويــل الثانــي المتوقــع وهــو تدبيــر مصــادر تمويــل بديلــة مــن خــالل إدارة قنــوات اليوتيــوب 
بفلســفة إعالميــة وتجاريــة تماثــل القنــوات التليفزيونيــة التقليديــة، كأن يتــم إنتــاج مــواد 
ــة  ــه، إلــى جانــب المــواد اإلعالني ــاة علــى قنات ــة وبثهــا مــن جانــب مالــك القن ــة حصري إعالني
التــي تعــد فــي قالــب إعالمــي، وكذلــك بيــع بعــض المقاطــع الفيديويــة للقنــوات بشــكل 

حصــري وغيرهــا مــن البنــود اإلعالنيــة التــي توفــر مصــادر تمويــل بديلــة. 

توفر مصادر تمويل من اللقاءات والمحتوى المروج للقطاع الحكومي والخاص 
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%محتوى مشاهير يوتيوب 

6موافق بشدة

9موافق

32محايد

28غير موافق

25غير موافق بشدة

100المجموع

توضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

 تعتقــد النســبة األكبــر مــن المبحوثيــن عينــة الدراســة إلــى حــد مــا أنــه ســتتوفر مصــادر 
تمويــل معاونــة مــن خــالل اللقــاءات والمحتــوى المــروج الخــاص باألجهــزة الحكوميــة 
والخاصــة بنســبة )62%(، مقابــل )27%( منهــم يعتقــدون ذلــك إلــى حد كبير و)%11( 

ال يعتقــدون ذلــك علــى اإلطــالق.

 وتظهر هذه النتائج أن المبحوثين يتوقعون إلى حد ما أن تتوفر مصادر تمويل بديلة 
ناتجــة عــن اللقــاءات الحصريــة مــع بعــض مســئولي األجهــزة الحكوميــة ومؤسســات 
القطــاع الخــاص عــن أعمالهــا فــي شــكل إعالمــي ولكنــه مدفــوع وإعالنــي وكذلــك 
ــن العــام والخــاص وأهــم أعمالهــا  ــروج لمؤسســات القطاعي إنشــاء محتــوى متلفــز ي
واســتراتيجياتها ومــا تقدمــه مــن ســلع أو خدمــات، وخاصــة فــي ظــل اســتعانة كثيــر 
مــن األجهــزة الحكوميــة فــي المملكــة بمشــاهير تويتــر وســناب شــات وبعض مشــاهير 
يوتيــوب لترويــج أعمالهــا وكذلــك اتجــاه الشــركات التجاريــة فــي المملكــة للمشــاهير 
وتخصيــص أجــزاء كبيــرة مــن مخصصاتهــا اإلعالنيــة لوســائل اإلعــالم الرقميــة علــى 

حســاب وســائل اإلعــالم التقليديــة.

ثالثًا: مستقبل محتوى قنوات مشاهير يوتيوب
        السعوديين
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توضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

 جــاء موقــف المبحوثيــن عينــة الدراســة مــن موضــوع طبيعــة المحتــوى الــذي يقدمــه 
أن  ليؤكــد  ومفيــد  هــادف  المحتــوى  كان  إذا  ومــا  الســعوديين  يوتيــوب  مشــاهير 
)32%( مــن المبحوثيــن لــم يتخــذوا موقفــًا واضحــًا مــن أن محتــوى مشــاهير يوتيــوب 
الســعوديين مفيــد وهــادف، فــي حيــن ال يوافــق )28%( علــى أن محتواهــم مفيــد 
وهــادف وال يوافــق بشــدة )25%( منهــم كذلــك علــى أن محتواهــم مفيــد وهــادف، 
ويوافــق فقــط نســبة قليلــة علــى أن محتواهــم مفيــد وهــادف، حيــث يوافــق بشــدة 

)6%( فقــط ويوافــق )9%( فقــط علــى ذلــك.

