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ويشــكل اســتخدام ســناب شــات أحــد العــادات االتصاليــة اليوميــة للجمهــور فــي المملكة، 
حيــث يتجــاوز عــدد مســتخدميه 14 مليــون مســتخدم، وقــد ســبقت اإلشــارة فــي دراســة 
 Global Web« تحليليــة ســابقة لمركــز القــرار، إلــى أنــه وفــق شــركة األبحــاث البريطانيــة
اســتخدام  فــي  األيرلندييــن  بعــد  عالميــًا  الثانيــة  المرتبــة  الســعوديون  يحتــّل   ،»Index
التطبيــق، مــا يعنــي اســتحواذه علــى اهتمامــات الجمهــور فــي المملكــة، وهــو مــا أدى 
إلــى ظهــور مجموعــة مــن مســتخدمي التطبيــق، اتســمت بالقــدرة علــى جــذب عــدد كبيــر 

مــن المتابعيــن، أطلــق عليهــم »مشــاهير ســناب شــات«.

وقــد وّظــف مشــاهير ســناب شــات العــدد الكبيــر مــن المتابعيــن، والشــهرة الواســعة 
التــي حققوهــا فــي المجتمــع، لتحقيــق عوائــد ماليــة كبيــرة مــن »ســناباتهم«، مــن خــالل 
جلــب أعــداد كبيــرة مــن اإلعالنــات وبثهــا فــي هــذه المقاطــع، كمــا وّجــه أصحــاُب األعمــال 
التجاريــة والمعلنــون جــزءًا كبيــرًا مــن حمالتهــم اإلعالنيــة إلــى مشــاهير ســناب شــات، بمــا 
يتيــح لعالماتهــم التجاريــة الوصــول إلــى شــريحٍة أكبــر مــن العمــالء المحتمليــن، إلــى جانــب 

بعــض القطاعــات الحكوميــة التــي اتجهــت لإلعــالن لــدى هــؤالء المشــاهير.

لكــن اإلشــكالية التــي أثارهــا بعــض مشــاهير ســناب شــات، تتعّلــق بالمحتــوى الــذي يبثونــه 
فــي مقاطعهــم، حيــث يقــّدم بعُضهــم محتــوى »تافهــًا« وال يســتحق هــذه المتابعــة 
الكبيــرة مــن الجمهــور، وأصبــح مــن المالحــظ تقديمهــم لهــذا المحتــوى بغــرض تقديــم 
اإلعالنــات فقــط، دون أدنــى مجهــود لتقديــم محتــوى هــادف يخــدم الجمهــور ويعــرض 
القضايــا المجتمعيــة المهمــة، وهــو مــا يفــرض إجــراَء َمْســٍح مجتمعــي شــامل، يقيــس 

ــر المشــاهير. مســتوى مصداقيــة وتأثي

ُيعــّد تطبيــق ســناب شــات )Snapchat( أحــد أهــّم الوســائط االجتماعيــة الحديثــة، فقــد اكتســب شــهرته 
كوســيلة تواصــل اجتماعــي، مــن خــال إتاحتــه إمكانيــة التواصــل بيــن المســتخدمين، ومشــاركة لحظاتهــم 

اليوميــة مــع أصدقائهــم بأســلوب ممتــع.

مقدمة..
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موضوع الدراسة..
اســتهدفت هــذه الدراســة التعــّرف إلــى مســتويات مصداقيــة مشــاهير ســناب شــات فــي 
الســعودية، ودورهــا فــي التأثيــر علــى المســتخدمين، وذلــك مــن خــالل دراســة مســحية 
على عّينة بلغت 2000 شــخص، ُيمّثلون مســتخدمي تطبيق ســناب شــات في المملكة، 

باســتخدام االســتقصاء اإللكترونــي.

وقد روعي في اختيار عّينة الدراســة ضرورة تمثيلها بشــكٍل دقيق لمســتخدمي التطبيق 
فــي المملكــة، ولهــذا جــاءت إحصــاءات العينــة ممثلــًة للمجتمــع الخــاص بمســتخدمي 

ســناب شــات فــي المملكــة.

