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هتــدف هــذه الدراســة إىل معرفــة أمنــاط اســتخدام منصــة اليوتيــوب يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، وأتثــر أنــواع اإلعــاانت املقدمــة علــى هــذه املنصــة علــى 

أمنــاط االســتخدام.
الســعودي  اجملتمــع  اليوتيــوب يف  اســتخدام  أمنــاط  حتديــد  الدراســة   اســتهدفت 
مبحــوث  حيــث   300 مــن  عينــة  علــى  االلكــروين  االســتبيان  علــى  واعتمــدت 
قارنــت الدراســة بــن عمليــة التفاعــل مــع اعانيــن إلعانــن مت نشــرمها يف الســعودية 
واســتخدم فيهمــا نوعــن خمتلفــن مــن اإلعــان، األول إعــان ذو رســالة فوريــة خــال 

اخلمــس ثــوان األوىل والثــاين إعــان ذو رســالة مؤجلــة لنهايتــه.
وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها 

أنَّ أكثــر مــن نصــف عينــة الدراســة تســتخدم اليوتيــوب أكثــر مــن مــرة 
اليــوم الواحــد بنســبة %53، وكانــوا يف الغالــب يســتخدمونه مــن  يف 
ســاعة فأقــل إىل ثــاث ســاعات بنســبة %90.7. ويف أكثــر األحيــان 
يتــم مشــاهدة املسلســات والربامــج احلواريــة بنســبة %52.7، وجــاء 
يف املرتبــة الثانيــة االســتماع إىل املوســيقى بنســبة %51.7. ووجــدت 
الدراســة أنَّ %63 مــن افــراد العينــة يتفاعلــون مــع الفيديوهــات علــى 
ملــا  اختياراهتــم  علــى  للفيديــو  التفاعــل  أرقــام  وتؤثــر  اليوتيــوب،  منصــة 

يشــاهدونه علــى اليوتيــوب.

أنماط استخدام منصة اليوتيوب وأثر اإلعالنات على 
المستخدم في المملكة العربية السعودية
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كمــا توصَّلــت الدراســة أنَّ اليوتيــوب يعــدُّ منصــة مناســبة لإلعــان؛ حيــث إنَّ العديــد 
مــن املســتخدمني يروهنــا كذلــك ويتفاعلــون مــع اإلعــاانت فيهــا، ووجــدت الدراســة أيًضــا 
أنَّ الرتكيــز مــع إعــان اليوتيــوب يرتبــط بدرجــة أساســية مــع حمتــوى اإلعــان، ووجــدت 
الدراســة أن اإلعــان الفــوري خــال اخلمــس ثــواٍن األوىل أفضــل مــن اإلعــان ذو الرســالة 
املؤجلــة حيــث أن اإلعــان الفــوري يــؤدي إىل تفاعــل أعلــى ووصــول أكثــر انتشــاراً ألنــه 

يقــوم بتفعيــل املســار الرئيــس ملعاجلــة املعلومــات.

مقدمة:
وانتشــارًا كبــرًا،  املاضيــني شــهرًة  العقديــن  االجتماعــي يف  التواصــل  مواقــع  اكتســبت 
احلديثــة.  احليــاة  مــن جوانــب  االجتماعــي كل جانــب  التواصــل  مواقــع  اخرتقــت  فقــد 
وأصبحــت هــذه املواقــع أداة اتصــال ال غــى للنــاس عنهــا للبقــاء علــى تواصــٍل مــع بعضهــم 
البعــض. كمــا وفَـّـرت مواقــع التواصــل االجتماعــي منصــة مناســبة ملســتخدميها؛ حيــث 
ــا ُتكِّــن مســتخدميها مــن إنشــاء جمتمعــات علــى شــبكة اإلنرتنــت، وتبــادل املعلومــات  إهنَّ
واألفــكار والرســائل الشــخصية واحملتــوايت األخــرى )تشــوا وابنرجــي، 1520(، وبذلــك 
ــا أصبحــت املصــدر األول واألكثــر منطقيــة للحصــول علــى املعلومــة واألخبــار وغــره  فإهنَّ
)كوجــور وســينغ، 2018(. ويعــدُّ الفيســبوك واليوتيــوب والتويــرت إحــدى هــذه املواقــع 
األكثــر شــعبية اليــوم؛ إذ ميكــن الوصــول إىل أيٍّ منهــا بســهولة يف أيِّ وقــٍت وأي مــكان، 
مــن خــال أجهــزة خمتلفــة كاجلهــاز اللوحــي أو اهلاتــف الذكــي أو الكمبيوتــر. ووفًقــا لـــ 
  Mohsin )2019( فــإن هنالــك مليــاري شــخص يســتخدمون منصــة يوتيــوب يف 

.2019
ويقــوم مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتماعــي ابلكثــر مــن األمــور خــال اســتخدامهم 
هلــا، فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر، يقــوم مســتخدمو تويــرت بتدويــن آرائهــم وأفكارهــم حــول 
العديــد مــن املوضوعــات طيلــة اليــوم. كمــا يقــوم مســتخدمو هــذه املواقــع بتوثيــق حياهتــم 
الشــخصية ومشــاركتها مــع أصدقائهــم عــر منصــة الفيســبوك، كمــا يقومــون أيًضــا مبتابعــة 
األخبار واملســتجدات يف شــى اجملاالت عر هذه املنصات، إضافة إىل قيامهم مبشــاهدة 
مقاطــع الفيديــو عــر اليوتيــوب الــي أصبحــت واحــدة مــن األنشــطة األكثــر شــعبية يف 

اإلنرتنــت. 
فالكثــر  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  مســتخدمي  بــني  عديــدة  اختافــات  وهنــاك 
مــن الباحثــني يعتقــدون أبنَّ هنــاك اختافــات بــني اســتخدام اجلنســني ملواقــع التواصــل 
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االجتماعــي، إضافــة إىل وجــود اختافــات حبســب املوطــن وحبســب الثقافــة أيًضــا. ويذكــر 
أنَّ البالغــني الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 18-65 يســتخدمون الشــبكات االجتماعيــة؛ 
للبقــاء علــى اتصــال مــع األصدقــاء احلاليــني وأفــراد العائلــة واألصدقــاء القدامــى الذيــن 

فقــدوا االتصــال هبــم )بيــكاس وســورنتينو، 2014(.
األمــر مشــابه أيًضــا للشــركات واملؤسســات، فمواقــع التواصــل االجتماعــي بــرزت أيًضــا 
كوســيلة اتصاليــة مهمــة للتواصــل مــع الفئــات املســتهدفة لديهــا، كذلــك أصبحــت هــذه 
املواقع وسيلة أساسية يف إسرتاتيجيات التسويق فقد حدَّد   Go وYou  )2016( أبنَّ 
قنــوات التواصــل االجتماعــي تعمــل كأداة توفــر فرًصــا كبــرة للنمــو لــدى جهــات التســويق؛ 
للوصول جلماهرها املستهدفة بطرٍق ابتكارية أفضل. إضافة إىل أنَّ هذه القنوات ُتستخدم 
إليصال رسائل تتعلق ابجلهة املعلنة بشكل تفاعلي بينها وبني املستخدم )وون وسونج، 
ا  2017(. ومما مييز مواقع التواصل االجتماعي اليوتيوب والفيســبوك وجوجل وتويرت أهنَّ
جتعل من مستخدميها مشاركني ومسامهني مهمني يف إسرتاتيجيات التسويق، من خال 
عمليــات التفاعــل الــي يقومــون هبــا )كوجــور وســينغ، 2018(، وقــد أدَّى حصــول مواقــع 
التواصــل االجتماعــي علــى شــعبية هائلــة منــذ ظهورهــا إىل دخــول الكثــر مــن مؤسســات 
األعمــال يف مجيــع نواحــي العــامل إليهــا عــر التســويق مــن خاهلــا؛ للوصــول ملعظــم عمائهــم 
 احلاليــني واحملتملــني الذيــن يتواجــدون بكثافــة علــى منصــات وســائل اإلعــام االجتماعــي. 

أهداف الدراسة وتساؤاهتا:
أوال: أهداف الدراسة

• معرفة أمناط استخدام اليوتيوب يف اجملتمع السعودي.	
• حتديد مدى تفاعل عينة الدراسة مع الفيديو على اليوتيوب.	
• حتديد جدوى اإلعان على منصة اليوتيوب.	
• مقارنة فاعلية اإلعاانت ذات الرســائل الفورية مع اإلعاانت ذات الرســائل املؤجلة 	

علــى منصــة اليوتيوب.

اثنيا: تساؤالت الدراسة
تدور الدراسة حول هذه التساؤالت احملورية:

• كيف يستخدم اجملتمع السعودي منصة اليوتيوب؟	
• هل تتفاعل عينة الدراسة مع الفيديو على منصة اليوتيوب؟	
• هل يعتر اإلعان على منصة اليوتيوب جمدي يف اململكة العربية السعودية؟	
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• هــل اإلعــاانت ذات الرســائل الفوريــة أفضــل مــن اإلعــاانت ذات الرســائل املؤجلــة 	
علــى منصــة اليوتيــوب؟

الدراسات السابقة:
أواًل: جدوى التسويق الرقمي

التواصــل  التواصــل االجتماعــي وازدايد أعــداد مســتخدمي وســائل  مــع تطــور مواقــع 
لــدى جهــات  الرقمــي بدرجــة كبــرة  التســويق  أمهيــة  منــت  يوميــة،  االجتماعــي بصــورة 
التســويق؛ لكــن التســويق الرقمــي حيتــاج إىل إســرتاتيجية واضحــة لاســتفادة مــن مواقــع 
التواصــل االجتماعــي وإلشــراك املســتخدمني بصــورة فعالــة؛ لذلــك فــإنَّ مفهــوم إشــراك 
مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي البــد أن يكــون واضًحــا جلهــة التســويق حــى 
ال يعــود أبثــر ســليب عليهــا؛ حيــث إنَّ الكثــر مــن جهــات التســويق تســتثمر الكثــر مــن 
مواردهــا املاليــة واإلداريــة يف وســائل اإلعــام االجتماعيــة؛ لــزايدة املتابعــني عــر اإلنرتنــت 
ولرفــع تفاعلهــم عــر األنشــطة الــي توفرهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي عــر اإلنرتنــت، 
مثــل: »اإلعجــاب« و«التعليــق« ومشــاركة إعاانهتــا علــى الشــبكات االجتماعيــة بــدون 
إســرتاتيجية واضحــة(. ومبــا أنَّ هنــاك الكثــر مــن املســتخدمني الذيــن يقضــون أوقــاًت طويلــة 
على مواقع التواصل االجتماعي، فإذا مت اســتهدافهم بصورة صحيحة فإنَّ إســرتاتيجيات 
اإلعــان والتســويق ســتكون مثمــرة )بيــكاس وســورنتينو، 2014(. وقــد أقدمــت الكثــر 
من العامات التجارية على وضع اليوتيوب كوسيلة رئيسة يف اإلسرتاتيجيات التسويقية 
هلــا، فقــد قامــت %62 مــن الشــركات املدرجــة يف قائمــة Fortune 500 إبنشــاء 
قنــوات هلــم علــى منصــة اليوتيــوب وإنتــاج حمتــوى خــاص هبــا، يبــث عــر هــذه القنــوات علــى 

اليوتيــوب )بيــكاس وســورنتينو، 2014(. 
إنَّ أحــد أهــم أهــداف التســويق عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي اليــوم كمــا أشــار تقريــر 
صناعــة التســويق عــر وســائل التواصــل االجتماعــي، هــو زايدة عــدد املشــاهدين ورفــع 
تفاعــل املســتخدمني مــع مــا تقــوم اجلهــة ببثــه عــر منصاهتــا يف مواقــع التواصــل االجتماعــي. 
ــدت العديــد مــن الدراســات حــول اإلعــان عــر وســائل التواصــل االجتماعــي  فقــد أكَّ
أنَّ هــذا النــوع مــن اإلعــان يؤثــر بدرجــة كبــرة علــى صــورة اجلهــة املعلنــة، وحتديــد موقــف 

عمائهــا منهــا )بواتينــغ وآخــرون، 2015(.
ومــن مثَّ تــرى الكثــر مــن جهــات التســويق أنَّ إشــراك املســتخدمني هــو هــدف رئيــس 
يف إســرتاتيجيات التســويق عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي )كوجــور وســينغ، 2018(.  
ومبــا أن اإلعــان يعــدُّ الطريقــة األساســية إلقنــاع أشــخاص مــا بعمــل شــيٍء مــا، وحثهــم 
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عليــه كشــراء ســلعة معينــة أو تبــي ســلوك معــني )جــو وآخــرون، 2018(. فقــد اعتمــدت 
وســائل اإلعــام كالتلفزيــوانت واإلذاعــات والصحــف وحاليًــا مواقــع التواصــل االجتماعــي 
علــى مداخيــل هــذه اإلعــاانت لتمويــل مشــاريعها وأعماهلــا. أمَّــا ابلنســبة ملؤسســات 
األعمال فإنَّ مواقع التواصل االجتماعي اليوم تكتســب أمهية قصوى كمنصة للعامات 
التجاريــة للتواصــل مــع العمــاء يف مجيــع نواحــي العــامل، وإعامهــم بــكلِّ مــا هــو جديــد 