 وتكشــف هــذه النتائــج أن )53%( مــن المبحوثيــن عينــة الدراســة ال يوافقــون علــى 
أن محتــوى مشــاهير يوتيــوب فــي المملكــة مفيــد وهــادف مقابــل )32%( اتخــذوا 
ــدل ذلــك علــى أن المحتــوى الــذي  ــدًا و)15%( وافقــوا علــى ذلــك. وي موقفــًا محاي
يقدمــه مشــاهير يوتيــوب فــي المملكــة يحتــاج إلــى تطويــر كبيــر لتقديــم محتــوى يفيــد 
المشــاهدين والمتابعيــن لهــذه القنــوات وينتقــل مــن الطابــع الشــخصي والتركيــز علــى 
الحيــاة الشــخصية التــي ال تفيــد المشــاهدين فــي شــيء ويكــون كامــل الهــدف منهــا 

تمضيــة الوقــت فقــط.

توضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

عينــة  المبحوثــون  يتوقعهــا  التــي  المســتقبلية  الســيناريوهات  صــدارة  فــي  جــاء   
الدراســة بشــأن محتــوى قنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين فــي الخمــس ســنوات 
المقبلــة ســيناريو إنتــاج محتــوى ضعيــف يســتهدف الربــح فقــط مــن خــالل المشــاهد 
والموضوعــات الضعيفــة بنســبة )59%(، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة الســيناريو الثانــي 
وهــو إنتــاج محتــوى محتــرف يســتعين بكافــة األجهــزة الحديثــة ويقــدم موضوعــات 

وقضايــا هادفــة ومفيــدة للجميــع بنســبة )%41(.

%السيناريوهات المستقبلية 

إنتاج محتوى ضعيف يستهدف الربح فقط من خالل المشاهد 
والموضوعات الضعيفة

59

إنتاج محترف يستعين بكافة األجهزة الحديثة ويقدم 
موضوعات وقضايا هادفة ومفيدة للجميع

41

100المجموع

14

www.alqarar.sa @alqarar_sa



 وتوضــح هــذه النتائــج أنــه رغــم أن النســبة األكبــر مــن المبحوثيــن عينــة الدراســة 
يــرون أن محتــوى مشــاهير يوتيــوب فــي الســعودية ســيكون ضعيفــًا فــي الســنوات 
إنتاجيــًا  الفقيــرة  المشــاهد  علــى  ســيركز  المحتــوى  هــذا  وأن  المقبلــة  الخمــس 
والموضوعــات والقضايــا الضعيفــة المســتوى والتــي تركــز علــى تحقيــق هــدذ الربــح 
فــي المقــام األول، إال أن الفــارق النســبي بيــن مــن يــرون تحقــق هــذا الســيناريو 
وبيــن مــن يــرون تحقــق الســيناريو الثانــي وهــو المحتــوى المحتــرف ليــس فرقــًا 
إلــى إمكانيــة تطويــر مشــاهير يوتيــوب مــن محتواهــم  نســبيًا كبيــرًا، ممــا يشــير 
وتقديــم قضايــا وموضوعــات مفيــدة تحقــق كافــة الوظائــف التثقيفيــة والتوعويــة 

إلــى جانــب وظيفــة الترفيــه والتســلية وقضــاء الوقــت.

توضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

 حــول مــا إذا كان المبحوثــون عينــة الدراســة يــرون أن محتــوى مشــاهير يوتيــوب 
مــن   )%31( يــرى  الفضائيــة  القنــوات  عــن محتــوى  بديــاًل  الســعوديين ســيكون 
المبحوثيــن أنهــم يتوقعــون ذلــك مقابــل )69%( ال يتوقعــون أن يكــون محتــوى 

مشــاهير يوتيــوب بديــاًل للقنــوات الفضائيــة.

 وتظهــر هــذه النتائــج أن غالبيــة المبحوثيــن ال يتوقعــون أن تشــكل قنــوات مشــاهير 
يوتيــوب فــي الســعودية بديــاًل للقنــوات الفضائيــة لــدى المشــاهدين مــن الجمهــور 
الســعودي، وهــو مــا يشــير إلــى رؤيتهــم إلــى أن محتــوى قنــوات يوتيــوب ســتكون 
مصــدرًا مهمــًا ولكــن لــن يطغــى محتواهــا علــى محتــوى القنــوات الفضائيــة، مثلمــا 
فعــل التليفزيــون مــع الراديــو فــي فتــرات زمنيــة ســابقة. وذلــك رغــم أن معــدالت 
مشــاهدة قنــوات يوتيــوب فــي الســعودية مرتفعــة للغايــة إذا ما قورنت بمعدالت 

مشــاهدة القنــوات التليفزيونيــة.