فقد توّزعت عينة الدراسة وفقًا للجنس إلى 58% من اإلناث، و42% من الذكور.

بنســبة  الفئــة العمريــة )31 – 40 عامــًا(  المبحوثيــن فــي  النســبة األكبــر مــن  وكانــت 
38.8%، ثــم الفئــة العمريــة )21  - 30 عامــًا( بنســبة 33.8%، ثــم الفئــة العمريــة )أقــّل 
مــن 20 عامــًا( بنســبة 16.3%، ثــم الفئــة العمريــة )51 – 60 عامــًا( بنســبة 7.5%، فــي 
حيــن كانــت أقــّل الفئــات العمريــة تمثيــاًل فــي عينــة الدراســة )41 – 50 عامــًا( و)أكثــر مــن 
60 عامــًا( بنســبة 2.9%، و0.7% علــى الترتيــب، وهــي النتيجــة التــي تتفــق مــع ِســمات 

مســتخدمي التطبيــق فــي المملكــة، خاصــة الفئــات العمريــة )18 - 40 عامــًا(.
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ووفقــًا لمتغّيــر التعليــم، كانــت نســبة الجامعييــن هــي األكبــر فــي العّينــة بنســبة %57.5، 
ثــم فئــة الدراســات العليــا بنســبة 22.5%، ثــم فئــة الدبلــوم بنســبة 12.9%، وأخيــرًا فئــة 

)أقــّل مــن دبلــوم( بنســبة %7.1.

أمــا علــى مســتوى توزيــع أفــراد العينــة علــى مناطــق المملكــة، فقــد جــاءت مدينــة الريــاض 
فــي صــدارة أماكــن إقامــة المبحوثيــن بنســبة 35%، ثــم جــدة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 
30%، ثــم الدمــام فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 20%، ثــم القصيــم بنســبة 15%، وأخيــرًا 

مدينــة أبهــا بنســبة %5.

ويتفــق هــذا التوزيــع مــع التوزيــع العــام لمســتخدمي تطبيــق ســناب شــات فــي المملكــة، 
حيــث َســّجلت مدينتــا الريــاض وجــدة أعلــى معــدالت اســتخداٍم يومــيٍّ لســناب شــات 

عالميــًا، وفقــًا لإلحصــاءات التــي قّدمتهــا ســناب شــات.

جامعيون

أقّل من دبلوم

دراسات العليا

دبلوم

%57.5

%7.1

%22.5

%12.9

الرياض %35

جدة %30

الدمام %20

أبها %5

القصيم %15
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نتائج الدراسة:
أواًل: متابعة مشاهير سناب شات

بالنســبة لمعــدالت متابعــة المبحوثيــن لســناب شــات، كانــت نســبة المســتخدمين أصحاب 
المتابعــة لمــدة ســبعة أيــام هــي األعلــى بنســبة 35.4%، تلتهــا المتابعــة لمــدة يــوم واحــد 
بنســبة 22.9%، ثــم المتابعــة لمــدة يوميــن بنســبة 12.4%، وتليهــا المتابعــة لمــدة ثالثــة 
أيــام بنســبة 10.4%، ثــم خمســة أيــام بنســبة 7.9%، ثــم المتابعــة لمــدة ســتة أيــام بنســبة 

5.8%، وأخيــرًا المتابعــة لمــدة أربعــة أيــام بنســبة %5.4.

ارتفــاع ُمعــّدالت المتابعــة األســبوعية لســناب شــات فــي  إلــى  النتيجــة  وتشــير هــذه 
المملكــة، حيــث أن النســبة األكبــر تتابعهــا بشــكٍل يومــي، مــا ُيــدّل علــى أن متابعــة هــذا 
التطبيــق أصبحــت عــادًة اتصاليــة للجمهــور الســعودي ُيمارســها بشــكل يومــي، مثلهــا 
مثــل العــادات اليوميــة األخــرى، وهــذا يــدّل علــى المكانــة الكبيــرة التــي يحتلهــا التطبيــق 

لــدى الجمهــور فــي المملكــة، وارتباطهــم القــوي بــه.