ومهــٍم لديهــا. 
وعلــى الرغــم مــن أنَّ أبــرز مــا مييــز التســويق علــى اإلنرتنــت أنــه يوفــر وصــواًل ســهًا وذو 
تكاليــف منخفضــة، ويعــدُّ تســويًقا فريــًدا مــن نوعــه مــن انحيــة التفاعــل مــع اإلعــان 
)بــوراه وآخــرون، 2018(، فهنــاك الكثــر مــن املســتخدمني الذيــن يعتقــدون أنَّ معظــم 
امللــل، ويروهنــا مضيعــة  أو  للتهيــج  اإلعــاانت تدخــل وتطفــل عليهــم وتدعوهــم  هــذه 
لوقتهــم الــذي جــرى اســتثماره مــن قبلهــم، للوصــول إىل رغبــة معينــة ومعيًقــا للوصــول إليهــا 
)جــو وآخــرون، 2018(. ففــي البيئــة اإلعاميــة احلاليــة املعتمــدة علــى اإلنرتنــت بشــكل 
حمــوري، يســيطر املســتخدم بصــورة مطلقــة علــى احملتــوى الــذي يرغــب ابالطــاع عليــه. 
بســبب ذلــك زادت حــدة التنافــس بــني جهــات التســويق واملعلنــني للوصــول إىل اجلمهــور 
املســتهدف وجــذب انتباهــه، ممــا أدَّى إىل فوضــى يف عــامل اإلعــان عــر اإلنرتنــت، وأصبــح 
ــا أتخــذ مــن وقتــه اخلــاص الــذي يريــد  املســتخدم يتجنــب الكثــر مــن هــذه اإلعــاانت؛ ألهنَّ
أن ميضيــه يف عمــل شــيء آخــر كمشــاهدة احملتــوى الفعلــي الــذي يريــده أو الرتفيــه وغــره، 
وقــد يتطــور األمــر إىل تكويــن صــورة ســلبية عــن اجلهــة املعلنــة يف حالــة تكــرر التجربــة 

نفســها مــع إعاانهتــا )جــو وآخــرون، 2018(.

اثنياً: منصة اليوتيوب
تُعــد املــكان الرئيســي لعــرض حملتــوى  ذكــر شــيمفان )2011( أن منصــة اليويتــوب 
الفيديو أبنواعه. وميكن تلخيص األســباب الي تدعو مســتخدمي اليوتيوب الســتخدامه 
ومشــاركة الفيديــو يف الرغبــات اآلتيــة وهــي: الرتفيــه والوصــول إىل املعلومــات وســهولة 
ذلــك ومراقبــة كل مــا هــو جديــد وتعزيــز الصداقــات والتواصــل االجتماعــي )هانســون 

.)2011 وفريدريكــس وشــارما، 
وأضــاف أيضــا هانســون وآخــرون )2011 ( أنَّ اليوتيــوب رمبــا يكــون مثــل التلفزيــون 
نفســه، فهــو وســيلة ترفيــه يف املقــام األول الــي ميكــن اســتخدامها أحيــااًن ألغــراض أخــرى 
كاملراقبــة مثــًا، وأنَّ مســتخدمي اليوتيــوب يدخلونــه حبثًــا عــن الرتفيــه بوجــه عــام. ورمبــا 
يتجلَّــى ذلــك بوضــوح عنــد مناقشــة أنــواع احملتــوى الــذي يقــوم املســتخدمون مبشــاهدته عــر 
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اليوتيــوب، فقــد كانــت أهــم مخســة أنــواع مــن الفيديــو الــذي ُشــوِهدت عــر اليوتيــوب هــي 
مقاطــع املوســيقى ومقاطــع الفيديــو، الــي أنتجهــا مســتخدمو اليوتيــوب عــن طريــق تعديــل 
الــي أنتجهــا املســتخدمون كاملــة أبنفســهم ومقاطــع  الفيديــو  مقاطــع أخــرى ومقاطــع 
الرامــج الكوميديــة وأخــرًا املسلســات والرامــج الرتفيهيــة. ومــن مثَّ يعــدُّ الرتفيــه الدافــع 

األساســي الســتخدام يوتيــوب.
التواصــل االجتماعــي  الــي يتجــه مــن أجلهــا األشــخاص إىل مواقــع  ومــن األســباب 
كاليوتيــوب، احلصــول علــى مــا هــو متعــارف عليــه علمًيــا بــرأس املــال االجتماعــي، وهــي 
الفوائــد الــي جيتنيهــا املســتخدم مــن عاقاتــه االجتماعيــة، منهــا: البحــث عــن أصدقــاء 
جــدد أو معرفــة مــا جيــري حوهلــم ويف نواحــي خمتلفــة مــن العــامل، أو البحــث عــن دعــم 
اجتماعي ملا يواجهون من مشاكل أو الرتفيه، أو الوصول ملعلومة ما )بيكاس،وسورنتينو، 
2014(. وتعتمــد طريقــة عــرض هــذه األرقــام يف صفحــات اليوتيــوب علــى النحــو اآليت: 
تُعــرض عــدد املشــاهدات حبجــم كبــر أواًل أســفل الفيديــو مباشــرة، يف حــني يكــون عــرض 
أعــداد اإلعجــاب وعدمــه حبجــم أصغــر، بينمــا تعــرض التعليقــات يف آخــر الصفحــة، ممــا 
يســتوجب علــى املســتخدم الذهــاب ألســفل الصفحــة للوصــول إليهــا. تظهــر التعليقــات 
بشكل فعلي للمستخدمني، مما يساعد يف بناء حكم على احملتوى )بيكاس وسورنتينو، 

.)2014
 ويف دراســة قــام هبــا )اهلبــاش وآخــرون، 2015(، وجــدوا أنَّ ٩٨٪ مــن املشــاركني يف 
الدراسة يقومون مبشاهدة الفيديو عر اليوتيوب، كما أنَّ حوايل ثاثة من بني كل أربعة 
مشــاركني لديهــم حســاابت نشــطة علــى اليوتيــوب. وذكــروا أيضــا أنَّ اليوتيــوب يُعــدُّ اثلــث 
موقــع أكثــر زايرة يف الــوالايت املتحــدة ويف مجيــع نواحــي العــامل علــى شــبكة اإلنرتنــت؛ 
حيث يشــاهد زواره أكثر من ســتة مليارات ســاعة من الفيديو شــهراًي، ويشــرتكون بدرجة 
كبــرة يف اإلعجــاب واملشــاركة، والتعليــق علــى مقاطــع الفيديــو علــى اليوتيــوب والشــبكات 
االجتماعية األخرى. من انحية أخرى، ذكر لييكاانن وســالوفارا )2015(  أن انتشــار 
الفيديــو علــى اليوتيــوب يعتمــد علــى ســهولة احلصــول عليــه، وعــدد املشــاهدات العاليــة، 
ومــن مثَّ ظهــوره بدرجــة أكــر يف قوائــم نتائــج البحــث ويف قوائــم مقاطــع الفيديــو املقرتحــة. 
فعــدد املشــاهدات للفيديــو علــى اليوتيــوب، تعــدُّ املؤشــر األســاس النتشــاره، فيظهــر هــذا 
الرقــم متازًمــا بصــورة دائمــة مــع الفيديــو ســواء عنــد املشــاهدة أو عنــد ظهــور الفيديــو 
يف نتائــج البحــث. كمــا يتيــح اليوتيــوب أيًضــا ملســتخدميه الذيــن قامــوا ابلتســجيل عنــد 
اســتخدامهم املنصــة ابلتصويــت للفيديــو ســواء إببــداء اإلعجــاب أو عدمــه، كمــا ميكنهــم 
مــن التعليــق أيًضــا واالشــرتاك يف القنــوات املختلفــة، وهــذا املؤشــر ابلــذات يُظهــر اهتماًمــا 
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مســتمرًا ملــا تنشــره قنــاة معينــة، ومــن مثَّ فهــو يعــدُّ مؤشــرًا مهًمــا أيًضــا )لييــكاانن وســالوفارا، 
.)2015

ا ســريعة الزوال، يواصل  ويف حني أنَّ العديد من وســائل اإلعام االجتماعية أثبتت أهنَّ
موقــع اليوتيــوب التوســع بســرعة، فقــد أصبــح اثين أكثــر املواقــع اإللكرتونيــة زايرة يف العــامل 
)آرثــر وآخــرون، 2018(. كمــا هــو معــروف علــى نطــاق واســع، مت أتســيس اليوتيــوب 
يف شــباط 2005 بواســطة ثاثــة موظفــني يف PayPal  بعــد أقــل مــن عامــني. كمــا 
يعــدُّ اليوتيــوب منصــة انجحــة جــًدا لاســتخدام مــن قبــل اجلهــات اإلخباريــة، إضافــة إىل 
)النشــمي وآخــرون ، 2017(. كمــا قُــدِّر عــدد الفيديوهــات املنشــورة علــى اليوتيــوب 

أبربعــة مليــارات فيديــو تقريًبــا يف عــام 2016 )آرثــر وآخــرون، 2018(.
ويعــدُّ الظهــور يف قائمــة املقاطــع األعلــى مشــاهدة أمــرًا يف غايــة األمهيــة فقــد بــنّي آرثــر 
وآخــرون )2018( أن %85 مــن املشــاهدات تذهــب إىل أعلــى %3 مــن حمتــوى 
الفيديــو األعلــى مشــاهدة، يف حــني يتلقــى %50 مــن مقاطــع الفيديــو الــي يتــم حتميلهــا 
85 مشــاهدة أو أقــل فقــط. وأضافــوا أيضــا أنَّ احملتــوى الرتفيهــي يعــدُّ األعلــى جــذاًب علــى 
منصــة اليوتيــوب للمشــاهدات العاليــة إال أنــه ومــع الوقــت تكَّنــت بعــض األنــواع األخــرى 
مــن الوصــول إىل أعــداد هائلــة مــن املشــاهدات، ومــن مثَّ وصلــت إىل فئــة  %3 األعلــى 
مشــاهدة، ومــن ذلــك حمتــوى األلعــاب. ولقــد كان الرتفيــه الفئــة األكثــر شــعبية فقــط منــذ 
عــام 2013، يف حــني أنَّ شــعبية األخبــار تتقلــب، مــع قمــٍم حتــدث خــال األخبــار 

املهمــة، وكذلــك اســتجابة لــدورات إخباريــة أقصــر )آرثــر وآخــرون، 2018(.
واســتطاع اليوتيوب خال فرتة قصرة جذب املليارات من املســتخدمني الذين يقومون 
ابستكشــاف احملتــوى املعــروض عليــه ومشــاهدة مقاطــع الفيديــو ومشــاركتها مــع اآلخريــن. 
ويعــدُّ اليوتيــوب أكثــر املواقــع شــهرة مبــا يتعلــق مبشــاركة الفيديــو فهــو مســاحة ديناميكيــة 
حتتــوي علــى تنــوع هائــل يف احملتــوى )بــوراه وآخــرون، 2018(. كمــا أنَّــه يعــدُّ وســيلة فعالــة 
لنشــر املعلومات بصورة ســهلة، وميكن الوصول إليها يف أيِّ وقت ومن أي مكان، ومن 
ذلــك حمتــوى التجــارب الشــخصية واحملتــوى العفــوي واملــواد التعليميــة واإلنتاجــات الــي يتــم 

إعدادهــا احرتافيًــا )اثاب وآخــرون، 2018(.  
املســتخدم  جتــذب  الــي  االجتماعــي  التواصــل  ملواقــع  املميــزات  مــن  العديــد  وهنــاك 
للوصــول للمعرفــة مــن خاهلــا منهــا: ســهولة االســتخدام وقلــة التكلفــة والوصــول العاملــي 
)الم، وو، 2018(. وقــد احتلــت املوســيقى املرتبــة األوىل علــى موقــع يوتيــوب بنســبة 
%38.4 يف 2014. وقــد أشــارت إحصــاءات أخــرى مؤخــرًا أبنَّ هنــاك %32 تقريبًــا 
مــن املســتخدمني حيصلــون علــى معلومــات وأخبــار مــن اليوتيــوب. وعلــى ذلــك فــإنَّ 
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مشــاركة الفيديــو أو التعليــق عليــه أو التفاعــل معــه عــر اليوتيــوب يزيــد مــن رأس املــال 
االجتماعــي، كمــا أنَـّـه يســمح مبشــاركة املعلومــات وختفيــف امللــل وتريــر الوقــت )بــوراه 

