ﺟﻴﻞ Snapchat
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جيل Snapchat
عدسة جديدة تركز على الهوية والتعبير عن الذات والتواصل في المملكة العربية السعودية
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ﺟﻴﻞ Snapchat

ّ
يوضح االتجاهات
هذا التقرير
التي تظهر بسبب جيل
 Snapchatوتأثير أبناء هذا
الجيل على العالم.

أسندنا إلى أنفسنا مهمة ،وهي فهم شخصية جيل  Snapchatاليوم
ومعرفة توجهاتهم.

أﺟﺮﻳﻨﺎ استطالع رأي على  ۱۹,۰۰۰ﺷﺨﺺ ﰲ ً ١٦
ﺑﻠﺪا

مستخدمي
ما من ُ
مستخد ً
…وتحدثنا إلى ُ ٣٢
 Snapchatوأصدقائهم ﰲ ً ١٦
ﺑﻠﺪا

…وأجرينا مقابالت مع أربعة من الخبراء الشباب ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ

يركز هذا التقرير على االستنتاجات الرئيسية التي تم التوصل إليها في
المملكة العربية السعودية ،وذلك استنا ًدا إلى استطالع رأي قد أجريناه على
المستخدمين اليوميين تطبيقات التواصل االجتماعي.
مستخدم من ُ
ُ ۱۰۰۰
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الماضي لم يغير من
مستخدمي
شخصية ُ
 ،Snapchatولكنه غ ّير من
طريقتهم في التعبير عن
أنفسهم
القيم المهمة أمس غدت أكثر أهمية
اليوم.

أبرز خمس قيم مهمة

٪٦٠

٪٦٢

كسب المال

التص ّرف على
طبيعتي والتعبير
عن تف ّردي

٪٦٥

٪٦٥

الوصول إلى
أهدافي

االهتمام بصحتي
ورفاهيتي

ازدادت أهمية
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ً
ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ؟ | س :إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺪث ذﻟﻚ ،ﻓﻜﻴﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :س :أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻳﻌﺪ
ً
ﺗﻐﲑت أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ؟

هذه القيم البارزة.

٪٦۷

االستمتاع بوقتي
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هذه الجيل يُطبق ما يؤمن به من القيم ويعمل على تحسين الكثير من
الجوانب في الطريقة التي نعيش بها حياتنا

االتصال

التجارة

التواصل

الهوية

أصبح التواصل يحظى بأهمية
أكبر من أي وقت سابق ،ويريد
مستخدمو  Snapchatالتفاعل
ُ
مع أصدقائهم والعالمات
التجارية والنطاق األوسع من
العالم حولهم.

المشهد التجاري يتغير،
مستخدمو Snapchat
ويعيش ُ
تجربة تسوق غامرة أكثر.

مستخدمي Snapchat
إن ُ
يعيدون تعريف التواصل ،حيث
يعبرون عن أنفسهم بطرق
تتسم بالمزيد من اإلبداعية
والشمولية.

مستخدمو Snapchat
يقود ُ
تغيي ًرا يتجه نحو الواقعية،
حيث يتصرفون على
طبيعتهم ويعيشون اللحظة.

يقول  ٪۸٥من مُستخدمي
 Snapchatإن التواصل مع
أصدقائهم هو أبسط طريقة تُشعرهم
بالمزيد من السعادة.

يهتم  ٪۹۷من مُستخدمي
 Snapchatباستخدام تقنية الواقع
المُ عزّز في التسوق؛ باإلضافة إلى
ذلك ،فإن تطبيق  Snapchatهو
أمتع التطبيقات التي يمكن مشاركة
لحظات التسوق من خاللها.

تأتي كاميرا تطبيق  Snapchatفي
المركز األول من حيث إنشاء الصور
ومقاطع الفيديو.

يستمتع  ٪٩٨من المُ ستخدمين
بمشاركة لحظات حياتهم واالحتفاء
بها على تطبيق .Snapchat

ﺟﻴﻞ Snapchat

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﻀﻌﻒ
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الهوية

من
التحفُّظ
تقديم أفضل نسخة من شخصيتك
منظور تم اختياره وتحميله بعناية من أبرز أحداث الحياة

إلى

الواقعية
االستكشاف وتقبُّل شخصيتك الحقيقية كما هي

6
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"

نحن منفتحون أكثر وغير تقليديين أو ال نفرض
الكثير من القيود ]مقارن ًة باألجيال السابقة[ .فإن
تفكيرنا متفتح أكثر ونُقبل على الطرق المختلفة في
تنفيذ األمور.

ما
عبد الرحمن ،ذكر ٢٥ ،عا ً

"

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﳍﻮﻳﺔ

المصداقية تحظى بأهمية متزايدة لدى
جيل Snapchat

٪٦٨
ﻣﻦ ُ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻳﺸﻌﺮون أن "التصرف على طبيعتهم"
ﻗﺪ أﺻﺒﺢ أﻛﱶ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ً
اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :س :إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺪث ذﻟﻚ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻐﲑت أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ؟

7

8

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﳍﻮﻳﺔ

مستخدمو  Snapchatيبحثون عن
ُ
المساحات اإليجابية ويعملون على
إنشائها باستمرار

٪٨٦

ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﲆ ﻋﺒﺎرة
"أركز على استخدام التطبيقات التي
تبدو كبيئات إيجابية".