 وعلــى مســتوى معــّدالت المتابعــة اليوميــة لســناب شــات، جــاءت المتابعــة اليوميــة 
)مــن ســاعة إلــى أقــل مــن ثــالث ســاعات( هــي األكثــر تمثيــاًل فــي عّينــة الدراســة بنســبة 
83.8%، ثــم المتابعــة )مــن ثــالث إلــى أقــل مــن ســّت ســاعات( بنســبة 10.8%، وأخيــرًا 

المتابعــة اليوميــة )ســت ســاعات فأكثــر( بنســبة %5.4.

ــًة بغيرهــا  ورغــم أن المتابعــة )مــن ســاعة إلــى أقــل مــن ثــالث ســاعات( هــي األقــّل مقارن
مــن الفئــات، إال أنهــا ليســت قليلــة بالنظــر إلــى أن المتابعــة األكبــر لــدى العينــة هــي متابعــة 
يوميــة، وبذلــك فــإّن قضــاء )مــن ســاعة إلــى أقــل مــن ثــالث ســاعات( يوميــًا فــي المتوســط، 

ُيشــير إلــى متابعــة مرتفعــة مقارنــة ببقيــة األنشــطة األخــرى غيــر االتصاليــة لألفــراد.
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ثانيًا: تفضيالت متابعة مشاهير سناب شات 
ــات أو المعلومــات  جــاءت تفضيــالت المســتخدمين لطــرق عــرض مشــاهير ســناب شــات للمحتوي
الخاصــة بالمنتجــات التــي ُيرّوجــون لهــا، لتؤكــد ِســمة التطبيــق الــذي ُيرّكــز علــى الســرعة ومحدوديــة 
وقــِت عــرض الصــور وملفــات الفيديــو التــي يتــم تبادلهــا خاللــه، فكانــت أكثــُر الطــرق تفضيــاًل مــن 
وجهــة نظــر العّينــة هــي »تقديــم كّل المعلومــات عــن المنتــج أو الســلعة فــي إعــالن واحــد لمــدة 
)10( ثــوان« بنســبة 56.7%، فــي حيــن كانــت النســبة متقاربــة فــي طريقتــي العــرض األخرييــن، حيــث 
جــاءت ِنســبة َمــن يفضلــون طريقــة العــرض مــن خــالل »اســتخدام ثالثــة إعالنــات متتابعــة مجموعهــا 
)30( ثانيــة لتقديــم معلومــاٍت وافيــة حــول مــا ُيعَلــن عنــه« 23.3%، وأخيرًا بلغت طريقة »اســتخدام 

ثالثــة إعالنــات متتابعــة ُتِجيــب عــن كّل التســاؤالت حــول اإلعــالن« نســبة %20.

 

ثالثًا: أسباب متابعة مشاهير سناب شات
تمثلــت أســباُب متابعــة مشــاهير ســناب شــات فــي »قــدرة المشــهور علــى عــرض وتوصيــل 
للمشــهور«  المســتخدم  ُيوليهــا  التــي  الخاصــة  »الثقــة  ثــم   ،%26.7 بنســبة  المعلومــة« 
بنســبة 22.5%، تليهــا جاذبيــة المحتــوى المقــّدم بنســبة 15%، ثــم »اهتمامــه بعــرض الســلع 
والخدمــات النافعــة لمتابعيــه« بنســبة 13.8%، وتالهــا »االرتبــاط بيــن مجــال المشــهور ومــا 
ُيعِلــن عنــه مــن ِســلع وخدمــات« بنســبة 10.4%، ثــم »إشــراك متابعيــه فــي االســتوري الخاصــة 

بــه« بنســبة 7.5%، وتالهــا »اختيــاره للوقــت المناســب لإلعــالن« بنســبة %4.2.