 .)2018 وآخــرون، 

اثلثاً: اإلعان عرب اليوتيوب
يقــدِّم اليوتيــوب أنظمــة أساســية لعــرض اإلعــاانت. فيمكــن جلهــات التســويق حتميــل 
إعاانهتا والسماح للمستخدمني ابلتفاعل مع حمتواها من خال مشاركتها يف شبكاهتم 
االجتماعيــة وإبــداء اإلعجــاب وعــدم اإلعجــاب هبــا والتعليــق عليهــا. ويقــوم اليوتيــوب 
بتضمــني اإلعــاانت يف مناطــق خمتلفــة مــن الفيديــو الــذي يشــاهده املســتخدم، فقــد 
يظهــر إعــان مســبق ملــدة 5 إىل 30 اثنيــة يف بدايــة الفيديــو وال ُيســمح للمســتخدم 
بتخطــي هــذا النــوع مــن اإلعــان إال بعــد مــرور اخلمــس الثــواين األوىل، كمــا ميكــن أن 
يظهــر اإلعــان يف أوقــات خمتلفــة خــال الفيديــو ابلطريقــة نفســها )بيــكاس و ســورنتينو، 
2014(. كمــا أنَّ هنــاك إعــاانت إجباريــة ملــدة 6 ثــواٍن تظهــر قبــل الفيديــو أو أثنــاء 
الفيديــو وهــذه ال ميكــن ختطيهــا، وهنــاك أســاليب أخــرى لإلعــان يف اليوتيــوب منهــا 
إعــان الصــورة الثابتــة أو املتحركــة. وهنــا ســنتحدث عــن اإلعــاانت الــي تبــدأ قبــل بدايــة 
الفيديــو وتكــون غــر قابلــة للتخطــي يف اخلمــس الثــواين األوىل ، وبعــد ذلــك ميكــن ختطــي 
الفيديو ســواء وصلت الرســالة للمشــاهد أو مل تصل، لذا ســوف تقوم ابملقارنة بني املعلن 
الــذي يســتغل اخلمــس الثــواين األوىل وتوصيــل الرســالة وبــني املعلــن الــذي ال يســتغل هــذه 

الثــواين اخلمــس األوىل.
وقــد ارتفــع اســتخدام إعــاانت الفيديــو علــى منصــات اإلعــام الرقمــي بنســبة 114%  
منــذ 2014 كمــا أنَّ إنشــاء قنــوات خاصــة حتمــل عامــات جتاريــة خاصــة هــي وســيلة 
ممتــازة لتعزيــز تفاعــل املســتهلكني والوصــول إىل مجاهــر جديــدة، وحتويــل زايرات مواقــع 
الويــب إىل عمليــات شــراء أو قــرارات تدعــم اجتاهــات اجلهــة املســوقة. كمــا أنَّ حــبَّ 
العامــة التجاريــة والــوالء يزيــدان مــن مشــاركة احملتــوى. لذلــك فإنَّــه مــن املتوقــع أن العديــد 
مــن جهــات التســويق ســتصرف املزيــد علــى إعــاانت املنصــات الرقميــة خــال الفــرتة 

القادمــة )كامبــل وآخــرون، 2017(.
يعــدُّ  اســتخداًما،  األكثــر  النــوع  الــذي كان  املتلفــز  اإلعــاين  احملتــوى  مــع  وابملقارنــة 
اإلعــان عــر اليوتيــوب أكثــر مرونــة مــن مثيلــه علــى التلفــاز فاإلعــان التلفزيــوين يظهــر يف 
فــرتة الفاصــل، ممــا يصعــب جتنبــه يف حالــة كان املشــاهد متابًعــا للرانمــج الــذي يـَُبــث. يف 
املقابــل،َ  يظهــر اإلعــان التلفزيــوين غالًبــا يف حمتــوى مت االتفــاق عليــه مــع القنــاة مســبًقا، 
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بينمــا قــد يظهــر علــى اليوتيــوب يف حمتــوى غــر حمبــذ، فمــن املهــم جــًدا للمعلنــني أنَّ ينتبهــوا 
إىل نوعيــة احملتــوى الــذي يظهــر عليــه إعاانهتــم، كمــا أشــار ابحثــون فــإنَّ مــن اخلطــأ أن 
يظهــر اإلعــان جبانــب مقاطــع الفيديــو املتطرفــة أو ذات احملتــوى اهلجومــي مثــًا، ممــا دعــا 
العديــد مــن املســوقني إىل ســحب إعاانهتــم يف حالــة عرضهــا ضمــن احملتــوى املتطــرف أو 

اهلجومــي )آرثــر وآخــرون، 2018(.
وممــا مييــز إعــان اليوتيــوب عــدم وجــود قيــود علــى مــدة اإلعــان كمــا هــو الواقــع مــع 
يتيــح الفرصــة  بــني 15 اثنيــة إىل 60 اثنيــة، ممــا  تــرتاوح مــا  الــي  التلفزيــون  إعــاانت 
إلنتــاج إعــاانت أكثــر إبداًعــا كمــا أنَّ اإلعــان عــر اليوتيــوب يســمح برصــد مــدى 
تفاعــل اجلمهــور املســتهدف وتقبلــه لإلعــان مــن عدمــه، مــن خــال التعليقــات واملشــاركة 
واملشــاهدات واإلعجــاب. كمــا أنَّ اإلعــان عــر اليوتيــوب يســمح بنشــر اإلعــان مباشــرة 
نشــر  قيــود علــى  تفــرض  قانونيــة  يوجــد أي متطلبــات  دون أي وســيط وبســرعة، وال 
اإلعــان، إضافــة إىل أنَّــه يســمح ابلــرد علــى استفســارات املشــاهدين إن ُوجــدت )بــوراه 

 .)2018 وآخــرون، 
ومنــذ بداايتــه، مســح اليوتيــوب ملســتخدميه بنشــر مقاطعهــم اخلاصــة، ومــع الوقــت تطــوَّر 
إىل منصــة إعاميــة مميــزة حتتــوي علــى نظــام إعــاين خــاص. وقامــت Google ابلســعي 
إســرتاتيجياهتا  يف  اليوتيــوب  الســتخدام  التســويقية  اجلهــات  مــن  الكثــر  إقنــاع  حملاولــة 
التســويقية مــن خــال نشــر أحباثهــم اخلاصــة الــي ُتظهــر الشــعبية العاليــة ملنصــة اليوتيــوب. 
فدخــول منصــة اليوتيــوب يعتمــد بدرجــة أساســية علــى اإلعــاانت مــن خــال منــوذج 

»الفيديــو حســب الطلــب املدعــم ابإلعــاانت« ) مواينــو وآخــرون ، 2018(.
املنصــات األكثــر جناًحــا  اليوتيــوب كأحــد  املعلنــة ابســتهداف منصــة  تقــوم اجلهــات 
يف الدعايــة واإلعــان ملنتجاهتــم )شــومير، زيويتتشــي، 2018(، ولقــد كان متوقًعــا أن 
تبلــغ مــا تنفقــه اجلهــات التســويقية علــى إعــاانت الفيديــو عــر اإلنرتنــت أكثــر مــن 9 
مليــارات دوالر يف عــام 2016، وبلغــت إيــرادات هــذه اإلعــاانت حنــو 3.96 مليــار 
دوالر يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف 2017، وقــد اســتحوذ اليوتيــوب علــى 21% 
مــن الســوق اإلعــاين عــر اإلنرتنــت يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف العــام ذاتــه )جــو 
وآخــرون، 2018(. كمــا توصــل )راضيــة ومنــر، 2018( يف دراســتهم حــول التســويق 
الفروســي لتســويق املنتجــات عــر اإلنرتنــت أن التســويق الرقمــي يســاهم يف رفــع النقــاش 
حــول منتجــات اجلهــة املســوقة بتوفــره ملعلومــات للمســتخدمني حيثمــا كانــوا، كمــا أوصــوا 

ابســتخدام املــواد اإلبداعيــة واملبتكــرة يف التســويق الرقمــي.
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رابعاً: املستخدم واإلعان على اليوتيوب
يتمركــز الســبب الــذي يدفــع الباحثــني إىل دراســة اإلعــاانت عــر اإلنرتنــت حــول حتديــد 
التأثــرات املختلفــة، ملــا يؤثــر علــى ذاكــرة املشــاهد وســلوكه وتفاعلــه، ممــا يزيــد أو يقلــل 
مــن فاعليــة النشــاطات التســويقية )رودجــرز وثورســون، 2000(. وعلــى الرغــم مــن أنَّ 
مســتخدمي اليوتيــوب ياحظــون اجلهــات الــي تعلــن علــى منصتــه بشــكل جيــد إال أهنــم 
ال يرغبون ابلتعرض للمعلومات التســويقية ســواء من خال املنصات االجتماعية أو أي 
أســلوب مــن أســاليب اإلعــان عــر اإلنرتنــت أثنــاء اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ســواًء تويــرت أو الفيســبوك أو اليوتيــوب أو غرهــا. يف املقابــل قــد تقــوم بعــض اجلهــات 
التســويقية بوضــع إعاانهتــا علــى هــذه املواقــع دون إســرتاتيجية واضحــة، ممــا يــؤدِّي إىل 
ظهــور مــا ُيســمَّى بفوضــى اإلعــان. حتــدث فوضــى اإلعــان بطــرق خمتلفــة يف البيئــات 
احلاليــة الــي تركــز علــى تكنولوجيــا اإلنرتنــت واجلــّوال. وإذا كانــت اجلهــة املســوقة حتــاول 
بنــاء عاقــة فعالــة مــع مجهورهــا، فإهنــا قــد تتســبب يف فوضــى اإلعــان ممــا يؤثــر بشــكل 

ســليب عليهــا )فرهيلــني وآخــرون، 2013(.
وذكــر بيــكاس وســورنتينو )2014( أن إحــدى املميــزات الــي جتــذب املســتخدمني 
إىل مواقــع التواصــل االجتماعــي حــول إعطاءهــم القــوة الختيــار مــا يريــدون رؤيتــه أو 
قراءتــه بــدون تدخــل. فُيفــرتض أنــه يف حالــة صياغــة إســرتاتيجية إعانيــة عــر اإلنرتنــت 
ألي نشــاط بشــكل صحيــح، ميكــن جلهــات التســويق اســتهداف هــذه الشــرحية الكبــرة 
مــن املســتخدمني بفاعليــة، والعكــس صحيــح تاًمــا، فممــا ال حيبــذه مســتخدمو مواقــع 
التواصــل االجتماعــي هــو تطفــل اإلعــاانت علــى هــذه اخلصوصيــة، فهــم يتعرضــون خــال 
األوقــات الطويلــة الــي يقضوهنــا علــى هــذه املواقــع للعديــد مــن اإلعــاانت املتطفلــة علــى 
جتربتهــم الشــخصية، ممــا دعاهــم إىل تطويــر آليــات لتجاهــل هــذه اإلعــاانت. ونظــرًا ألنَّ 
مواقــع التواصــل االجتماعــي هــي اجتماعيــة يف املقــام األول، لذلــك فهــي قــد ال تكــون 
مــكااًن مناســًبا لإلعــاانت املزعجــة والتطفليــة، فالكثــر مــن املســتخدمني أبــدوا انزعاجهــم 
مــن كثــرة إعــاانت بعــض اجلهــات التســويقية، ممــا انعكــس ســلًبا علــى الصــورة النمطيــة 
هلــذه اجلهــات. لذلــك تضمــن هــذه املنصــات ظهــور اإلعــان للمســتخدم؛ لكنهــا ال 

تضمــن أبنــه شــاهده فعــًا وابهتمــام )بيــكاس وســورنتينو، 2014(. 
ولذلك من أجل تطوير إسرتاتيجية تسويقية فعَّالة، البد من النظر يف آراء املستخدمني 
وشــعورهم جتــاه اإلعــاانت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. وجيــب فهــم آراء ورغبــات 
املســتهلكني والعمــل وفًقــا هلــا بشــكل عــام. ومــن مثَّ جيــب علــى املســوقني تطويــر أســاليب 
أخــرى لضمــان تفاعــل املســتخدمني مــع إعاانهتــم. ومــن الضــروري تطويــر إســرتاتيجيات 
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خاصة للتســويق على مواقع التواصل االجتماعي للبعد عن إهدار املوارد املالية للتســويق 
والتطفل على املســتخدمني. وقد ذكر بيكاس وســورنتينو )2014( اختيار غودين هلذه 
اإلســرتاتيجيات مســمَّى »التســويق ابإلذن«، فهو من خال هذه اإلســرتاتيجيات ينصح 
أبن يتــم احــرتام املســتخدم وعــدم التطفــل علــى خصوصيتــه، وبذلــك يتــم كســب اهتمامــه 
فعًا. فعوًضا عن إلزام املســتخدمني على التعرض لإلعان، يتم ســؤاهلم مســبًقا إن كانوا 
فعــًا يرغبــون يف مشــاهدة هــذه اإلعــان أم ال. وأغلــب مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى 
شــبكة اإلنرتنــت اختــذت مــن هــذه اإلســرتاتيجيات أساًســا جلميــع النشــاطات الــي يقــوم 
هبــا مســتخدميها. علــى ســبيل املثــال، لــدى مســتخدمي فيســبوك القــدرة علــى »إبــداء 
اإلعجــاب« بصفحــة مــا ومســتخدمي تويــرت خيــار »متابعــة« الشــركة، كل ذلــك إن رغبــوا 

يف ذلــك.
اليوتيــوب  علــى  األفضــل  وهــو  ابإلذن،  التســويق  مفهــوم  مــع  عــدة  الباحثــون  يتفــق 
فيدعــون أنَّ الســماح للمســتخدم بتحديــد رغبتــه يف مشــاهدة اإلعــان مــن عدمهــا يشــرك 
املســتخدم يف العمليــة، ممــا يزيــد مــن فاعليــة اإلعــان. وهــذه الطريقــة يف الواقــع تــؤدِّي 
إىل عــدم اإلضــرار أبيٍّ مــن املعلــن أو املنصــة أو صانــع احملتــوى أو املســتخدم )بيــكاس 