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،٥۱۹ :وﻏﲑ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
 ،Snapchatاﻟﻌﺪد | ۳۷۷ :سُ :ﻳﺮﴁ ذﻛﺮ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ أو اﺧﺘﻼﻓﻚ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮك وﻋﻮاﻃﻔﻚ.
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"

يمكنك التعبير عن مشاعرك .يمكنك إثارة عواطف
أكثر على  ...Snapchatأتفاعل مع أصدقائي
بالمزيد من المشاعر عندما أشاركهم اللحظات.
ما
رغد ،أنثى ٢٣ ،عا ً

"
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تطبيق  Snapchatهو حيث
يمكنهم التصرف على
طبيعتهم

المشاعر الخمسة التي شعر بها
المستخدمون في أثناء استخدام
ُ
Snapchat

...الحرية في التجربة واإلنشاء
واالتصال

السعادة

التفكير المتفتح

االتصال
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :س :ﻣﺎ ﻣﻌﺪل إﺣﺴﺎﺳﻚ ﺑﻜﻞ ﺷﻌﻮر ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ
Snapchat؟

اإلبداعية

المرح
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المستخدمون يلجؤون إلى
ُ
لمشاركة  Snapchatتطبيق
...لحظات من حياتهم

٩٨٪
المستخدمين يستمتعون بمشاركة لحظات
من ُ
 Snapchat.حياتهم واالحتفاء بها على تطبيق
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،٥۱۹ :وﻏﲑ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  ،Snapchatاﻟﻌﺪد | ۳۷۷ :س :أي ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ أو اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ؟ )اﻟﺨﻼﺻﺔ :ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻣﻮز(  TikTokﺑﻤﻌﺪل  Instagram ،٪۹۳ﺑﻤﻌﺪل ،٪۹٥
 Facebookﺑﻤﻌﺪل  Messenger ،٪۹۸ﺑﻤﻌﺪل  Twitter ،٪۹۷ﺑﻤﻌﺪل ٪۸۷
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بالنسبة إلى العالمات التجارية ،يتعلق األمر كله بالظهور بشكل المناسب
نصائح للعالمات التجارية...
التواصل مع األشخاص بمرونة

"

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﲆ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ،Snapchat
ُّ
واﻟﺘﻔﺮد .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺴﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت،
واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ بصورة لطيفة ومرحة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺮص
ً
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﱪة اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﻨﻤﻘﺔ ،وأن ﺗﺴﺘﺨﺪم
ً
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺤﻮاري ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﲆ اﻟﻐﲑ.

قبول األشخاص كما هم
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أن ﺗﺘﻘﺒﻞ ﺟﻴﻞ  Snapchatوﺗﺮﴇ ﺑﺘﻨﻮﻋﻪ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﴓ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ المحتوى الذي يمثلها بمصداقية وﻳﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﻬﺎ.

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﻟﱪاﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
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التواصل

من
الوظيفية
الكفاءة فوق المشاعر

الكفاءة
فوق التعبير

إلى
اإلبداعية
إنشاء معنى أعمق للتواصل
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"

قد ألتقط صورة لشيء ما أو أصوّر مقطع فيديو
قصي ًرا وأسأله ]أخي[ عن رأيه…يمكننا مشاركة
األمور مع بعضنا طوال الوقت ح ًقا.
ما
عبد الرحمن ،ذكر ٢٥ ،عا ً

"
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جيل  Snapchatيقود
الطريق فيما يتعلق
باألساليب اإلبداعية في
التواصل

٪٩٨
ﻣﻦ ُ
ً
أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺮﰄ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء
…اﻷرﺟﺢ أن ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا
ّ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ز أﻛﱶ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺑﻤﻌﺪل

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،٥۱۹ :وﻏﲑ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  ،Snapchatاﻟﻌﺪد | ۳۷۷ :س :ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱵ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ،أي ﻋﻨﴫ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﺼﻮر
واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ،واﻟﻔﻼﺗﺮ  /اﻟﻌﺪﺳﺎت ،ورﻣﻮز ﺗﻌﺒﲑ  / emojiﺻﻮر  bitmojiاﻟﺮﻣﺰﻳﺔ(؟ )ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻞ اﻟﺮﻣﻮز( | ...وأي ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺧﻀﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؟ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز ﻷﺟﻞ...