%56.7

%23.3

%20

مدة )10( ثوان

مدة )30( ثانية

ثالثة إعالنات متتابعة
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ــل  ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن الســبب األساســي الــذي َيجعــل أحــد المســتخدمين ُيفضِّ
أحــَد مشــاهير ســناب شــات عــن غيــره، هــو الجانــب المعرفــي، حيــث ُيفّضــل أفــراد الجمهــور 
مشــهورًا بعينــه وفقــًا لقدرتــه علــى عــرض وتوصيــل المعــارف والمعلومــات، إلــى جانــب 
مســتوى الثقــة بهــذا المشــهور، ولوحــظ تراجــع الجوانــب الخاصــة باإلعالنــات التــي يبثهــا 
المشــهور، ممــا يؤشــر إلــى أن الجانــب المعرفــي هــو األكثــر أهميــة للجمهــور فــي متابعــة 

مشاهير سناب شات، إلى جانب متغّير الثقة بالمشهور.   

 

رابعًا: مصداقية مشاهير سناب شات 
ولقيــاس مســتوى مصداقيــة مشــاهير ســناب شــات لــدى الجمهــور فــي الســعودية، 
تــم تصميــم مقيــاس للمصداقيــة )*( يتكــّون مــن )10( عبــارات تــّم قياُســها علــى مقيــاس 
ليكــرت الخماســي، الــذي يتــراوح بيــن ُمواِفــق بشــدة إلــى غيــر موافــق بشــدة، ثــم تــّم 
تصميــم مقيــاس تجميعــي لتقســيم إجابــات المبحوثيــن إلــى خمســة مســتويات، تتــراوح 

بيــن مرتفــع جــدًا إلــى منخفــض جــدًا، وجــاءت المســتويات كالتالــي:

المســتوى  تــاله   ،%37.5 بنســبة  األولــى  المرتبــة  فــي  المنخفــض  المصداقيــة  مســتوى  جــاء 
المتوســط للمصداقية بنســبة 34.2%، ثم المســتوى المنخفض جدًا للمصداقية بنســبة %25.4، 
فــي حيــن بلغــت نســبة المســتوى المرتفــع للمصداقيــة 3%، واختفــت المصداقيــة المرتفعــة جــدًا.

وُتظِهر هذه النتائُج َضْعَف مستوى مصداقية مشاهير سناب شات لدى المستخدمين 
الســعوديين، بمــا يشــير إلــى أن مشــاهير ســناب شــات ليســوا مصــدرًا إعالميــًا يتمتــع 
بالمصداقيــة لــدى الجمهــور فــي المملكــة، ويمكــن تفســير ذلــك بالمحتــوى »التافــه« 
الــذي ُيقّدمــه كثيــر منهــم، وغلبــة المحتــوى اإلعالنــي واألهــداف الربحيــة، وهــو مــا جعــل 

هــؤالء المشــاهير يفتقــدون للمصداقيــة بنســبة ملحوظــة.

)*( تم إدراج مقياس مصداقية مشاهير سناب شات في ماحق الدراسة.

%25.4

%37.5
%34.2

%3
مصداقية منخفضة جدًا

مصداقية منخفضة

مصداقية متوسطة

مصداقية مرتفعة
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خامسًا: تأثير مشاهير سناب شات 
تــّم  الســعودية،  فــي  الجمهــور  علــى  شــات  ســناب  مشــاهير  تأثيــر  مســتوى  ولقيــاس 
تصميــم مقيــاس للتأثيــر )*( يتكــون مــن )10( عبــارات، تــم قياســها علــى مقيــاس ليكــرت 
الخماســي، الــذي يتــراوح بيــن موافــق بشــدة إلــى غيــر موافــق بشــدة، ثــم تــم تصميــم 
مقيــاس تجميعــي لتقســيم إجابــات المبحوثيــن إلــى خمســة مســتويات تتــراوح بيــن مرتفــع 

جــدًا إلــى منخفــض جــدًا، وجــاءت المســتويات كالتالــي:

جــاء مســتوى التأثيــر المتوســط فــي المرتبــة األولــى بنســبة 35%، تــاله مســتوى التأثيــر 
المنخفــض بنســبة 27%، ثــم المرتفــع بنســبة 23%، ثــم المســتوى المنخفــض جــدًا بنســبة 

11%، وأخيــرًا المســتوى المرتفــع جــدًا بنســبة %4.