 .)2014 وســورنتينو، 
وأشــار جــو وآخــرون )2018( وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنَّ جهــات التســويق يف 
النهايــة هتــدف إىل تشــجيع املســتخدم ملشــاهدة اإلعــاانت وعــدم ختطيهــا؛ ألنَّ الرســالة 
املهمــة يف اإلعــان قــد ال تصــل مــن خــال الفــرتة الــي ال يســمح بتخطــي اإلعــان 
مــن  الــي رصــد  الصيفــي )2018( يف دراســته  فاعليتــه. ووجــد  مــن  يقلــل  ممــا  فيهــا، 
خاهلــا اجتاهــات مســتخدمي الشــبكات االجتماعيــة حنــو اإلعــان عليهــا أن مصداقيــة 
مواقــع  مســتخدمي  علــى  تؤثــر  الــي  العوامــل  مــن  اجلهــة  ومسعــة  واخلصوصيــة  اإلعــان 
التواصــل االجتماعــي كمــا وجــد أن هنــاك عاقــة بــني جتنــب اإلعــان واجتــاه املســتخدم 
حنــو اإلعــاانت علــى مواقــع التواصــل، وهــي عاقــة طرديــة إجيابيــة، وهنــاك عاقــة مماثلــة 
بــني مسعــة اجلهــة واجتــاه املســتخدم حنــو اإلعــان كذلــك. مــع أنَّ بعــض الدراســات أثبتــت 
أن لإلعــان القابــل للتخطــي جــدوى تفــوق تلــك يف اإلعــاانت اإلجباريــة، وأهنــا تزيــد 

مــن والء املســتخدم )جــو وآخــرون، 2018(. 
لذلــك، مــن املهــم أنَّ تعمــل جهــات التســويق علــى حتســني آليــة ظهــور اإلعــاانت ورفــع 
مســتوى قبوهلــا لــدى اجلمهــور املســتهدف؛ لتعظيــم االســتفادة مــن تطــور التقنيــة وانتشــار 
اإلنرتنــت وأجهــزة االتصــال الــي مكَّنــت مــن الوصــول إىل اجلمهــور املســتهدف يف أيِّ 
مــكان وأيِّ زمــان )جــو وآخــرون، 2018(. كمــا ذكــر زيــن الديــن )2018( يف دراســته 
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حــول اجتاهــات الشــباب اجلامعــي حنــو إعــاانت شــركات االتصــاالت يف الفيســبوك أن 
االختاف والتميز يف اإلعان ضروري ليصل إىل املستخدم يف ظل زمحة اإلعاانت يف 
التواصل االجتماعي، وخلص إىل أن اســتخدام الصور واأللوان، والنصوص والكلمات، 

والرســوم املتحركــة جــادت كأبــرز عناصــر اإلعــان أتثــرا علــى املســتخدمني.
هــذه التطــورات جعلــت بيئــة املشــاهدة عــر اليوتيــوب بيئــة معقــدة نوًعــا مــا، فهنــاك 
اختافــات كثــرة يف ســلوك املشــاهدة ونوعيــة احملتــوى وأوقــات التعــرض لــه، واألماكــن الــي 
يتعــرض املســتخدم للمحتــوى فيهــا وطريقــة عــرض اإلعــان وغــر ذلــك مــن االختافــات، 
)شــر  ووجــد   .)2018 وآخــرون،  )جــو  مجيًعــا  لفهمهــا  أدق  نظــرة  إىل  حتتــاج  الــي 
وأروموجــام، 2019(، أنَّ التفاعــل يؤثــر علــى فاعليــة اإلعــاانت علــى منصــة اليوتيــوب 

فابــد أن جتــد اجلهــات التســويقية طرقًــا أفضــل جلــذب انتبــاه املســتخدمني.

اإلطار النظري:
يعتــر اإلعــان ذا الطابــع الســليب حيفــز املشــاهدين علــى اختــاذ قــرار يف حماولــة حلــل 
املشــكلة الــي أنشــأها اإلعــان الســليب؛ حيــث إنَّ اإلعــان والعواطــف الســلبية جمتمعــة 
تؤثــر بشــدة علــى نفســية املشــاهدين، فيجــب علــى مثــل هــذه اإلعــاانت الــي تعتمــد علــى 
الطابــع الســليب تقــدمي حلــول للمشــاكل الــي تُعــرض علــى املشــاهدين، وإن مل تكــن هــذه 
احللــول مناســبة مــن وجهــة نظرهــم فــإنَّ ذلــك يؤثــر بشــكل ســليب علــى قــراره جتــاه اإلعــان، 
إضافــة لإلبــداع وتقــدمي احلوافــز واحللــول، تثــل املشــاعر اإلجيابيــة الــي تتولــد مــن اإلعــان 
أحــد العوامــل املؤثــرة يف التجربــة الفعالــة للمســتخدمني، فاملســتخدم يفســر اإلعــان علــى 
أنــه إجيــايب أكثــر، ومــن مثَّ يصــدر أحكاًمــا ذات طابــع إجيــايب عــن اجلهــة املعلنــة. وتعــدُّ 
مشــاعر كالفــرح واملفاجــأة الســارة بعــض املشــاعر اإلجيابيــة الــي عرفهــا البحــث اإلعــاين 
؛ لتكويــن نظــرة إجيابيــة لــدى املســتخدمني عــن اإلعــان، كمــا تظهــر النتائــج أنــه مــن بــني 
املشــاعر اإلجيابيــة، يبــدو أنَّ الســعادة هلــا أتثــر كبــر علــى مشــاركة املســتهلك، كمــا يــؤدِّي 
وجــود أحــد املشــاهر يف اإلعــان إىل زايدة فاعليــة العواطــف بدرجــة أكــر مــن أجــل زايدة 
تفاعــل املســتخدمني )تيكســرا  وآخــرون ، 2012(. كمــا أنَّ احلــزن والغضــب واخلــوف 

تعــدُّ مــن املشــاعر األساســية الــي هلــا أتثــر ســليب )كوجــور وســينغ، 2018(. 
كذلــك تبــني أنَّ اإلعــاانت العاطفيــة الســلبية الــي حتتــوي علــى عواطــف مثــل: اخلــوف 
مــن اإلعــان  املشــاهدين  قــد يكــون هلــا أتثــر جتــاه موقــف  والشــعور ابلذنــب واحلــزن 
)كوجــور وســينغ، 2018(. غالبًــا مــا ُيِضــع املشــاهدين اإلعــاانت الــي يتعرضــون هلــا، 
إلجــراءات معاجلــة منوذجيــة هلــذه اإلعــاانت حتــدد مــدى مشــاركتهم يف األنشــطة ذات 
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الصلــة ابلعامــة التجاريــة. وقــد عــرَّف )اهلبــاش وآخــرون، 2015(، التقييــم العاطفــي 
إبــداء  مثــل  اآلخــرون  املســتخدمون  يراهــا  الــي  الواضحــة  العاطفيــة  االســتجاابت  أبنَـّـه 
اإلعجــاب وعــدم اإلعجــاب الــذي يشــر إىل مــدى الوصــول اهلائــل والســريع إىل مشــاركة 
احملتــوى ومشــاهدته، علــى ســبيل املثــال، املشــاهدات، واملشــاركات. إنَّ التفاعــل العاطفــي 
يــؤدِّي دورًا مباشــرًا يف دفــع االنتشــار، فالعواطــف اإلجيابيــة والســلبية الناجتــة مــن التعــرض 
   Zhangلإلعــاانت تؤثــر علــى عمليــات صنــع القــرار لــدى املشــاهدين . فقــد أشــار
)2016( يف دراســة أجراهــا إىل أنَّ هنــاك رابطًــا قــواًي بــني املســتوى املرتفــع يف عمليــة 
تفاعــل املســتخدمني وبــني اإلعــاانت الــي جتعــل مشــاهديها يشــعرون ابلســعادة، وختلــق 
هلــم حميطًــا مليًئــا ابإلاثرة، وهــذا الربــط ينطبــق كذلــك علــى اإلعــاانت الــي حتتــوي علــى 

أمــور ترفيهيــة أو تزيــد مــن الشــعور ابلــدفء )كوجــور وســينغ، 2018(. 
نقــدم هنــا تفســرات نظريــة لعمليــات التفاعــل مــع اإلعــان علــى اليوتيــوب. فقــد بــنيَّ 
 ELM أو Elaboration Likelihood Model النموذج إمكانية التوضيح
Petty & Cacioppo، 1986 أنَّ هنــاك مســارات متعــددة ملعاجلــة املعلومــات 
الــي ُعِرضــت للمســتخدمني يف اإلعــان. فعنــد التعــرض أليِّ معلومــات عــر اإلعــان يتــم 
معاجلتهــا فعــر مســار مركــزي للمعاجلــة أو عــر مســار طــريف للمعاجلــة، فــإن ُعوجِلــت هــذه 
املعلومــات عــر املســار املركــزي للمعاجلــة فــإنَّ ذلــك يزيــد مــن فاعليــة اإلعــان وإمكانيــة 
مشــاركته مــع اآلخريــن أو التعليــق عليــه أو إبــداء اإلعجــاب أو عدمــه )جــو وآخــرون، 
2018(. يف حــني إن ُعوجِلــت املعلومــات الــي تعــرَّض هلــا املســتخدم يف املســار الطــريف 
للمعاجلــة فــإنَّ التفاعــل مــع اإلعــان ينحصــر يف إشــارات ســطحية عــن الرســالة دون 
الســماح للمحتــوى الرئيــس هلــا ابلوصــول إىل املســار املركــزي. فإنَّــه عندمــا جُيــر املســتخدم 
على مشــاهدة شــيء ال يرغب يف مشــاهدته فإنَّه بشــكٍل ال شــعوري يقوم بتفعيل املســار 
الفرعــي للمعاجلــة وعــدم تفعيــل املســار املركــزي، ومــن مثَّ يقــل تفاعلــه مــع اإلعــان )جــو 

وآخــرون، 2018(.
املنبهــات  انتقائيتنــا حنــن كبشــر، عندمــا نواجــه  ملــدى  توفــر هــذه االفرتاضــات فهًمــا 
اخلارجيــة فنحــن نســتخدم اختصــارات ملهــام معاجلــة املعلومــات الــي تقلــل مــن اســتخدام 
املــوارد املعرفيــة وتتبــع ردودان وإجراءاتنــا لتفعيــل الشــهية )النهــج، مثــل: االقــرتاب مــن الغــذاء 
واجلنــس(، أو املضايقــة )االنســحاب، علــى ســبيل املثــال، اهلــروب مــن اخلطــر(، األنظمــة 

.)2006 ،Lang( التحفيزيــة
تركــز إســرتاتيجيات التســويق يف العــادة علــى اجلوانــب العقانيــة واجلوانــب العاطفيــة؛ 
لكــن يعتمــد املتلقــي بشــدة علــى العواطــف بــداًل مــن املعلومــات املنطقيــة املتعلقــة أبي 
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الــي تقــوم علــى أســاس ســياقات خمتلفــة  التســويقية  ســلع أو خدمــات، ويف األحبــاث 
ودراســات خمتلفــة، تدعــم أنَّ املشــاعر العاطفيــة هلــا أتثــر قــوي علــى رفــع مشــاركة املشــاهد 
)كوجور وســينغ، 2018(. تؤدِّي هذه املشــاعر العاطفية الي تنشــأ من خال التعرض 
لإلعــاانت دورًا حمــوراًي يف حتديــد ردود أفعــال املشــاهدين، وتعــدُّ مهمــة عنــد تقييــم مــدى 
جنــاح اإلعــان مــن عدمــه، مثــل: تقبــل العامــة التجاريــة وقابليــة تبــي بعــض الســلوكيات 

الــي يذكرهــا اإلعــان. 
وأشــار كوجــور وســينغ ) 2018( أنــه جيــب فهــم العوامــل الرئيســة وراء مــا حُيــدد نظــرة 
املســتخدمني لإلعــان عــر منصــة اليوتيــوب مــن انحيــة اإلجيابيــة أو الســلبية، فإعــاانت 
الفيديــو الــي تســتخدم أشــكااًل وســيناريوهاٍت عاطفيــة تــؤدِّي إىل مزيــٍد مــن اإلقنــاع أو 
التفاعــل مــن اإلعــاانت الــي تُقــدِّم فقــط حقائــق مباشــرة عــن املنتــج. كمــا أنَّ اإلعــاانت 
ــن مــن نظــرة املســتخدمني جتــاه اإلعــان وجهــة  الــي حتفــز العواطــف اإلجيابيــة، ومــن مثَّ حُتسِّ
التســويق، ومــن مثَّ زايدة الرغبــة الشــرائية مثــًا، إضافــة إىل أنَّ هــذه اإلعــاانت احملفــزة 