%محتوى يوتيوب والقنوات الفضائية

31نعم

69ال

10015المجموع

www.alqarar.sa @alqarar_sa



توضح بيانات الجدول السابق ما يلي:

 يوافــق بشــدة )11%( مــن المبحوثيــن علــى أن الســعوديين ســيزداد اعتمادهــم 
ــة ويوافــق علــى  ــوات مشــاهير يوتيــوب فــي الســنوات الخمــس المقبل علــى قن
ذلــك )32%(، فــي حيــن لــم يتخــذ موقفــًا واضحــًا )23%( مــن المبحوثيــن، مقابــل 

)23%( ال يوافقــون علــى ذلــك و)11%( ال يوافقــون علــى ذلــك بشــدة.

 ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن )43%( مــن المبحوثيــن يتوقعــون أن يــزداد مســتوى 
الخمــس  الســنوات  فــي  يوتيــوب  قنــوات مشــاهير  علــى  الســعوديين  اعتمــاد 
المقبلة مقابل )34%( ال يتوقعون ذلك، وبذلك فإن السيناريو األقرب للتحقق 
وفقــًا لتوقعــات المبحوثيــن هــو زيــادة اعتمــاد الســعوديين علــى قنــوات يوتيــوب 
فــي الســنوات الخمــس المقبلــة اعتمــادًا علــى نســب االعتمــاد الحاليــة التــي تعــد 
نســب عاليــة كــون اليوتيــوب يأتــي فــي صــدارة منصــات االعــالم االجتماعــي فــي 

المملكــة. 

%اعتماد السعوديين على يوتيوب

11موافق بشدة

32موافق

23محايد

23غير موافق

11غير موافق بشدة

100المجموع
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النتائج العامة للدراسة:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

 جــاء الســيناريو المســتقبلي األكثــر توقعــًا مــن جانــب خبــراء وأســتاذة اإلعــالم والممارســين 
فــي  الســعوديين  يوتيــوب  قنــوات مشــاهير  بشــأن ملكيــة  الدراســة  عينــة  اإلعالمييــن 
الخمــس ســنوات المقبلــة هــو ســيناريو ظهــور شــركات إنتــاج إعامــي تســتثمر فــي قنــوات 
يوتيــوب. وتمثلــت مزايــا هــذا الســيناريو العمــل فــي قنــوات يوتيــوب بشــكل مؤسســي 
وليــس شــخصي، االحترافيــة فــي المحتــوى المقــدم، زيــادة فــرص العمــل اإلعالمــي، توزيع 
العوائــد الماليــة الكبيــرة علــى الشــركات وليــس عــدد قليــل مــن األشــخاص، إنتــاج محتــوى 
خالــي مــن المغالطــات الفكريــة والثقافيــة. فــي حيــن تمثلــت عيــوب هــذا الســيناريو زيــادة 
المســاحات اإلعالنيــة علــى حســاب المحتــوى، تركيــز القنــوات فــي يــد شــركات قليلــة 
توجــه المحتــوى لصالحهــا، غيــاب األلفــة الشــخصية فــي قنــوات يوتيــوب، ســيزداد تــردي 
المحتــوى والتســابق علــى إفســاده لزيــادة المشــاهدات. وتــرى الدراســة أن هــذا الســيناريو 
فــي حالــة تحققــه ســيكون األفضــل لــأداء اإلعالمــي الرقمــي علــى اليوتيــوب ويمكــن 

الســيطرة علــى عيوبــه مــن خــالل تنظيــم هــذه القنــوات مــن جانــب الجهــات المســئولة.