وتوضــح هــذه النتائــج وجــود تأثيــر متوســط لهــؤالء المشــاهير، ورغــم انخفــاض مســتوى 
المصداقيــة المدركــة للمشــاهير لــدى العّينــة، إال أن مســتوى التأثيــر المتوســط ُيمِكــن 
تفســيُره بحــدوث تأثيــرات ال شــعورية فــي أفــراد العينــة، فالفــرد قــد ال ُيصــّدق المشــهور 
فــي معلومــاٍت أو إعالنــاٍت ُيقّدمهــا، لكــن ذلــك ال يمنعــه مــن اســتمرار متابعــة المشــهور 
ومشــاهدة ســناباته المختلفــة، وبالتبعيــة فــإن ذلــك قــد يدفعــه ال شــعوريًا التبــاع بعــض 
ــن  ب الفــرد بعــض المنتجــات التــي ُيعِل ــه مــن محتــوى، كأن ُيجــرِّ المشــاهير فيمــا ُيقّدمون
عنهــا المشــاهير، أو يجــّرب بعــَض الخدمــات التــي يعلنــون عنهــا كالفنــادق وغيرهــا، وهــو 
مــا ُيظِهــر خطــورَة المحتــوى الــذي ُيقّدمــه المشــاهير، والــذي ُيحــِدث تأثيــراٍت مدفوعــة 

بأســلوِب التقليــد والتشــّبه، وليــس اقتناعــًا بجــدوى وصحــة مــا ُيقّدمونــه.

)*( تم إدراج مقياس تأثير مشاهير سناب شات في ماحق الدراسة.
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خاتمة..
اتســع نطــاق اســتخدام ومتابعــة تطبيــق ســناب شــات فــي المملكــة بشــكل كبيــر جدًا في 
ــرز  الســنوات األخيــرة، ومــع زيــادة ِنَســب اســتخدام هــذا التطبيــق مــن جانــب الجمهــور، ب
عــدد مــن مســتخدمي التطبيــق باعتبارهــم األعلــى ُمتاَبعــًة وُشــهرًة مجتمعيــة، وَوّظــف 
هــؤالء الشــهرَة والمتابعــة الكبيــرة لجلــب إعالنــات تجاريــة تــدّر عليهــم دخــواًل ماليــة كبيــرة، 

ال َتتناســب مــع مــا يقدمونــه مــن محتــوى منخفــض وتافــه فــي أغلــب األحيــان.

ورغــم ضعــف المحتــوى المقــّدم، تــزداد أعــداد المتابعــة الجماهيريــة لهــؤالء المشــاهير 
ــرة  بمــرور الوقــت، مــا أحــدث موقفــًا مشــكاًل َيصُعــب معــه تفســيُر هــذه المتابعــة الكبي

رغــم ضعــف المحتــوى المقــّدم.

تقديــم  المســحية  الدراســة  هــذه  حاولــت  وقــد 
تفســير علمي دقيق لظاهرة مشــاهير ســناب شــات 
فــي المملكــة، عبــر اختيــار عينــة ممثلــة لمســتخدمي 
ســناب شــات فــي المملكــة، لتقليــل أخطــاء المعاينة 
بأكبــر قــدر ممكــن، وللخــروج بنتائــج دقيقــة تصــف 

واقــع هــذه الظاهــرة.