لإلجيابيــة حتــدُّ مــن جتنــب اإلعــان، وتقلــل مــن التأثــر علــى املبيعــات مثــًا. 
وتدعم بعض الدراســات البحثية فكرة أنه عندما يشــعر املشــاهد أبنَّه على علٍم ومعرفة 
بشــيء مــا فــإنَّ هــذا االنطبــاع يــرتك أثــرًا إجيابيًــا جتــاه اإلعــان، ممــا يــؤدِّي إىل رفــع مســتوى 
التفاعــل معــه ، وهــذا مــا جنادلــه هنــا؛ حيــث إنَّــه يف هــذه احلالــة نضمــن نســبة أعلــى مــن 
تفعيــل املســار املركــزي ملعاجلــة املعلومــات، ومــن مثَّ فرصــة التفاعــل تكــون أفضــل )كوجــور 

وســينغ، 2018(.
هــذه  نقــل  علــى  بطريقــة حتفــز  تنظيــم حمتواهــم  إعــادة  التســويق  كمــا ميكــن جلهــات 
اإلاثرة عــر رفــع شــدة االســتجابة العاطفيــة للمســتخدمني. بعــد تعــرض املســتخدمني 
للمحتــوى فــإنَّ اإلاثرة يتــم توجيههــا عــر الســلوكيات مثــل: اإلعجــاب أو التعليــق أو 
املشــاركة، كمــا أنَّ تضيــة املســتخدمني لوقــت طويــل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
وســهولة اســتخدامها يزيــد مــن إظهــار هــذه اإلاثرة عــر هــذه الســلوكيات. فعندمــا يتعــرض 
املســتخدم لفيديــو يزيــد مــن هــذه اإلاثرة، فإنَّــه يصــل إىل مرحلــة حيتــاج حينهــا إىل التعبــر 
عــن هــذه اإلاثرة املتبقيــة. وبواســطة إجيــاد لوحــة مفاتيــح معروفــة وجهــاز متوفــر ووصــول 
ســريع إىل شــبكة اإلنرتنــت يســهل مــن عمليــة دفــع نقــل اإلاثرة. كمــا أنَّ نقــل اإلاثرة يقــود 
املســتخدم إىل النقــر فــوق أزرار اإلعجــاب أو املشــاركة، أو حــى بــذل املزيــد مــن اجلهــد 
والوقــت يف التعليــق علــى احملتــوى، وأيًضــا فــإنَّ املســتخدم قــد يقــوم أبمــور أخــرى خــارج 
نطــاق اإلنرتنــت؛ إلطــاق اإلاثرة الزائــدة الناجتــة عنــد التعــرض للرســائل كالضحــك أو 

الصــراخ مثــًا )اهلبــاش وآخــرون، 2015(.
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وأضــاف أيضــا أن هنــاك إعــاانت حتتــوي علــى مقاطــع موســيقية ونصــوص مثــرة للقلــق، 
ممــا يــؤدِّي إىل تفاعــل املســتخدم معهــا بشــدة، ومــن مثَّ رفــع مســتوى اإلاثرة لديــه ودفعــه؛ 
لنقلهــا عــر التعليــق أو املشــاركة أو إبــداء اإلعجــاب أو عدمــه. مثــًا قــد يــؤدِّي التعليــق 
علــى الفيديــو إىل حتليــل الفيديــو بدرجــة أكــر مــن املســتخدم، فقــرار التعليــق قــد يتخــذه 
املســتخدم يف فــرتات خمتلفــة مــن الفيديــو، قــد تكــون يف بدايــة مشــاهدته للفيديــو أو أثنــاء 

املشــاهدة آو بعــد االنتهــاء منهــا.

اإلطار املنهجي للدراسة:
أواًل: نوع الدراسة ومنهجها

تنتمــي هــذه الدراســة إىل الدراســات الوصفيــة، كمــا اســتخدمت هــذه الدراســة منهــج 
املســح االجتماعــي عــن طريــق العينــة.

اثنياً: حدود الدراسة
اجملتمــع  اســتخدامات  فهــم  إىل  املوضوعيــة  حدودهــا  ضمــن  الدراســة  هــذه  هتــدف 
الســعودي يف تعاملــه مــع حمتــوى اليوتيــوب ونظرتــه لإلعــان علــى هــذه املنصــة وفاعليتــه، 

وقــد نُِفــذت الدراســة يف اململكــة العربيــة الســعودية خــال العــام 2019م

اثلثاً: عينة الدراسة 
ُوّزِعــت االســتبانة يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى عينــة مــن 300 مبحــوث مــن 
خــال قنــوات إلكرتونيــة يف شــهر أكتوبــر مــن عــام 2019. مــن جهــة أخــرى، مت اختيــار 
إعانــني علــى اليوتيــوب للمقارنــة بينهمــا، )أ( ميثــل اإلعــان ذو رســالة فوريــة خــال 

اخلمــس ثــوان األوىل و)ب( ميثــل اإلعــان ذو رســالة مؤجلــة إىل هنايتــه.
 ســتقوم بدراســة وحتليــل اإلعــاانت الــي تبــدأ قبــل بدايــة الفيديــو وتكــون غــر قابلــة 
للتخطــي يف اخلمــس الثــواين األوىل ، والــي ميكــن ختطيهــا بعــد ذلــك، ســواء وصلــت 
الرســالة للمشــاهد أو مل تصل. لذا ســوف تقوم ابملقارنة بني املعلن الذي يســتغل اخلمس 
الثــواين األوىل وتوصيــل الرســالة وبــني املعلــن الــذي ال يســتغل هــذه الثــواين اخلمــس األوىل 
وال يســتطيع توصيــل الرســالة. وقــد مت أخــذ بيــاانت الفيديوهــات حمــل الدراســة مــن خــال 

Google Ads ومهــا كاآليت:
أ إعان بعنوان: )أبو محد يف حلبة الفورميا(	-

https://www.youtube.com/watch?v=VCSATkjg0-w



237

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

هــو عبــارة عــن فيديــو دعائــي توعــوي بقالــب كوميــدي يوضــح أمهيــة ترشــيد اســتهاك 
الوقــود ابختيــار اإلطــارات األعلــى كفــاءة للطاقــة مــع ادراج الرســائل األخــرى كضبــط هــواء 
اإلطــارات ووزن ألذارعــه ممــا يســاهم ابرتفــاع كفــاءة الوقــود، وقــد جــاءت فكــرة الفيديــو 
التوعــوي كجــزء مــن احلملــة القائمــة يف حينــه وهــي محلــة #دربك-خضــر الــي تعــى 
إبيصــال رســائل املوصيــة أبمهيــة ترشــيد اســتهاك الطاقــة للوقــود، وقــد مت اعتمــاد اللغــة 
البيضــاء يف إيصــال رســائل احلملــة تاشــًيا مــع أســلوب وهلجــة اجلمهــور املســتهدف حيــث 

كانــت احلملــة موجهــة جلمهــور اململكــة العربيــة الســعودية.

  إعــان بعنــوان: )للمــرة الثانيــة تقــدرون: بــو محــد يرتفــع ضغطــه بســبب فاتــورة بــو --
عبيــد(

https://youtu.be/hfnb-Wx7zDw
وهــو عبــارة عــن فيديــو دعائــي توعــوي بقالــب كوميــدي واملنــدرج حتــت محلــة # تقــدر 
يوضــح أمهيــة ترشــيد اســتهاك الطاقــة إبتبــاع بعــض الســلوكيات كضبــط درجــة حــرارة 
املكيــف وإغــاق النوافــذ واالبــواب وتنظيــف الفاتــر مــرة كل أســبوعني، وقــد مت اعتمــاد 
اللغــة البيضــاء يف إيصــال رســائل احلملــة تاشــًيا مــع أســلوب وهلجــة اجلمهــور املســتهدف 

حيــث كانــت احلملــة موجهــة جلمهــور اململكــة العربيــة الســعودية.

رابعاً: أداة الدراسة
اســتخدم الباحــث االســتبانة اإللكرتونيــة يف تطبيــق الدراســة، وكانــت االســتبانة مناســبة 
جلمــع املعلومــات الــي تتعلــق مبيــول النــاس واجتاهاهتــم، كمــا تتــاز أيًضــا بقدرهتــا وتغطيــة 
مــت االســتمارة بنــاء علــى مــا  جوانــب عديــدة مــع احلفــاظ علــى الدقــة يف النتائــج، وُصمِّ
طُــرِح يف اإلطــار النظــري مــن تســاؤالت وفــروض مــع األخــذ يف عــني االعتبــار طبيعــة 
عينــة الدراســة. ومت وضــع االســتبانة عــر google Docs ونشــرت مــن خــال عــدة 
قنــوات إلكرتونيــة خمتلفــة كالريــد اإللكــرتوين والواتســاب، واســتخدم يف اختيــار العينــة 
طريقــة كــرة الثلــج  snowball sampling والــي ذكرهــا الصيفــي )2018( كمــا 
ُأجريــت مقارنــة بــني إعانــني علــى منصــة اليوتيــوب؛ إليضــاح وجــود تبايــن بــني اإلعــان 
الــذي يفعــل املســار الرئيــس ملعاجلــة املعلومــات، وذلــك بتوفــر فكــرة اإلعــان منــذ البدايــة 

واإلعــان الــذي يفعــل املســار الطــريف ملعاجلــة املعلومــات. 
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)Face Validity( خامساً: الصدق الظاهري
قــام الباحــث بعرضهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــني املتخصصــني يف اإلعــام، وقــد أخــذ 
الباحــث مجيــع االقرتاحــات والتوجيهــات بعــني االعتبــار والتــزم بتوجيهــات احملكمــني مبــا 

يــدم الدراســة، وإبــداء الــرأي فيــه. 

سادساً: حساب ثبات االستبانة
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة( استخدم الباحث )معادلة ألفا كرونباخ(، 
)Cronbach’s    Alpha( للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة استطاعية 
مكونــة مــن )30( مفــردة، وقــد مت اســتبعادها مــن العينــة الكليــة، وكان معامــل الثبــات 
العــام حملــاور الدراســة مرتفــع؛ حيــث بلــغ )0.91( إلمجــايل فقــرات االســتبانة )42(، 
فيمــا تــراوح ثبــات احملــاور مــا بــني 0.726كحــد أدىن وبــني 0.871 كحــدٍّ أعلــى، 
وهــذا يــدل علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات ميكــن االعتمــاد عليــه يف 
التطبيق امليداين للدراســة، حبســب مقياس اننلي الذي اعتمد 0.70 كحدٍّ أدىن للثبات 

)1994 ،Nannally& Bemetein(

سابعاً: االتساق الداخلي لألداة
 جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لاستبانة حبساب معامل ارتباط برسون 
Person Correlation بــني درجــات كل فقــرة مــن فقــرات احملــاور والدرجــة الكليــة 
  SPSS للمحــور، الــذي تنتمــي إليــه الفقــرة وبذلــك ابســتخدام الرانمــج اإلحصائــي
اإلصــدار 23، وتبــني لنــا أنَّ مجيــع معامــات ارتبــاط برســون بــني فقــرات احملــاور والدرجــة 
الكليــة للمحــاور دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة، وعليــه فــإنَّ مجيــع فقــرات احملــاور 
متســقة داخليًــا مــع احملــور الــذي تنتمــي لــه، ممــا يثبــت صــدق االتســاق الداخلــي لفقــرات 

احملــور األول.

اثمنًا: أساليب املعاجلة اإلحصائية
اســتخدم الباحــث برانمــج احلــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة، الــذي يُعــرف اختصــارًا 
بـــ )SPSS(، ويوضــح اجلــدول اآليت درجــة مــدى االســتجابة وفًقــا ملقيــاس )ليكــرت( 
اخلماســي والثاثــي الــذي اســتخدمه الباحــث عنــد تصميــم أداة الدراســة، ومت حســاب 
املــدى )4-1=3( وتقســيم الناتــج علــى خــااي املقيــاس وذلــك مــن أجــل احلصــول علــى 
طــول اخلليــة الصحيــح، أي )4/3=0.8(، بعــد ذلــك ُأِضيفــت هــذه القيمــة إىل أقــل 



239

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

قيمــة يف املقيــاس، كمــا هــو مبــني يف اجلــدول رقــم )1(:

جدول رقم )1( ميزان تقديري ملقياس ليكرت اخلماسي

املتوسط املرجحاالستجابة
من 1 إىل 1.75)1(غر موافق

من 1.75-2.50)2(غر موافق إىل حدٍّ ما
من 2.50 إىل 3.25)3(موافق إىل حدٍّ ما

من 3.25 إىل 4.0)4(موافق
احملــاور  عبــارات  علــى  العينــة  إلجــاابت  املرجــح  املتوســط  نســتخدم  ســوف  وعليــه، 
ابســتخدام مقيــاس ليكــرت بغــرض معرفــة اجتــاه آراء املســتجيبني، وميكــن قيــاس الــوزن 
النســيب وذلــك بقســمة قيمــة املتوســط املرجــح× )100÷عــدد مســتوايت املقيــاس(، وكان 
النسيب=املتوســط× )100÷4( =  الــوزن  قيمــة  فيكــون  املقيــاس هنــا مقيــاس مخاســي 

املتوســط × 25.
 قام الباحث حبساب املقاييس اإلحصائية اآلتية:

• معامل ارتباط برسون )Pearson Correlation( لقياس الثبات الداخلي.	
• معامل ألفاكرونباخ )Cronbach’s Alpha( لقياس الثبات.	
• التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغراهتم الشخصية والدراسية.	
• املتوســط احلســايب املرجــح )املــوزون( لــكل عبــارة مــن عبــارات حمــاور الدراســة، وترتيــب 	

