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PRIVATE SECTOR

تكنولوجيا

استثمر موقع
 YouTubeبأكثر
من مليار دوالر في
قطاع الموسيقى
في السنوات
الماضية (األخبار)

YouTube
في لبنان وعينها
على المنتجين الشباب
 YouTubeمهتمة بالسوق اللبناني،
المنتدى الذي يتربع على عرش منتديات الفيديو
عبر اإلنترنت في العالم ،يبحث عن منشئي
المحتوى الشباب في لبنان ،لمساعدتهم على بث
أعمالهم عبر الموقع ،من صناع األفالم الى صناع
الموسيقيين والفنانين والممثلين
بسام القنطار
عـ ـق ــدت ش ــرك ــة  YouTubeم ــؤت ـم ـرًا
تــروي ـج ـيــا ،ف ــي صــالــة م ـتــرو املــديـنــة
في شارع الحمراء األسبوع املاضي،
وه ــو ج ــزء م ــن سـلـسـلــة أن ـش ـطــة في
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ش ـم ـل ــت املـ ـ ـغ ـ ــرب ومـ ـص ــر.
وت ـض ـمــن امل ــؤت ـم ــر ع ــرض ــا ملـ ـب ــادرات
نــاج ـحــة ق ــام ب ـهــا مـنـشـئــو املـحـتــوى
عبر موقع  ،YouTubeوكيفية إنشاء
ن ـمــوذج عملي لـنـشــاط ت ـجــاري عبر
اإلنترنت.
استضاف املؤتمر العديد من منشئي
املحتوى في لبنان الذين نجحوا في
االن ـت ـقــال بــأعـمــالـهــم عـلــى YouTube
مــن مـسـتــوى ال ـهــوايــة إل ــى املـسـتــوى
املـ ـهـ ـن ــي ،وذلـ ـ ـ ــك إلطـ ـ ـ ــاع ال ـج ـم ـه ــور
ع ـلــى أس ـ ــرار ن ـجــاح ـهــم وال ـن ـصــائــح
حـ ــول أف ـض ــل املـ ـم ــارس ــات ،وتــوف ـيــر
تــدريــب مكثف للمهتمني على أيــدي
املسؤولني التنفيذيني في YouTube
حــول أفضل املمارسات على النظام
ّ
األس ــاس ــي ال ـت ــي ت ـمــك ـن ـهــم م ــن نشر
محتوى عالي الجودة يجذب املزيد
من املشاهدات.
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول جـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ـ ــاز مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـع ــام ــة
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة  Google Incم ـن ـط ـقــة

الـشــرق األوس ــط وشـمــال أفريقيا إن
امل ـض ـمــون األع ـل ــى اح ـتــراف ـيــة ســوف
يحجز تلقائيًا موقعًا مميزًا له عبر
 ،YouTubeوامل ـع ـل ـن ــن ال يـهـتـمــون
بعدد النقرات على املوقع بل بالوقت
الـ ـ ـ ــذي ي ـق ـض ـي ــه املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون فــي
مـشــاهــدة املـحـتــوى ،وه ــذا مــا يجعل
 YouTubeاألول عامليًا ،ويسبق بقية
امل ــواق ــع امل ـنــاف ـســة ب ــأش ــواط .وتـلـفــت
بـ ـ ــاز الـ ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة تـ ـتـ ـع ــاون مــع
ش ــرك ــات اإلع ــان ــات م ــن أج ــل إن ـتــاج
مادة إعالنية أكثر مواءمة للبث قبل
مقاطع الفيديو ،حيث يجب أن تكون
ال ــرس ــال ــة مـخـتـصــرة وال ت ــزي ــد على
 5ث ــوان ،لــذلــك ف ــإن اإلع ــان يـجــب أن
يكون مكثفًا ومبتكرًا إليصال رسالة
واضحة في أقصر فترة ممكنة.
وي ـت ـيــح بــرنــامــج ش ــرك ــاء YouTube
ألي شـخــص لــديــه ق ـنــاة عـلــى مــوقــع
 YouTubeاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ـ ــا ي ـن ـش ــره
مـ ــن م ـح ـت ــوى ل ـت ـح ـق ـيــق أرب ـ ـ ـ ــاح مــن
خ ــال ع ــرض إع ــان ــات مــع املـحـتــوى
األص ـل ــي الـ ــذي ي ـن ـشــره .وت ــم إط ــاق
البرنامج في األســاس في عام 2013
للمستخدمني فــي اإلم ــارات العربية
املـ ـتـ ـح ــدة والـ ـسـ ـع ــودي ــة ومـ ـص ــر ،ثــم
توسع البرنامج خالل العام ليشمل
الـجــزائــر والبحرين وقطر والكويت