علــى  ســناب شــات  متابعــة مشــاهير  معــّدالت  ارتفــاع  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  وقــد 
إن دراســاٍت  اتصاليــًا معتــادًا، حتــى  ليصبــح ســلوكًا  اليومــي واألســبوعي،  المســتويين 
أشــارت إلــى أن كثيــرًا مــن األفــراد َيفحصــون جواالتهــم لمتابعــة اإلشــعارات الجديــدة 
لحســابات المشــاهير بعــد اســتيقاظهم مــن النــوم مباشــرة، وهــو مــا ســاعد علــى إحــداث 

تأثيــر فــي أفــراد الجمهــور مــع تراكــم المتابعــة وتواصلهــا اليومــي.

كمــا كشــفت نتائــج الدراســة أن الحاجــات المعرفيــة والمعلوماتيــة هــي أكثــر الحاجــات 
االتصاليــة التــي يبحــث عنهــا مســتخدمو ســناب شــات، وهــي أكثــر مــا يدفعهــم لمتابعــة 
مشــاهير التطبيــق، وليــس لمتابعــة اإلعالنــات التجاريــة التــي ُيقّدمونهــا بكثافــة، ولهــذا ال 
يجــد كثيــر مــن أفــراد الجمهــور المحتــوى الــذي يبحثــون عنــه فــي ســنابات المشــاهير، وهــو 

مــا يفّســر تدّنــي معــدالت مصداقيــة هــؤالء المشــاهير لــدى الجمهــور.

ورغــم هــذا التدّنــي فــي نســبة مصداقيــة مشــاهير ســناب شــات لــدى الجمهــور، جــاء 
تأثيرهــم علــى هــذا الجمهــور متوســطًا وليــس منخفضــًا كمــا هــو متوقــع فــي ظــّل 
انخفــاض مســتوى مصداقيتهــم، وهــو مــا تفّســره الدراســة فــي إطــار تراكــم متابعــة 
الجمهــور للمشــاهير، وتحــّول هــذه المتابعــة إلــى ســلوك اتصالــي يومــي معتــاد، وتقليــد 
ــو كان متوســطًا،  ــرًا ول بعضهــم البعــض فــي متابعــة هــؤالء المشــاهير، ممــا أحــدث تأثي

وهــو مــا يشــكل خطــورة علــى وعــي وحيــاة أفــراد المجتمــع.

الحاجات المعرفية
من أكثر الحاجات االتصالية التي يبحث 

عنها مستخدمو سناب شات وهي أكثر 
ما يدفعهم لمتابعة مشاهير التطبيق.
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توصيات..
توصي الدراسة بتقنين أوضاع مشاهير سناب شات وفق ثالثة مستويات:

األول: يتعلق بوزارة اإلعالم.

 عبر إلزام مشاهير سناب شات بالحصول على رخص من وزارة 

اإلعام، وتشكيل لجنة دائمة في الوزارة، لفحص المحتوى الذي 

يقدمه المشاهير وتقييمه والُحكم على مستواه.

الثاني: يتعلق بوزارة التجارة.

 من خالل المتابعة المستمّرة من جانب الوزارة إلعالنات السلع 

والخدمات في سنابات المشاهير، ومراجعتها للتأكد من صالحيتها، 

واختبار عملية التخفيضات التي يقّدمونها، والتأكد من أنها غير وهمية.

الثالث: يتعلق بوزارة المالية.

 إللزام مشاهير سناب شات باإلفصاح عن عوائدهم المالية من 

اإلعالنات التجارية، وتوجيه هذه البيانات لهيئة الزكاة والدخل، 

للتأكد من تحصيل مبالغ الزكاة بشكل سنوي.
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مقياس مصداقية مشاهير سناب شات في المملكة:

 أشكال المصداقية 
غير موافق  

 بشدة 
غير  
موافق   موافق  محايد  موافق 

المتوسط   اإلجمالي  بشدة 
 الحسابي 

االنحراف 
 الرتبة  المعياري 

االلممققددمم  ممنن  ممششااههييرر  سسنناابب        ىى  االلممححتتوو  
  ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة  ججاادد  ووممففييدد  