العبــارات يف كل حمــور حســب أعلــى متوســط حســايب مــوزون.
• االحنــراف املعيــاري لــكل عبــارة مــن عبــارات حمــاور الدراســة؛ حيــث إنَّ االحنــراف 	

املعيــاري يوضــح التشــتت يف اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة لــكل عبــارة.
• االختبار التائي للعينات املستقلة Independent Sample t-test إلجراء 	

املقارانت بني متوســطي جمموعتني مســتقلتني.
• اختبــار التبايــن األحــادي يف اجتــاه واحــد One Way ANOVA إلجــراء 	

املقــارانت بــني متوســطي ثــاث جمموعــات أو أكثــر يف متغــر واحــد.  
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نتائج الدراسة:
القسم األول: أمناط استخدام اليوتيوب

يف هــذا القســم نســتعرض أمنــاط اســتخدام اليوتيــوب لــدى عينــة الدراســة مــن خــال 
االســتبانة املوزعــة وتتضــح هــذه األمنــاط وخصائصهــا، والــي تكــن اجلهــة املســوقة مــن 
اســتهداف أفضــل عــر حتديــد أفضــل األوقــات واألماكــن واحملتــوى األكثــر مشــاهدة وأنــواع 

األجهــزة املســتخدمة ملشــاهدة اليوتيــوب:
أوال: البياانت الدميوغرافية

يتبــني مــن اجلــدول رقــم )2( أنَّ نســبة أفــراد عينــة الدراســة مــن الذكــور )54.3%( 
كانــت أعلــى مــن نســبة اإلانث )%45.7(، غالًبــا مــا كانــت أعمارهــم تــرتاوح مــا بــني 
20-30 بنســبة %47، وأغلــب أفــراد عينــة الدراســة مــن الشــباب كانــوا حاصلــني علــى 

درجــة البكالوريــوس بنســبة 46%.
ــم غالًبــا مــا كانــوا يســتخدمونه أكثــر مــن  أمــا عــن اســتخداماهتم لليوتيــوب فناحــظ أهنَّ
مــرة يف اليــوم الواحــد بنســبة %53، وكانــوا غالبًــا مــا يســتخدمونه مــن ســاعة فأقــل إىل 

ثــاث ســاعات بنســبة 90.7%.
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جدول رقم )2(
 يوضح خصائص العينة 

%ك%كخصائص العينة

3712.3أقل من 20 سنةالعمر16354.3ذكرالنوع

14147.0من 20 - 30 سنة13745.7أنثى
استخدامات 

اليوتيوب 
ابململكة

أكثر من مرة يف 
اليوم

6622.0من 30 - 40 سنة16053.3

3812.7من 40 - 50 سنة5317.7مرة يف اليوم

أكثر من مرة يف 
األسبوع

186.0أكثر من 50 سنة4113.7

املؤهل 206.7مرة يف األسبوع
العلمي

8428.0اثنوي فأقل

أكثر من مرة يف 
الشهر

4414.7دبلوم144.7

13846.0بكالوريوس124.0مرة يف الشهر
ساعات 
مشاهدة 
اليوتيوب 
ابململكة

3411.3دراسات عليا14749.0أقل من ساعة

من ساعة واحدة 
إىل ثاث ساعات

12541.7

من ثاث إىل ست 
ساعات

227.3

أكثر من ست 
ساعات

62.0

300100اإلمجايل

اثنياً: احملتوى املفضل لدى أفراد العينة  احملتوى:
عنــد ســؤال العينــة عــن تفضياهتــا ملتابعــة اليوتيــوب مــن خــال احملتــوى املفضــل هلــم، 
تشــر بيــاانت اجلــدول رقــم )3( أنــه غالبًــا مــا يتــم مشــاهدة املسلســات والرامــج الرتفيهيــة 
بنســبة %52.7، بينمــا جــاء يف املرتبــة الثانيــة املشــاهدة واالســتماع إىل املوســيقى بنســبة 
%51.7، وتبعــه يف املرتبــة الثالثــة مشــاهدة الكوميــداي بنســبة %40.7، أمَّــا مشــاهدة 
احملتــوى العلمــي والتعليمــي فجــاء يف املرتبــة الرابعــة بنســبة %38.3، وجــاءت مشــاهدة 

األخبــار يف املرتبــة األخــرة وبنســبة ال تتعــدى 13%.
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جدول رقم )3(
 التكرارات والنسب املئوية تبًعا للمحتوى 

الرتتيبالنسبةالتكرارأنواع احملتوى
15852.71املسلسات والرامج الرتفيهية

15551.72املوسيقى
12240.73الكوميداي

11538.34احملتوى العلمي والتعليمي
8127.05الرامج احلوارية

6923.06الرايضة
6321.07السفر والرحات

4314.38األلعاب واملغامرات
4013.39األخبار

القسم الثاين: التفاعل مع الفيديو يف اليوتيوب
يهتــم هــذا القســم مبــدى تفاعــل عينــة الدراســة مــع مقاطــع الفيديــو بشــكل عــام، فقــد 
أظهــرت الدراســة املتوســط العــام ملــدى تفاعــل العينــة مــع مقاطــع الفيديــو يف اليوتيــوب 
2.51 ابحنــراف معيــاري 0.7، أي إنَّ %63 مــن عينــة الدراســة يتفاعــل مــع مقاطــع 
الفيديــو علــى املنصــة. وأظهــرت الدراســة نتائــج ومفاهيــم خمتلفــة ألســباب وطــرق التفاعــل 

مــع مقاطــع الفيديــو نســتعرضها مــن خــال جــدول رقــم )4( وكانــت كالتــايل:
• قامــت  عينــة الدراســة ابملوافقــة علــى مفهــوم » تؤثــر أرقــام التفاعــل للفيديــو علــى 	

اختيــارايت ملــا أشــاهده علــى اليوتيــوب« بنســبة 65.3٪ ، بينمــا اختــار 9.3٪ موافــق 
نوعــا مــا، وذلــك مبتوســط حســايب  )3.21(، واحنــراف معيــاري )1.19(. 

• علــى 	 أشــاهده  الــذي  الفيديــو  حــول  اآلخريــن  مــع  التحــدث   « مفهــوم  وجــاء 
اليوتيــوب« بنســبة 33.3٪ ابملوافقــة علــى هــذا املفهــوم، بينمــا أظهــرت عينــة الدراســة 
38.3٪ يوافــق نوعــا مــا، مبتوســط حســايب  )2.88(، واحنــراف معيــاري )1.06(.

• كمــا أظهــرت النتائــج أن مــن » يقومــون مبشــاركة الفيديــو الــذي يشــاهده علــى 	
اليوتيــوب وإرســاله إىل أشــخاص آخريــن« نســبتهم 24.7٪ ، بينمــا 37.7٪ يوافــق 
نوعــا مــا علــى هــذا الســلوك، وكان املتوســط احلســايب )2.59(، واالحنــراف املعيــاري 

.)1.14(
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• بينمــا مفهــوم مــن » يهتمــون مبشــاهدة الفيديــو علــى اليوتيــوب يف قائمــة األعلــى 	
مشــاهدة أو قائمــة الفيديــو املقرحــة« تثلــت بنســبة 28٪ ابملوافقــة، ونســبة ٪27 

ابملوافقــة نوعــا مــا، وذلــك مبتوســط حســايب )2.54(، واحنــراف معيــاري )1.18(.
• وأظهــرت الدراســة أيضــا أن مــن » يقومــوا إببــداء اإلعجــاب أو عــدم اإلعجــاب 	

علــى مقاطــع  الفيديــو الــي تشــاهد علــى اليوتيــوب« نســبتهم 25.3٪ بينمــا ٪27.3 
موافــق نوعــا مــا، وأيضــا أظهــرت الدراســة أن 34.3٪ ال يوافقــون علــى هــذه العبــارة. 

وكان مبتوســط احلســايب )2.44(، واحنــراف معيــاري )1.20(.
• وجــاء مفهــوم » االهتمــام مبعرفــة أرقــام التفاعــل للفيديــو علــى اليوتيــوب« بنســبة 	

مــا،   مبتوســط حســايب  املوافقــة نوعــا  بغــر  بينمــا ٪19.7  املوافقــة،  بعــدم   ٪37.7
.)1.16( معيــاري  واحنــراف   ،)2.25(

• كمــا أن مــن »قــام ابلتعليــق علــى الفيديــو الــذي يشــاهده علــى اليوتيــوب« مــن 	
عينــة الدارســة ال يتجــاوز 7٪، ونســبة 15٪ ابملوافقــة نوعــا مــا. بينمــا تظهــر النتيجــة أن 
63.7٪ ال يقومــون ابلتعليــق و 14.3 ال يوافــق نوعــا مــا علــى هــذا املفهــوم. وأظهــرت 

الدراســة أن املتوســط احلســايب )1.65(، واالحنــراف املعيــاري )0.97(.
يلــص الباحــث مــن دراســة هــذا اجلــدول إىل أنَّ عينــة الدراســة تتفاعــل مــع مقاطــع 
الفيديــو علــى منصــة اليوتيــوب، ويتحدثــون ويتبادلــون مــع بعضهــم هــذه املقاطــع الــي 
شــاهدوها، ويهتمــون إىل حــدٍّ مــا أن تكــون تلــك الفيديوهــات هــي األعلــى مشــاهدة أو 

تكــون يف القائمــة املقرتحــة، وكانــت أرقــام التفاعــل والتعليقــات غــر مهمــة هلــم.
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جدول رقم )4( 
مدى التفاعل مع الفيديو على منصة اليوتيوب

مدى التفاعل مع الفيديو على منصة 
اليوتيوب

أوافق نوعاً أوافق
ما

ال أوافق 
نوعاً ما

املتوسط ال أوافق
احلسايب

االحنراف 
املعياري

تؤثر أرقام التفاعل للفيديو 
على اختيارايت ملا أشاهده على 

يوتيوب

1962820563.211.19ك

%65.39.36.718.7

أقوم ابلتحدث مع اآلخرين 
حول الفيديو الذي أشاهده 

على يوتيوب

10011534512.881.06ك

%3 .3338.311.317.0

أقوم مبشاركة الفيديو الذي 
أشاهده على يوتيوب وإرساله 

إىل أشخاص آخرين

7411330832.591.14ك

%24.737.710.027.7

أهتم مبشاهدة الفيديو على 
يوتيوب يف قائمة األعلى 

مشاهدة أو قائمة الفيديو 
املقرتحة

848149862.541.18ك

%28.027.016.328.7

أقوم إببداء اإلعجاب أو عدم 
اإلعجاب على الفيديو الذي 

أشاهده على يوتيوب

7682391032.441.2ك

%25.327.313.034.3

أهتم مبعرفة أرقام التفاعل 
للفيديو على يوتيوب

6068591132.251.16ك

%20.022.719.737.7

أقوم ابلتعليق على الفيديو 
الذي أشاهده على يوتيوب

2145431911.650.97ك

%7.015.014.363.7

2.510.69املتوسط العام

*املتوسط احلسايب من 4 درجات.
 مــن انحيــة أخــرى أظهــرت الدراســة أنــه ال يوجــد أي فروقــات دالــة إحصائيــة ابختــاف 
اجلنــس كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم )5(. حيــث يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول أنــه ال يوجــد 
فــروق دالــة احصائيــاً بــني الذكــور واإلانث تبعــاً حملــور التفاعــل مــع الفيديــو علــى منصــة يوتيــوب 
الدراســة حيــث كانــت قيمــة مســتوى الداللــة يف حمــوري الدراســة أكــر مــن 0.05 أي يوجــد 

تقــارب بــني الذكــور واإلانث تبعــاً لتفاعلهــم مــع الفيديوهــات علــى منصــة اليوتيــوب.
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جدول رقم )5(
اختبار )ت( لداللة الفروق يف حمور  التفاعل مع الفيديو على منصة يوتيوب 

لدى أفراد عينة الدراسة ابختاف اجلنس
املتوسط العددالنوعاحملاور

احلسايب
االحنراف 

املعياري
مستوى قيمة ت

املعنوية
التعليق

التفاعل مع الفيديو 
على منصة يوتيوب

غر دال1632.550.721.180.236ذكر
1372.460.67أنثى

بينــا كان هنــاك فروقــات بــني عينــة الدراســة يف حمــور التفاعــل مــع مقاطــع الفيديــو يف 
اليوتيــوب مــن انحيــة اختــاف العمــر كمــا هــو ظاهــر يف جــدول رقــم )6(.  حيــث يوضــح 
اختبــار  One Way ANOVA )ف( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
حموري الدراسة ابختاف العمر حيث بلغت قيمة )ف( )3.589( وهي قيمة دالة عند 
مســتوى داللة )0.007( وذلك ابلنســبة لتفاعل عينة الدراســة مع الفيديوهات املعروضة 

علــى منصــة اليوتيــوب وذلــك لصــاحل الفئــة العمريــة الصغــرة الــي أقــل مــن 20 ســنة.