وعمان ولبنان وتونس واألردن.
وتـ ـق ــول ه ــا أج ـي ـي ــل ،امل ـس ــؤول ــة عن
ش ــراك ــات  YouTubeع ـبــر اإلن ـتــرنــت
في الشرق األوســط وشمال أفريقيا
إن "ه ـ ــذا ه ــو أول حـ ــدث لـفـعــالـيــات
 YouTubeفـ ــي ل ـب ـن ــان الـ ـت ــي تـنـتــج
ق ـ ــدرًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن املـ ـحـ ـت ــوى الـ ــرائـ ــع.
ف ـ ـ ــاإلب ـ ـ ــداع وامل ـ ـح ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـجـ ـ ــذاب ال
يـقـتـصــران عـلــى م ـكــان بعينه ـ ـ إننا
ن ــوف ــر ال ـن ـظ ــام األس ــاس ــي واألدوات

منطقة الشرق األوسط
في المرتبة الثانية على
موقع YouTube
والــدعــم لــأشـخــاص ملساعدتهم في
إنـجــاز أشـيــاء رائـعــة وتكوين قواعد
جماهيرية عريضة .يجب أن يتوقع
املـ ـعـ ـلـ ـن ــون ت ــوف ــر فـ ـي ــض ال يـنـقـطــع
م ــن امل ـح ـتــوى ال ـعــالــي ال ـج ــودة على
 YouTubeال ــذي ي ـجــذب اهتمامهم.
ونـ ــريـ ــد أيـ ـض ــا أن ي ـق ـبــل املـ ــزيـ ــد مــن
األشخاص على استخدام YouTube
ً
في تطوير أعمالهم بدال من االكتفاء
باستخدامه على سبيل الهواية".

أجهز ة قابلة لالرتداء
من " إل جي”

الرضى الوظيفي" ...في لبنان"

ع ـ ــرض ـ ــت "إل ج ـ ــي الـ ـكـ ـت ــرونـ ـيـ ـك ــس"
ض ـم ــن امل ــؤت ـم ــر ال ـع ــامل ــي ل ــات ـص ــاالت
امل ـت ـن ـق ـلــة فـ ــي دورتـ ـ ـ ــه ل ـل ـع ــام ال ـح ــال ــي
 2015تشكيلة واسعة من ابتكاراتها،
بينها مجموعة مــن أجهزتها القابلة
ل ــارت ــداء ،وســاع ـتــان جــديــدتــان هـمــا:
"أوربـ ـ ـ ـ ــان  "LG Watch Urbaneذات
التصميم الـكــاسـيـكــي ،و"LG Watch
 "Urbane LTEال ــوح ـي ــدة م ــن نــوعـهــا
بتقنية االت ـص ــال الـقــريــب امل ــدى NFC
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــال ب ـت ـق ـن ـيــة ال ـج ـي ــل الـ ــرابـ ــع،
موفرة القدرة على إجــراء مكاملات من
دون الحاجة إلى ربطها بهاتف ذكي،
إض ــاف ــة إل ــى تصميمها بـشـكــل يمكن
من استخدامها كجهاز راديو السلكي
لــإرســال واالسـتـقـبــال مــن خــال ميزة
"."Push-to-talk

كشف استبيان "الرضى الوظيفي في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا" الذي
أجراه بيت .كوم وهو موقع للتوظيف
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط ـ ـ بــال ـت ـعــاون مع
 ،YouGovوه ــي منظمة متخصصة
بأبحاث السوق ،أن  %84من املجيبني
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان يـ ـعـ ـتـ ـق ــدون أن ال ـش ـع ــور
باإلنجاز هو العامل األهم في العمل.
وت ــم ج ـمــع ب ـيــانــات االس ـت ـط ــاع عبر
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت فـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر آذار ،2015
ب ـم ـش ــارك ــة  5,774م ــوظ ـف ــا ومــوظ ـفــة
تتجاوز أعـمــارهــم  18عــامــا ،مــن دول
الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي ،وش ـم ــال أفــريـقـيــا،
وبـ ــاد الـ ـش ــام ،إض ــاف ــة إل ــى املـقـيـمــن
ال ـغ ــرب ـي ــن واآلسـ ـي ــوي ــن ف ــي ك ــل مــن
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وال ـك ــوي ــت،
ُ
وع ـم ــان ،وق ـطــر ،والـبـحــريــن ،ولـبـنــان،
وســوريــا ،واألردن ،ومصر ،واملغرب،
والجزائر وتونس.
ويــرى  %84من املجيبني أن "الشعور
بــاإلن ـجــاز" هــو الـعــامــل األك ـثــر أهمية
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـمـسـتــويــات الــرضــى
ّ
الــوظ ـي ـفــي .ويـلـيــه "ال ـت ـعــلــم والـتـطــور
الـشـخـصــي" ( ،)%83و"روح الـفــريــق"
( .)%82وم ــن ال ـعــوامــل املـهـمــة أيـضــا
"الـقـيــام بما أحـبــه" ( ،)%79و"امل ــردود
امل ــال ــي" ( ،)%78و"ت ــدري ــب م ـهــاراتــي
اإلبــداعـيــة" ( .)%76ويعطي  %65من
املـشــاركــن أهمية كبيرة لـ"املساهمة
في املجتمع".
وبـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،ي ـس ـت ـم ـت ــع  %41مــن
املجيبني بالذهاب إلى العمل يوميًا،