1166..33  2244..66  4422..55  1166..33  00..44  110000..00  --00..44000000  00..9955885566  11  

ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة    
  ييققددمموونن  ممععللووممااتت  صصااددققةة  

2200..88  2233..33  4422..55  1122..99  00..44  110000..00  --00..55112255  00..9977666644  22  

أأثثقق  ففيي  االلممححتتوويي  االلذذيي  ييققددممهه  ممششااههييرر    
  سسنناابب  ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة  

2211..33  2266..33  4400..00  1122..11  00..44  110000..00  --00..55558833  00..9977006666  33  

أأععتتققدد  أأنن  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  ففيي    
االلسسععووددييةة  الال  ييررووججوونن  إإالال  للممننتتججااتت  أأوو    

  خخددممااتت  ججييددةة  
2222..99  3300..00  3322..55  1122..11  22..55  110000..00  --00..55887755  11..0044773344  44  

االلممععللووممااتت  االلتتيي  ييققددممههاا  ممششااههييرر    أأررااججعع    
سسنناابب  ششااتت  ووأأتتححقققق  ممننههاا  ممنن  ببععضض    

  االلممصصااددرر  
2200..44  4466..77  1188..88  77..55  66..77  110000..00  --00..66666677  11..0088888800  55  

الال  أأععتتققدد  أأنن  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  ففيي    
  االلسسععووددييةة  ييممككنن  أأنن  ييخخددععوواا  االلججممههوورر  

2299..66  3322..11  2222..55  1111..77  44..22  110000..00  --00..77112255  11..1133336677  66  

ييققددممههاا    أأصصددقق  االلممععللووممااتت  االلتتيي    
ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  ببممججرردد  تتللققييههاا    

  ممننههمم  
2288..88  3311..77  3300..44  88..88  00..44  110000..00  --00..77995588  00..9977002266  77  

ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة    
للللممععللننيينن  ععللىى        نن  ووالال  ييتتححييززوو      وونن،،  صصااددقق  

  ححسساابب  ممصصللححةة  االلججممههوورر  
3355..00  2288..33  2288..88  66..77  11..33  110000..00  --00..88991177  11..0000445566  88  

أأغغللببييةة  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  ففيي    
االلسسععووددييةة  ععللىى  ممسستتووىى  ثثققااففيي  ممررتتففعع    

  ييؤؤههللههمم  للتتققددييمم  ممححتتووىى  ججييدد  
3388..33  2288..33  2222..11  1100..88  00..44  110000..00  --00..99333333  11..0033668844  99  

ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة    
  ييععببرروونن  ععننيي  ششخخصصيياا    

4466..33  3300..00  1177..55  55..00  11..33  110000..00  --11..11550000  00..9966550088  1100  
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مقياس تأثير مشاهير سناب شات في المملكة:

 أشكال التأثيرات 
غير موافق  

 بشدة 
غير 
موافق   موافق  محايد  موافق 

المتوسط   اإلجمالي  بشدة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الرتبة  المعياري 

أأععتتققدد  أأنن  ااإلإلععالالنن  ععببرر  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  

ففيي  االلسسععووددييةة  أأففضضلل  ممنن  ااإلإلععالالنن  ففيي    

  ووسساائئلل  ااإلإلععالالمم

1133
..33

  1133
..33

  2266
..77

  2288
..33

  1188
..33

  1100
00..
00

  

00..22550000  11..22775588  11  

ععررووضض  خخااصصةة  ععللىى  االلسسللعع  ووااللخخددممااتت  تتووججدد  

1122  للممتتااببععيي  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  
..11

  1100
..44

  2277
..99

  4411
..77

  

77..
99

  1100
00..
00

  