جدول رقم )6(
اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف حموري الدراسة لدى أفراد العينة 

الدراسة ابختاف العمر
املتوسط العددالعمراحملاور

احلسايب
االحنراف 

املعياري
مستوى قيمة ف

املعنوية
التعليق

التفاعل 
مع 

الفيديو 
على 

منصة 
يوتيوب

دال عند 0.007**0.663.589 372.67أقل من 20 سنة
مستوى 
0.01

من 20 سنة إىل 30 
سنة

1412.61 0.66

من 30 سنة إىل 40 
سنة

662.34 0.75

من 40 سنة إىل 50 
سنة

382.26 0.67

182.54أكثر من 50 سنة
ولتوضيــح الفــروق بــني االعمــار املختلفــة واثرهــا يف حمــوري الدراســة فقــد أجــرى الباحــث 
اقــل فــرق دال  LSD للكشــف عــن مصــدر الفــروق وهــو مــا يوضحــه اجلــدول التــايل 

رقــم )7(:
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جدول رقم )7(
اختبار أقل فرق دال )LSD( لتوضيح مصدر الفروق يف حموري الدراسة لدى 

أفراد العينة الدراسة ابختاف العمر
أقل من العمراجملال

 20
سنة

من 
 20

- سنة 
30

من 
 30
 40-
سنة 

من 
 40
 50-

سنة

أكثر 
من 
 50
سنة

الفرق لصاحل

التفاعل 
مع الفيديو 
على منصة 

يوتيوب

أقل من 20 سنة**أقل من 20 سنة
من 20 -30 سنة**من 20 -30 سنة
من 30 -40 سنة
من 40 -50 سنة
أكثر من 50 سنة

* تعي وجود فروق دالة عند مستوى 0.05 

يوضــح اختبــار LSD ألقــل فــرق دال وجــود فــروق يف التفاعــل مــع الفيديــو علــى منصــة 
يوتيــوب بــني افــراد العينــة الذيــن أعمارهيــم أقــل مــن 20 ســنة وبــني افــراد العينــة الذيــن 
أعمارهيــم مــن 30-40 ســنة، واألعمــار الــي تــرتاوح مــا بــني 40-50 ســنة وذلــك 
لصــاحل الفئــة العمريــة الصغــرى الــي أق ملــن 20 ســنة،كما توجــد فــروق يف التفاعــل مــع 
الفيديــو علــى منصــة يوتيــوب بــني أفــراد العينــة الذيــن أعمارهــم تــرتاوح مــا بــني 30-20 
ســنة وبــني افــراد العينــة الذيــن أعمارهــم تــرتاوح مــا بــني 30-40 ســنة وعينــة الدراســة الــي 
تــرتاوح مــا بــني 40-50 ســنة وذلــك لصــاحل الفئــة العمريــة الــي تــرتاوح مــن 30-20 

ســنة.
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القسم الثالث: اإلعاانت على منصة اليوتيوب
تتميــز قنــاة اليوتيــوب بوجــود إعــاانت متنوعــة يف مقاطــع الفيديــو الــي تُعــرض قبــل أو 
أثنــاء املشــاهدة، يف هــذا القســم نتعــرف علــى توجهــات عينــة الدراســة حنــو اإلعــاانت يف 

اجلــداول أدانه.
جدول رقم )8( 

مدى التفاعل مع اإلعاانت يف منصة اليوتيوب
أوافق أوافقاإلعان على منصة يوتيوب

نوعاً 
ما

ال أوافق 
نوعاً ما

ال 
أوافق

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

أقوم مبتابعة اإلعان على يوتيوب 
عندما أكون على دراية مبحتواه 

وأهدافه 

2353412193.620.84ك

%78.311.34.06.3

أرى أن منصة يوتيوب منصة 
مناسبة للتسويق واإلعاانت

8110235822.611.15ك

%27.034.011.727.3

أقوم ابلتفاعل مع اإلعاانت الي 
تظهر على يوتيوب

679848872.481.13ك

%22.332.716.029.0

أقوم بتخطي اإلعاانت القابلة 
للتخطي على يوتيوب

776757992.411.19ك

%25.722.319.033.0

أفضل مشاهدة اإلعاانت الي 
حتتوي على مشاهر أو مؤثرين 

على يوتيوب

43526813721.1ك

%14.317.322.745.7

أفضل مشاهدة اإلعاانت 
اإلبداعية على يوتيوب

43526813721.1ك

%14.317.322.745.7

أتبع اإلعاانت اإلجبارية على 
يوتيوب ابنتباه

2828571871.660.99ك

%9.39.319.062.3

أقوم مبشاهدة اإلعاانت على 
يوتيوب

1626621961.540.86ك

%5.38.720.765.3

أالحظ وجود اإلعاانت على 
يوتيوب

1429611961.540.85ك

%4.79.720.365.3
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أقوم مبتابعة اإلعاانت القابلة 
للتخطي على يوتيوب ابنتباه

2420462101.530.93ك

%8.06.715.370.0

2.130.65املتوسط العام

*املتوسط احلسايب من 4 درجات.

يبــني اجلــدول رقــم )8( أنَّ %53 تقريبًــا مــن عينــة الدراســة تتفاعــل مــع اإلعــاانت يف 
منصــة اليوتيــوب؛ حيــث كان املتوســط احلســايب هلــم )2.13 مــن 4 درجــات(، ابحنــراف 
تســتجيب  العينــة جتعلهــا  لــدى  الدراســة عوامــل خمتلفــة  )0.65(. وأظهــرت  معيــاري 
وتتفاعــل مــع اإلعــاانت املشــاهدة يف منصــة اليوتيــوب ابملقابــل عوامــل أخــرى قــد حتــد 

مــن هــذا التفاعــل. نســتعرض أهــم العوامــل والنتائــج فيمــا يلــي: 
•  جاء مفهوم » متابعة اإلعان على اليوتيوب عندما يكونون على دراية مبحتواه 	

وأهدافــه« كأكــر عامــل ملتابعــة اإلعــان بنســبة 78.3٪، و11.3٪ يوافــق نوعــا مــا 
علــى هــذا املفهــوم. يقــدر املتوســط احلســايب )3.62( واحنــراف معيــاري )0.84(.  

• كما تبني أن من »يرون أنَّ منصة اليوتيوب منصة مناسبة للتسويق واإلعاانت« 	
يشــكلون نســبة 27٪ بينما من يراها مناســبة حلد ما 32.7٪، وذلك مبتوســط حســايب 

)2.61( واحنراف معياري )1.15(.
• مبتابعــة 	 القيــام   « ملفهــوم  مؤيديــن  الغــر  أن  الدراســة  أظهــرت  أخــرى  انحيــة  مــن 

اإلعــاانت القابلــة للتخطــي علــى اليوتيــوب ابنتبــاه« بنســبة 70٪، و15.3٪ غــر 
مــا. وذلــك مبتوســط حســايب )1.53( واحنــراف معيــاري )0.93(. نوعــا  مؤيديــن 

ويلــص الباحــث هنــا إىل أنَّ أفــراد عينــة الدراســة كانــت تتفــق علــى أنــه ميكــن اإلعــان 
ــم  علــى منصــة اليوتيــوب، كمــا يــرون أنَّ اليوتيــوب منصــة مناســبة لإلعــاانت؛ حيــث إهنَّ
يتفاعلــون مــع تلــك اإلعــاانت، وغالبًــا ال يشــاهدون اإلعــاانت القابلــة للتخطــي، كمــا 

ــم ال يتابعــون اإلعــاانت اإلجباريــة ابنتبــاه. أهنَّ
مــن انحيــة أخــرى أظهــرت الدراســة أنــه ال يوجــد أي فروقــات دالــة إحصائيــة ابختــاف 
اجلنــس كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم )9(. حيــث يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول أنــه 
ال يوجــد فــروق دالــة احصائيــاً بــني الذكــور واإلانث تبعــاً حملــور التفاعــل مــع اإلعــاانت 
يف منصــة اليوتيــوب ، حيــث كانــت قيمــة مســتوى الداللــة يف حمــوري الدراســة أكــر مــن 
0.05 أي يوجــد تقــارب بــني الذكــور واإلانث تبعــاً لتفاعلهــم مــع اإلعــاانت يف منصــة 

اليوتيــوب.
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جدول رقم )9(
اختبار )ت( لداللة الفروق يف حمور التسويق واإلعان على منصة يوتيوب لدى 

أفراد العينة الدراسة ابختاف النوع
املتوسط العددالنوعاحملاور

احلسايب
االحنراف 

املعياري
مستوى قيمة ت

املعنوية
التعليق

التسويق واإلعان على منصة 
يوتيوب

غر دال1632.100.650.990.323ذكر
1372.180.66أنثى

مــع  التفاعــل  الدراســة يف حمــور  عينــة  بــني  فروقــات  هنــاك  أن  الدراســة  أظهــرت  بينــا 
اإلعــاانت يف اليوتيــوب مــن انحيــة اختــاف العمــر كمــا هــو ظاهــر يف جــدول رقــم 
)10(.  حيــث يوضــح اختبــار  One Way ANOVA )ف( وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة يف حمــور التســويق واإلعــان علــى منصــة اليوتيــوب فقــد ثبــت فــروق 
دالــة ابختــاف العمــر حيــث بلغــت قيمــة ف )2.578( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 

)0.038( وذلــك لصــاحل الفئــة العمريــة الــي أقــل مــن 20 ســنة.  

جدول رقم )10(
اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف حموري الدراسة لدى أفراد العينة 

الدراسة ابختاف العمر
املتوسط العددالعمراحملاور

احلسايب
االحنراف 

املعياري
مستوى قيمة ف

املعنوية
التعليق

التسويق 
واإلعان 

على 
منصة 
يوتيوب

دال عند 0.038*0.702.578 372.40أقل من 20 سنة
مستوى 
0.05

0.63 1412.10من 20 سنة إىل 30 سنة
0.70 662.18من 30 سنة إىل 40 سنة
0.50 381.93من 40 سنة إىل 50 سنة

182.16أكثر من 50 سنة

ولتوضيــح الفــروق بــني االعمــار املختلفــة واثرهــا يف حمــوري الدراســة فقــد أجــرى الباحــث 
اقــل فــرق دال  LSD للكشــف عــن مصــدر الفــروق وهــو مــا يوضحــه اجلــدول التــايل 

رقــم )11(:
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جدول رقم ) 11 (
اختبار أقل فرق دال )LSD( لتوضيح مصدر الفروق يف حمور التسويق 

واإلعان على منصة يوتيوب لدى أفراد العينة الدراسة ابختاف العمر
أقل من العمراجملال

 20
سنة

من 20 
- سنة 

30

من 30 
 40-

سنة 

من 40 
 50-

سنة

أكثر 
من 50 

سنة

الفرق لصاحل

التسويق 
واإلعان 

على منصة 
يوتيوب

أقل من 20 سنة**أقل من 20 سنة
من 20 -30 سنة
من 30 -40 سنة
من 40 -50 سنة
أكثر من 50 سنة

* تعي وجود فروق دالة عند مستوى 0.05 

يوضــح اختبــار LSD ألقــل فــرق دال وجــود فــروق يف واإلعــان علــى منصــة يوتيــوب 
بــني افــراد العينــة الذيــن أعمارهــم أقــل مــن 20 ســنة وبــني افــراد العينــة الذيــن أعمارهــم 
تــرتاوح مــا بــني 20-30 ســنة واألعمــار الــي تــرتاوح مــا بــني 40-50 ســنة لصــاحل الفئــة 

العمريــة الصغــرى الــي أقــل مــن 20 ســنة.

القســم الرابــع: مقارنــة فاعليــة اإلعــاانت ذات الرســائل الفوريــة مــع اإلعــاانت 
ذات الرســائل املؤجلــة

نســتعرض يف هــذا القســم جتربــة عمليــة بــني إعانــني األول يوجــد بــه رســالة فوريــة خــال 
اخلمــس ثــوان األوىل والثــاين رســالة مؤجلــة لنهايــة اإلعــان، حيــث أن )أ( ميثــل اإلعــان 

الفــوري، و )ب( اإلعــان املؤجــل.
فقد أظهر حتليل بياانت الفيديو من خال  Google ads أن الفيديو ) أ ( 

-اإلعان الفوري- حقق 5 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب، وُعلِّق عليه 361 
تعليقا، كما ُحسبت ساعات املشاهدة بـ 72 ألف ساعة وكان متوسط املشاهدات 

86٪، ومدة متوسط املشاهدة للدقيقة الواحدة هي: 0:80 اثنية، ازداد عدد 
املشرتكني يف قناة لتبقى على يوتيوب بعد محلة #دربك-خضر 21 مشرتك جديد، 

وقوبل الفيديو إبعجاب أكثر من 5 آالف مشاهد. كما أنه تت مشاركة املقطع 
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وتداوله أكثر من 30 ألف مشاركة، كما هو موضوح ابلشكل رقم )1(.