وب ـ ــات ب ــإم ـك ــان ج ـم ـيــع مـسـتـخــدمــي
م ــوق ــع  YouTubeف ــي ل ـب ـن ــان أث ـن ــاء
تحميل مقطع الـفـيــديــو ،الـنـقــر على
عالمة التبويب "تحقيق الدخل" في
صفحة التحميل ،ثم النقر على مربع
تحديد "تحقيق الدخل من الفيديو".
كذلك يمكن تحديد أشكال اإلعالنات
التي يراد تمكينها للفيديو.
ول ــان ـض ـم ــام إل ـ ــى ب ــرن ــام ــج ش ــرك ــاء
 ،YouTubeيجب أن يكون للمستخدم
ح ـســاب عـلــى  YouTubeوأن يحمل
محتوى من إنشائه يتوافق مع بنود
ال ـخ ــدم ــة وإرش ـ ـ ـ ــادات امل ـن ـت ــدى ،كما
يـجــب أن ي ـكــون لــديــه مـقـطــع فيديو
واحد على األقل سبق استثماره.
لـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـق ـ ـطـ ــع الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــو املـ ـ ــرفـ ـ ــوع
سيتعرض لعملية مراجعة قياسية
ق ـب ــل ظـ ـه ــور اإلع ـ ــان ـ ــات مـ ـع ــه .وق ــد
ي ـطــالــب امل ــوق ــع ب ــإرس ــال مـعـلــومــات
تثبت ام ـتــاك الـشـخــص لـكــل حقوق
االس ـت ـخ ــدام ال ـت ـج ــاري ال ــازم ــة ألي
ج ــزء مــن املـحـتــوى أو لـكــل املحتوى
من مقطع الفيديو.
مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـ ـمـ ـ ــزة ،مـ ـنـ ـت ــج م ــوس ـي ـق ــي
ومطرب في فرقة " ،"The Kordzشارك
في مؤتمر  ،YouTubeوهــو يؤكد أن
املــوقــع سـمــح لـعــازفــي املــوسـيـقــى في
الوصول إلى قاعدة جماهيرية كبيرة

تعتبر مستويات الثقة تجاه اإلدارة منخفضة بشكل عام (مروان طحطح)

ويعبر  %42عــن رضــاهــم بوظائفهم
الحالية ،حيث إن  %14منهم "راضون
ج ـ ـ ـدًا" ب ــوظ ــائ ـف ـه ــم .ويـ ـ ــرى  %31مــن
املجيبني أنفسهم يعملون في الشركة
عـيـنـهــا ف ــي خ ــال ال ـعــامــن املـقـبـلــن،
ف ــي ح ــن ي ـح ــاول  %55االن ـت ـقــال إلــى
شــركــة أخ ــرى بشكل نــاشــط .ويعتقد
 %37مـ ــن امل ـج ـي ـب ــن أنـ ـه ــم ق ـ ـ ــادرون
على إيـجــاد وظيفة جــديــدة بسهولة
فــي شركة أخ ــرى .وتـبــرز عــوامــل مثل
نقص فرص التطور الوظيفي ()%74
والراتب األساسي املنخفض (،)%67

كأهم أسباب ترك العمل في شركة ما.
ويعتقد رب ــع املجيبني أن شركاتهم
ت ـت ـح ـل ــى ب ـب ـي ـئ ــة عـ ـمـ ــل سـ ـعـ ـيـ ــدة أو
ُمرضية ،ويعتقد  2من أصل  10فقط
أن مستوى أخالقيات العمل مرتفعة
في شركاتهم ،في حني يعبر  %30عن
رأي معاكس في هذا السياق.
وتعتبر مستويات الثقة تجاه اإلدارة
العليا واملديرين املباشرين منخفضة
ب ـش ـكــل ع ـ ــام .ول ـك ــن ي ـظ ـهــر املـهـنـيــون
املزيد من الثقة بالقرارات املتخذة من
قبل املدير املباشر ( )%45مقارنة مع