المقبلــة؛ كان  الخمــس ســنوات  الســعودية فــي  يوتيــوب   وبشــأن اقتصاديــات قنــوات 
الســيناريو المســتقبلي األكثــر توقعــًا مــن جانــب المبحوثيــن عينــة الدراســة هــو ســيناريو 
االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى إيــرادات اإلعانــات والمشــاهدات. وتعتقــد النســبة األكبــر مــن 
المبحوثيــن عينــة الدراســة إلــى حــد مــا أنــه ســتتوفر مصــادر تمويــل معاونــة مــن خــالل 
اللقــاءات والمحتــوى المــروج الخــاص باألجهــزة الحكوميــة. وتــرى الدراســة أن االعتمــاد 
علــى إيــرادات اإلعالنــات والمشــاهدات دون مصــادر بديلــة يجعــل هــذه القنــوات تقــدم 
ــر مــن  ــرد لهــا الكثي ــر المحتــوى حتــى ت ــر االنتشــار والمشــاهدات العاليــة علــى معايي معايي
اإلعالنــات. ولكــن مــع اعتمادهــا علــى مصــادر تمويــل بديلــة ســيتوفر لهــا قــدرة أكبــر علــى 
ــة دون  ــد للمشــاهدين ويحقــق وظائــف التثقيــف والتوعي ــم محتــوى مهنــي ومفي تقدي

ــز فقــط علــى وظيفــة التســلية والترفيــه. التركي

 وفيما يرتبط بالســيناريوهات المســتقبلية التي يتوقعها المبحوثون عينة الدراســة لمحتوى 
قنــوات مشــاهير يوتيــوب الســعوديين فــي الخمــس ســنوات المقبلــة كان الســيناريو األكثــر 
توقعــًا هــو إنتــاج محتــوى ضعيف يســتهدف الربح فقط من خالل المشــاهد والموضوعات 
الضعيفــة. ولهــذا ال يتوقــع أغلبيــة المبحوثيــن أن محتــوى مشــاهير يوتيــوب الســعوديين 
ســيكون بديــاًل عــن محتــوى القنــوات الفضائيــة. وهــو الســبب ذاتــه الــذي جعــل النســبة 
األقــل مــن المبحوثيــن هــم الذيــن توقعــوا ازديــاد معــدالت اعتمــاد الســعوديين علــى 
قنــوات مشــاهير يوتيــوب فــي الســنوات الخمــس المقبلــة. وقــد جــاءت هــذه التوقعــات 

متأثــرة بالواقــع الحالــي لقنــوات يوتيــوب فــي الســعودية ومــا تقدمــه مــن محتــوى.
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توصي الدراسة باآلتي:
1( تشــكيل لجنــة دائمــة بــوزارة اإلعــالم تكــون مهمتهــا الموافقــة علــى إنشــاء 
قنــاة يوتيــوب بعــد فحــص الهــدف مــن إنشــائها وطبيعــة المحتــوى الــذي 
ســتقدمه إلــى جانــب مراجعــة وفحــص المحتــوى المقــدم فــي قنــوات 
يوتيــوب فــي المملكــة ومــدى مالئمتهــا ألخالقيــات المجتمــع الســعودي 
وعــدم بــث محتــوى يشــكل خطــرًا علــى أفــراد الجمهــور وخاصــة فئــات 

األطفــال والمراهقيــن والشــباب.

2( قيــام وزارة اإلعــالم بمنــح رخــص إعالميــة لمزاولــة مهنــة )يوتيوبــر( لضمــان 
خــروج الشــخص المؤهــل للبــث الرقمــي علــى اليوتيــوب والســيطرة علــى 
الفوضــى فــي قنــوات اليوتيــوب ومــا تقدمــه مــن محتــوى وكــي يلتــزم كل 

شــخص بالتزامــات محــددة تضمــن تقديمــه لمحتــوى مفيــد وغيــر ضــار.

فــي  باالســتثمار  المملكــة  فــي  الكبيــرة  اإلعالميــة  المؤسســات  قيــام   )3
اليوتيــوب مــن خــالل إنشــاء قنــوات رســمية لهــا طبيعــة إعالميــة مهنيــة 
وتقــدم محتــوى مهنــي وتســتعين بالموهوبيــن مــن المشــاهير وغيرهــم 

وتقديــم البرامــج المفيــدة ألفــراد الجمهــور.

4( اهتمــام أصحــاب قنــوات اليوتيــوب باألفــكار المبتكــرة التــي مــن شــأنها أن 
تجمــع بيــن المحتــوى الجيــد والمفيــد وبيــن تدبيــر مصــادر تمويــل إضافيــة 
حتــى ال يكــون كامــل تركيزهــا علــى تحقيــق معــدالت مشــاهدة عاليــة 

تضمــن المزيــد مــن اإلعالنــات ولــو علــى حســاب المحتــوى المقــدم.
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