00..22229922  11..11228855  22  

ققممتت  ببععمملل  سسككرريينن  ششووتت  ألألككوواادد  

االلتتخخففييضض  االلتتيي  ييععللنن  ععننههاا  ممششااههييرر  سسنناابب  

  ههاا  ممننسستتففييدد  ششااتت  ألأل

2200
..00

  2200
..00

  1144
..66

  3355
..44

  1100
..00

  1100
00..
00

  

--00..00445588  11..33226644  33  

ببششررااءء  سسللعع  أأوو  ااسستتخخدداامم  ققممتت  ققببلل  ذذللكك  

1177  خخددممااتت  أأععللنن  ععننههاا  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  
..99

  2211
..33

  1155
..44

  4400
..00

  

55..
44

  1100
00..
00

  

--00..00662255  11..22444433  44  

تتججذذببننيي  ططررقق  ععررضض  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  

1177  للللسسللعع  ووااللخخددممااتت  ففيي  صصوورر  ممببههججةة
..99

  2200
..00

  2288
..33

  2277
..99

  

55..
88

  1100
00..
00

  

--00..11662255  11..11886699  55  

ععننددمماا  أأتتااببعع  إإععالالنن  ععنن  سسللععةة  أأوو  خخددممةة    

تتششككلل  للدديي  تتللددىى  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  

  ااننططببااععااتت  إإييججااببييةة  ععننههاا  

1155
..00

  2211
..33

  3355
..44

  2255
..88

  

22..
55

  1100
00..
00

  

--00..22004422  11..00664488  66  

أأننوويي  ششررااءء  سسللععةة  أأوو  ااسستتخخدداامم  خخددممةة  أأععللنن    

2200  ععننههاا  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة
..88

  2211
..33

  2255
..88

  2288
..33

  

33..
88

  1100
00..
00

  

--00..22770088  11..11888811  77  

    نن  للدديي    إإععالالننااتت  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  تتككوو    

1177  االلسسللععةة  أأوو  االلخخددممةة  ححوولل    اا    ووااضضحح  اا    ررأأيي
..11

  2211
..33

  4400
..44

  1199
..22

  

22..
11

  1100
00..
00

  

--00..33220088  11..00335566  88  

ةة  أأتتذذككرر  مماا  ننإإذذاا  ففككررتت  ففيي  ششررااءء  سسللععةة  ممععيي

ققااللهه  ممششااههييرر  سسنناابب  ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة  

  اا  ببهه  ععننههاا  ووأأههتتمم    

2211
..33

  2222
..99

  2277
..99

  2255
..44

  

22..
55

  1100
00..
00

  

--00..33550000  11..11447733  99  

االلممححتتووىى  االلذذيي  ييققددممهه  ممششااههييرر  سسنناابب  

ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة  ععنن  االلسسللعع  ووااللخخددممااتت  

  ممصصددرر  ممههمم  ففيي  تتققييييمميي  للههاا  

2211
..33

  2255
..44

  2255
..44

  2255
..00

  

22..
99

  1100
00..
00

  

--00..33770088  11..11557711  1100  

أأتتللققىى  ممععللووممااتتيي  االلخخااصصةة  ببااللسسللعع  

ووااللخخددممااتت  االلتتيي  أأههتتمم  ببههاا  ممنن  ممششااههييرر  

  سسنناابب  ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة

2200
..44

  2244
..66

  3311
..33

  2222
..99

  

00..
88

  1100
00..
00

  

--00..44008833  11..00778855  1111  

تتببااعع  ممششااههييرر  سسنناابب  ااأأووصصيي  أأصصددققاائئيي  بب

ججووننهه  ممنن  ششااتت  ففيي  االلسسععووددييةة  ففييمماا  ييرروو    

  سسللعع  ووخخددممااتت

3322
..11

  2288
..33

  2222
..55

  1155
..44

  

11..
77

  1100
00..
00

  

--00..77337755  11..11117755  1122  
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك

w w w . a l q a r a r . s a

@alqarar_sa

تابع حسابنا على تويتر

https://twitter.com/alqarar_sa

