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Abstract 
In July 2015, Buzzfeed launched the Tasty Facebook page. This page includes 
short cooking video lessons (between 30 seconds to three minutes). In less than 
a year later the Tasty page had become one of the most viewed pages on 
Facebook. The purpose of this study was to examine the relationship between 
uses and gratifications in Tasty videos viewers. The research tool is a 
quantitative study using a survey questionnaire based on an existing 
questionnaire that had examined the uses gratifications of news videos viewers. 
The gratifications that were examined are satisfying the need for leisure and 
entertainment, self-expression, expanding knowledge and social gratification. 
The literature review has shown that instructional videos are a good means to 
self-learning of integrated knowledge (procedural and declarative) such as 
cooking, but the videos appear to be more effective as an additional tool for 
learning rather than as an exclusive solution. The main finding is that the main 
gratification from viewing Tasty videos is expanding one's knowledge 
concerning cooking, Nevertheless most Tasty viewers watch it in a passive 
way such as viewing or playing videos. Most video viewers do not implement 
the knowledge passed in those videos and do not actually cook. Therefore, we 
recommend using videos of this type as an instructional aid to increase your 
motivation and enjoyment of learning. 
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  תקציר
. Tastyשל  Facebook-את עמוד ה Buzzfeedהשיקו חברת התקשורת  2015ביולי 

כולל בעיקר סרטוני הדרכת בישול קצרים (בין חצי דקה לשלוש דקות)  העמוד
 להיות אחד העמודים הנצפים ביותר Tastyובתוך פחות משנה הפך העמוד של 

אור ההצלחה של הסרטונים ברחבי הרשת עלו ל .)Facebook )Litsa, 2016-ב
השאלות הבאות; האם אנשים צופים בסרטונים אלו באמת כדי ללמוד בישול 

האם  ,. בנוסףלצרכים אחרים אוולהעמיק את הידע שלהם בבישול באופן כללי 
אנשים החלו לצפות בסרטונים מכיוון שהם הסבו להם הנאה ויכול להיות 

המחקר מבוסס על אולי משילוב של כל הסיבות. שבעקבותיהם החלו לבשל או 
נבדקו הסיפוקים  ), בעזרתה1973והשימושים (כ"ץ וגורביץ',  תיאורית הסיפוקים

הקשר בין הסיפוקים לשימושים בצפייה ו Tastyשמספקים את צופי סרטוני 
סרטוני הדרכה הם אמצעי טוב ללמידה . מסקירת הספרות עלה כי Tastyבסרטוני 
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 Hamada, Satoh,( ע משולב (פרוצדורלי ודקלרטיבי) כגון בישולעצמית של יד
Sakai, & Tanaka, 2001(.  לים יותר ככלי עזר נוסף במהלך הלמידה ייעאם כי הם

מחקר כמותני, שבוצע המחקר היתה  שיטת .)Hooper, 2016( הבלעדיולא כפתרון 
שימושים על שאלון קיים ומתוקף שבדק התבסס באמצעות שאלון סקר. השאלון 

הסיפוקים  ),Hanson & Haridakis, 2008( וסיפוקים בצפייה בסרטוני חדשות
 שנבדקו הם סיפוק הצורך לפנאי ובידור; ביטוי עצמי; הרחבת ידע; וחברתי.

ים, בין הגילאים גבר 25-נשים ו 77משיבים, מתוכם  102אוכלוסיית המחקר כללה 
הוא  Tastyלצפייה בסרטוני הסיפוק המרכזי כי  הוא . הממצא העיקרי39-ל 20

הרחבת הידע אודות בישול, ממצא העולה בקנה אחד עם מסקנות המחקרים 
שציינו כי סרטוני הדרכה הם אמצעי טוב לשיפור יכולת הלמידה העצמית. אולם, 
נראה שבסופו של דבר המשתמשים אינם מיישמים את הידע שהם רכשו מן 

 צפו.  הסרטונים ולא מבשלים בהתאם למתכונים בהם

הממצאים מעידים על כך שמשיבי הסקר נוטים להרבות להשתמש בסרטונים 
באופן פסיבי כגון ניגון או צפייה בסרטונים, וככל שהשימוש בסרטונים הופך 
להיות כזה שדורש אקטיביות כך יורדת תדירותו בקרב המשיבים. באופן כללי 

עולה, כך גם עולה הסיפוק  Tastyניתן לראות שככל שתדירות השימוש בסרטוני 
 מהצפייה בסרטונים. 

מן הנאמר ניתן להסיק כי אמנם לרוב צופי הסרטונים אינם מיישמים את הידע 
 שמועבר בסרטונים ואינם צופים בהם לצורך למידת בישול.

אלא רוב צופי הסרטונים אינם צופים בהם למטרת למידה, היות ו לסיכום,
מהסרטונים צריך , ניתן להסיק כי בסרטונים עדיפים שימוש כמה שיותר פסיבימ

להיות לצופים רצון מקדים ללמידה, לכן נמליץ להשתמש בסרטונים מסוג זה 
 כאמצעי עזר בלמידה כדי להעלות ללומדים את המוטיבציה וההנאה מהלמידה. 
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