فــى جميع أن ـحــاء ال ـعــالــم ،كـمــا توفر
امل ـن ـصــة ال ـف ــرص لـلـفـنــانــن لـيـكــونــوا
مستقلني في إدارة أعمالهم وتحقيق
األرباح بطريقة مباشرة وبسيطة".
في عام  ،2014أظهرت شركة نيلسن
أن موقع  YouTubeأكبر من اإلذاعــة
وجـمـيــع مـتــاجــر املــوسـيـقــى الرقمية
والـ ـخ ــدم ــات األخ ـ ــرى ب ــن جـمــاهـيــر
مــن  24-13سنة .كما استثمر موقع
 YouTubeبــأك ـثــر م ــن م ـل ـيــار دوالر
ف ــي ق ـطــاع املــوس ـي ـقــى ف ــي ال ـس ـنــوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .ف ـ ــي عـ ـ ــام  ،2013ش ــاه ــد
م ـس ـت ـخ ــدم ــو  YouTubeم ـح ـت ــوى
املوسيقي أكثر من مئة مليار مــرة ـ
أي ما يعادل كل شخص على األرض
يشاهد  50شريط فيديو.
وت ـ ــأت ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
وشـمــال أفريقيا فــي املــرتـبــة الثانية
ف ــي ال ـع ــال ــم ب ـعــد الـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
(وقـ ـب ــل الـ ـب ــرازي ــل) م ــن ح ـيــث نسبة
امل ـشــاهــدة .زاد ع ــدد ال ـســاعــات التي
يـ ـت ــم م ـش ــاه ــدت ـه ــا عـ ـل ــى YouTube
فــي املـنـطـقــة بنسبة  %50فــي الـعــام
امل ـ ــاض ـ ــي .ويـ ـت ــم ت ـح ـم ـي ــل أكـ ـث ــر مــن
ساعتني من املحتوى في الدقيقة.
وعلى املستوى العاملي ،تجاوز عدد
مستخدمي موقع  YouTubeاملليار
م ـس ـت ـخ ــدم .ي ـش ــاه ــد امل ـس ـت ـخــدمــون
يــوم ـيــا م ـئ ــات امل ــاي ــن م ــن ســاعــات
ّ
ويسجلون
الفيديو على YouTube
م ـل ـيــارات مــن امل ـشــاهــدات .سـنــة بعد
أخرى ،يتضاعف عدد الساعات التي
يـقـضـيـهــا األشـ ـخ ــاص ف ــي مـشــاهــدة
م ـق ــاط ــع ال ـف ـي ــدي ــو ع ـل ــى YouTube
بـنـسـبــة  %50ش ـهــريــا .ي ـتــم تحميل
 300ساعة من الفيديو إلى YouTube
كــل دقـيـقــة ،كـمــا يـتــم تسجيل نصف
املشاهدات في  YouTubeمن أجهزة
ّ
الجوال.
للحصول على املزيد من املعلومات
برنامج شركاء YouTube
4ty2bb/http://goo.gl

اإلدارة العليا (.)%38
وتشير األغلبية ( )%61الــى أن أداء
شركاتهم يشهد التطور أو االستقرار.
وي ـع ـت ـقــد  %36أن شــركــات ـهــم تظهر
اهـتـمــامــا بـسـعــادة أو رف ــاه املوظفني
لديها .ويشير حوالى النصف ()%46
إلى أنهم يتمتعون بتوازن جيد بني
الـحـيــاة والـعـمــل ،فــي حــن ي ــرى %22
العكس.
ويحصل  %46من املجيبني في لبنان
على تأمني صحي شخصي ،في حني
يحصل  %48على إج ــازات مدفوعة،
وأقل من  1من أصل  2يحصلون على
إجازة مرضية مدفوعة.
أم ـ ــا ّفـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـت ـعــوي ـضــات
املـ ـف ــضـ ـل ــة ،يـ ـب ــرز الـ ـت ــأم ــن ال ـص ـحــي
ال ـ ـع ـ ــائ ـ ـل ـ ــي ( )%44وال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي
( )%44ك ــأه ــم أن ـ ـ ــواع ال ـت ـعــوي ـضــات.
ويـفـضــل املـجـيـبــون فــي لـبـنــان أيضًا
التعويضات التالية :ســاعــات العمل
املــرنــة ( ،)%32ومـســاهـمــات التقاعد
( ،)%30ورسـ ـ ـ ــوم امل ـ ـ ـ ــدارس لــأب ـنــاء
(.)%29
ويعتقد  %51من املجيبني في لبنان
أنـهــم يـسـتـخــدمــون أقـصــى مــا لديهم
من مهارات ومعرفة .من جهة أخرى،
يقول  %31إن لديهم مـســارًا وظيفيًا
واضـ ـح ــا داخ ـ ــل ش ــرك ــات ـه ــم .ويـعـتـقــد
 %44م ــن املـجـيـبــن أن ال ـت ــدري ــب في
ش ــرك ــات ـه ــم ل ـي ــس م ـص ـم ـمــا ب ـطــري ـقــة
تساعدهم على تحقيق النمو املهني.
(األخبار)