شكل رقم )1( فيديو اإلعان الفوري

كما أظهر حتليل بياانت الفيديو ) ب( -اإلعان املؤجل - والذي مت حتليله من 
خال  Google ads أن الفيديو حقق 2 مليون مشاهدة إبمجايل 28 ألف 

ساعة مشاهدة، حيث بلغ متوسط املشاهدة 64٪ ، ومتوسط مدة املشاهدة 
للدقيقة: 1.10 ، علق خاهلا املتفاعلون 158 تعليًقا، وشارك املتداولون املقطع  
مع آخرين 22 مرة. كما أنه حاز على إعجاب ألف شخص، كما هو موضح يف 

الشكل رقم )2(.
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شكل رقم )2( فيديو اإلعان املؤجل

املناقشة واخلامتة:
يســتخدمون  الدراســة كانــوا  عينــة  مــن   53% أنَّ  احلاليــة  الدراســة  بيــاانت  أشــارت 
اليوتيــوب أكثــر مــن مــرة يف اليــوم، وكان األغلبيــة مــن عينــة الدراســة الــي بلغــت 92% 
تشاهد اليوتيوب أقل من ساعة إىل ثاث ساعات، كما أنَّ أغلبهم يفضل املسلسات 
الرتفيــه ابلدرجــة  ــم يهتمــون ويبحثــون عــن  الرتفيهيــة واملوســيقى، وناحــظ أهنَّ والرامــج 
الرتفيــه  أن  بــني  عندمــا  وآخــرون )2011(  هانســون  ماذكــره  مــع  يتطابــق  ممــا  األوىل 
والوصــول إىل املعلومــات وســهولة ذلــك ومراقبــة كل مــا هــو جديــد وتعزيــز الصداقــات 
والتواصــل االجتماعــي هــي الرغبــات الرئيســية الســتخدام اليوتيــوب. وأشــار أيضــا أنَّ 
اليوتيــوب رمبــا يكــون مثــل التلفزيــون نفســه، فهــو وســيلة ترفيــه يف املقــام األول الــي ميكــن 
اســتخدامها أحيــااًن ألغــراض أخــرى كاملراقبــة مثــًا، وأنَّ مســتخدمي اليوتيــوب يدخلونــه 
حبثًــا عــن الرتفيــه بوجــه عــام، ممــا يطابــق مــا توصلــت لــه الدراســة أبن احملتــوى الرتفيهــي 
اســتحوذ علــى أنــواع احملتــوى األعلــى مشــاهدة علــى اليوتيــوب، حيــث كانــت نســب 
املشــاهدة %52.7 للمسلســات والرامــج الرتفيهيــة يف املرتبــة األوىل، بينمــا جــاء يف 
املرتبــة الثانيــة يف مشــاهدة املوســيقى واالســتماع إليهــا بنســبة %51.7، وتبعــه يف املرتبــة 
الثالثــة مشــاهدة الكوميــداي بنســبة %40.7. مــن انحيــة أخــرى، ناحــظ عــدم االهتمــام 
ابألخبــار الــي تـُـذاع علــى اليوتيــوب حيــث أهنــا أتــت يف املرتبــة األخــرة مــن أنــواع احملتــوى 
الــذي كانــت تتابعــه عينــة الدراســة بنســبة %13.3، وهــذا يتوافــق مــع مــا ذكــره آرثــر 
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وآخــرون )2018( أبنَّ شــعبية األخبــار تتغــر مــع الوقــت فرتتفــع خــال األخبــار املهمــة 
فقــط، وتنخفــض يف أوقــات أخــرى وابلتــايل ال تعــد األخبــار حمتــوى جــاذب الســتخدام 

اليوتيــوب بشــكل دائــم.
كمــا أظهــرت الدراســة أنَّ مســتخدمي اليوتيــوب يتفاعلــون مــع مقاطــع الفيديــو علــى 
املنصــة عندمــا يكــون املقطــع يف قائمــة األعلــى مشــاهدة ويوجــد عليــه أرقــام تفاعــل عاليــة 
كالتعليــق واإلعجــاب واملشــاهدة. هــذه األرقــام التفاعليــة الــي تظهــر حتــرك الرغبــة ملعرفــة 
حمتــوى هــذه املقاطــع لــدى املشــاهد وحتفــزه علــى متابعــة القنــاة. ويتوافــق يف ذلــك ماذكــره 
آرثــر وآخــرون )2018( حيــث أن %85 مــن املشــاهدات تذهــب إىل أعلــى %3 مــن 
حمتــوى الفيديــو األعلــى مشــاهدة. كذلــك هــذا يعــزز مــا ذكــره جــو وآخــرون )2018( 
مــن أن التعــرض أليِّ معلومــات قــد يســاهم يف حتديــد مســار معاجلتهــا لــدى املشــاهد 
فأرقــام التفاعــل حتفــز مــن تفعيــل املســار املركــزي للمعاجلــة ممــا يزيــد مــن إمكانيــة مشــاهدة 

مقطــع الفيديــو. 
التعليــق عليــه أو  الفيديــو أو  بــوراه وآخــرون )2018( ذكــر أبنَّ مشــاركة  ورغــم أن 
التفاعــل معــه عــر اليوتيــوب يزيــد مــن رأس املــال إال أننــا الحظنــا أن عينــة الدراســة ال 
يرغبــون يف الغالــب ابلتعليــق أو إبــداء اإلعجــاب أو عــدم اإلعجــاب مبقاطــع الفيديــو 
بشــكل عــام ويعتــر هــذا متوقعــاً حيــث أهنــم أتــوا للرتفيــه عــن أنفســهم وليــس إبــداء آراءهــم 

حــول مواضيــع خمتلفــة تعــرض علــى اليوتيــوب.
ويتفــق أفــراد عينــة الدراســة يف إمكانيــة اإلعــان علــى منصــة اليوتيــوب، كمــا يــرون أنَّ 
ــم يتابعــون تلــك اإلعــاانت حينمــا يكــون  اليوتيــوب منصــة مناســبة لإلعــاانت؛ حيــث إهنَّ
لديهــم درايــة مبحتواهــا وأهدافهــا، حيــث أن ذلــك يفعــل لديهــم املســار الرئيســي ملعاجلــة 
املعلومــات وحيفزهــم علــى املشــاهدة وميكــن التوصــل لذلــك بوضــع هــدف اإلعــان يف 
بدايتــه، كمــا ذكــره كوجــور وســينغ )2018( أنــه عندمــا يشــعر املشــاهد أبنَّــه علــى علــٍم 
ومعرفــة بشــيء مــا فــإنَّ هــذا االنطبــاع يــرتك أثــرًا إجيابًيــا جتــاه اإلعــان ممــا يــؤدِّي إىل رفــع 
مســتوى التفاعــل معــه. مــن جهــة أخــرى، بينــت الدراســة أنَّ الرتكيــز مــع إعــان اليوتيــوب 
يرتبــط بشــكل أســاس مــع حمتــوى اإلعــان اجلــاذب، مــن خــال تفعيــل املســار الرئيــس 
ملعاجلــة املعلومــات، وقــد كشــفت الدراســة أنَّ الكثــر ال يقومــون ابالنتبــاه إىل حمتــوى 
اإلعــاانت علــى منصــة اليوتيــوب؛ لكــن مــن خــال إيضــاح حمتــوى اإلعــان منــذ البدايــة 
فإهنــم يقومــون ابملتابعــة. وأهنــم بنســبة أكــر يقومــون بتخطــي اإلعــاانت الــي ال يعرفــون 
حمتواهــا وأهدافهــا فهــم غــر مســتعدين إلضاعــة أوقاهتــم علــى حمتــوى ال يعلمــون ماهيتــه 
وابلتــايل فــإن نظرهتــم هلــا تكــون ســلبية منــذ البدايــة، وهــذا يؤكِّــد تفعيلهــم للمســار الطــريف 
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وغر الرئيس ملعاجلة املعلومات، ومن ذلك مامت ذكره Zhang )2016( أن املشاعر 
اإلجيابية والســلبية تؤثر على مشــاهدة اإلعان كما أشــار يف دراســة أجراها إىل أنَّ هناك 
رابطًــا قــواًي بــني املســتوى املرتفــع يف عمليــة تفاعــل املســتخدمني وبــني اإلعــاانت الــي 
جتعــل مشــاهديها يشــعرون ابلســعادة، وختلــق هلــم حميطًــا مليئًــا ابإلاثرة وذلــك حيــدث فقــط 
عندمــا يفعــل املســار الرئيســي ملعاجلــة املعلومــات وليــس املســار الطــريف ملعاجلــة املعلومــات.

أمــا مــن جانــب مقارنــة إعانــني خمتلفــني كتجربــة عمليــة أحدمهــا حيتــوي علــى رســالة 
فوريــة خــال اخلمــس ثــوان األوىل واآلخــر علــى رســالة مؤجلــة يف هنايــة اإلعــان حيــث أن 
الرســالة ال تتكتمــل خــال اخلمــس الثــواين األوىل، وجــدت الدراســة أنَّ عــدد مشــاهدي 
اإلعــان األول أعلــى مــن اآلخــر، حيــث تــت املقارنــة بينهمــا علــى حموريــن خمتلفــني، نســبة 
املشــاهدة وعــدد ســاعات املشــاهدة. وتــدل نســبة املشــاهدة علــى أنَّ عــدًدا أكــر ممــن 
تعــرض لإلعــان علــى منصــة اليوتيــوب كانــوا أكثــر قابليــة ملشــاهدته، ويُعــزى ذلــك ماذكــره 
جــو وآخــرون )2018( حــول تفعيــل املســار الرئيــس ملعاجلــة املعلومــات؛ حيــث كانــت 
الرســالة الــي ترغــب اجلهــة املســوقة إليصاهلــا للمتلقــي يف بدايــة اإلعــان وبشــكل فــوري 
ابملقارنــة ابإلعــان اآلخــر الــذي احتــوى علــى رســالة مؤجلــة يف النهايــة، فاملتلقــي احتــاج 
إىل أن ميضــي وقتًــا معينًــا ملعرفــة مــاذا حيتويــه هــذا اإلعــان، بينمــا كان املشــاهد يعــرف 
ذلــك يف اإلعــان ذو الرســالة الفوريــة منــذ البدايــة. أيًضــا ُلوحــظ أنَّ ســاعات املشــاهدة 
كانــت أعلــى بنســبة تتجــاوز ١٥٪ لإلعــان ذو الرســالة الفوريــة مقارنــة ابإلعــان الثــاين 
ذو الرســالة املؤجلــة، ممــا يؤكــد مــا ذكــره جــو وآخــرون )2018( أنَّ تفعيــل املســار الرئيــس 
ملعاجلــة املعلومــات أدَّى بدرجــة أكــر الرتفــاع عــدد ســاعات املشــاهدة، يف حــني أدَّى 
تفعيــل املســار االحتياطــي ملعاجلــة املعلومــات لتقليــل عــدد ســاعات املشــاهدة. وقــد يــدل 

هــذا علــى أنَّ وضــوح احملتــوى منــذ البدايــة عمــل كمحفــز للمتلقــي ملتابعــة اإلعــان.
ختامــاً، تبــني الدراســة أمهيــة منصــة اليوتيــوب كأداة إعاميــة فعالــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية وهلــا الكثــر مــن املســتخدمني مــن مجيــع فئــات اجملتمــع، وأن اســتخدامها يف 
اخلطــط اإلعانيــة للجهــات احلكوميــة واخلاصــة مفيــد لتوصيــل رســائلهم، ومــع اختــاف 
أنــواع اإلعــاانت علــى اليوتيــوب وكثرهتــا فــإن احلــرص علــى اختيــار أفضــل هــذه األنــواع 
مهــم، ويــرى الباحــث أن اختيــار اإلعــان ذو الرســالة الفوريــة خــال اخلمــس ثــوان األوىل 
يف الفــرتة غــر القابلــة للتخطــي أكثــر فاعليــة مــن اختيــار اإلعــان ذو الرســالة املؤجلــة إىل 
النهايــة، وذلــك مــن جهتــني: توصيــل الرســالة ألكرعــدد مــن مشــاهدي اإلعــان بشــكل 
مباشــر وتعطيــل خاصيــة التخطــي املوجــودة علــى اليوتيــوب هبــذه الطريقــة، ومــن جهــة 
أخــرى ختفيــض التكلفــة للماديــة لإلعــان حيــث أنــه يف حالــة قــام املشــاهد بتخطــي 
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اإلعــان مباشــرة بعــد اخلمــس ثــوان األوىل التتحمــل اجلهــة املعلنــة أي تكاليــف ماديــة مــع 
أن الرســالة وصلــت للمســتخدم حســب نظــام وقوانــني شــركة قوقــل.

توصيات الدراسة:
يف ضوء ما توصَّلت إليه نتائج الدراسة ومدى اإلقبال الكبر على منصة اليوتيوب، 

يوصي الباحث مبا يلي:
• الدعوة الستخدام اليوتيوب من قبل املؤسسات احلكومية واخلاصة للتسويق 	

ا منصة فعَّالة لذلك. واإلعان؛ حيث إهنَّ
• إيضاح حمتوى اإلعان يف بدايته حى يفعل املسار الرئيس ملعاجلة املعلومات، مما 	

حيفز املشاهد ملتابعة اإلعان وعدم ختطيه. 
• الرتكيز أكثر على احملتوى الرتفيهي كاملسلسات واملوسيقى يف اختيار املواد الي 	

يظهر فيها اإلعان.
• دعوة الباحثني واألكادمييني للقيام بدراسات الحقة ومستمرة عن االستخدامات 	

املختلفة ملنصة اليوتيوب كالتسويق وخافه يف مجيع مناطق اململكة. 
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