١.٤

الضعف

ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺻﻮرﻫﻢ وﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺗﻬﻢ.
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۱۰۰

تطبيق  Snapchatيحتل المركز
األول من حيث االستخدام إلنشاء
المحتوى عبر الكاميرا

٦٥

٦٥

٥٠
٣٠

٣١

٣٨

ُ
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد،٥۱۹ :
ُ
ُ
ُ
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،Facebook = ۳۳۸
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،Instagram = ۳۳۳
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،TikTok = ۳٤۱
ُ
ُ
 ،Messenger = ۳۳۱واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ،Whatsapp = ۳۳٦واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  | Twitter = ۳۳٥س :أﺧﱪﻧﺎ ﻋﻦ رأﻳﻚ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ذﻛﺮت
ً
ً
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ .ﻳﺮﴁ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ) .اﻟﺨﻼﺻﺔ :ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر/اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﲑا ،أو ﻟﺘﺤﺴﲔ
ﻳﻮﻣﻴﺎُ .ﻳﺮﴁ إﺧﺒﺎرﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻨﺎ أﻧﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﺻﻮري/ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﰐ/ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﱄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﺳﺎت/اﻟﻔﻼﺗﺮ/اﻟﺘﺄﺛﲑات(
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التواصل المرئي يؤسس العالقات الشخصية

أكثر من

 ۳من أصل ٥

ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺮﰄ
ﻟﻴﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ أﻛﱶ

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :س :ﻟﻤﺎذا ﺗﺤﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  /اﺳﺘﻼم اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :اﻟﺼﻮر
واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ،واﻟﻔﻼﺗﺮ  /اﻟﻌﺪﺳﺎت ،ورﻣﻮز ﺗﻌﺒﲑ  / emojiﺻﻮر  bitmojiاﻟﺮﻣﺰﻳﺔ( ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت؟ )اﻟﺨﻼﺻﺔ :أﺷﻌﺮ أن ذﻟﻚ
ﻳﻀﻔﻲ اﻟﻤﺰ ﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﴢ ﻋﲆ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ،وﻳﺼﺒﺢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت/اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻗﻮى أﻛﱶ ﺳﻬﻮﻟﺔ؛ وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﱐ
ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﺣﻴﺎة أﺻﺪﻗﺎﰄ وإن ﻟﻢ أﻛﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ(
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"

أشعر أنهم يعيشون اللحظة معي .الجميع يشعر بأنه
لدي صديقة تعيش في المملكة المتحدة
قريب من اآلخر.
ّ
وأتحدث إليها كل يوم .وال أشعر أنها تعيش بعي ًدا عني،
دائما ما أحس بأنها موجودة في حياتي.
ألنني
ً
ما
رغد ،أنثى ٢٣ ،عا ً

"
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المعزّز تسمح
تقنية الواقع ُ
للعالمات التجارية
بالتواصل مع عمالئها على
مستوى أقرب من أي وقت
مضى

٪٦٣

ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﺗﺠﺎرب
اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰز ﺗﺒﺪو ﺷﺨﺼﻴﺔ أﻛﱶ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :س :ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز ) (ARﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم؟

19

20

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﻟﺘﻮاﺻﻞ

حان الوقت لكي تعتمد العالمات التجارية أشكاالً جديدة من أشكال
التواصل المرئي
نصائح للعالمات التجارية...
فهم الجمهور واالنضمام إليهم في اهتماماتهم

"

ﻳﺮﻳﺪ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatأن ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮا ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ إﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻣﺮﺋﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻜﻴﻒ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ .ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﻗﺒﺎل ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﲑا.

االتسام بالشمولية
ﺑﺤﻜﻢ أن ﺟﻴﻞ  Snapchatﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﻠﻄﺎﻓﺔ ،ﺳﺘﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﻛﺐ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﻧﻮع ُﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء .وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ وﺗﻘﻮد ﺑﺮوح ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﱔ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﱱدﻫﺮ.

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﻟﱪاﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
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التجارة

من
األسلوب التقليدي
الكفاءةبالمألوف
سّك
التم ُ

فوق التعبير

إلى
األسلوب الغامر
تجربة األدوات التفاعلية
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مستخدمو Snapchat
ُ
ينتقلون إلى  ٢٠٢٢بروحهم
المرحة واللطيفة

ﻣﻨﺬ أن ﻇﻬﺮت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻳﺸﻌﺮ

٪٦٥
ُ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ Snapchat
أن االستمتاع بالوقت أﺻﺒﺢ
ﻗﻴﻤﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻣﱱاﻳﺪة

أﻛﱶ ﻣﻦ ﻏﲑ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatبمعدل ۱.۲
الضعف
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،٥۱۹ :ﻏﲑ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  ،Snapchatاﻟﻌﺪد =  | ۳۷۷س :إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺪث ذﻟﻚ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻐﲑت
ً
أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ؟
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إنهم أكثر إقباالً على
التجربة من االلتزام بالعادات
والتقاليد

٪٧٥

ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻳﺤﺒﻮن
خوض التجارب وتغيير ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ
ﺷﻜﻠﻬﻢ/ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ

اﻷرﺟﺢ أن ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻗﺪ ﺷﻌﺮوا ﺑﺬﻟﻚ أﻛﱶ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺑﻤﻌﺪل

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،٥۱۹ :وﻏﲑ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  ،Snapchatاﻟﻌﺪد | ۳۷۷ :س :ﺳﻨﻌﺮض ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات.
ﻟﻜﻞ زوج ﻣﻨﻬﺎُ ،ﻳﺮﴁ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﱶ.

 ۱.۱الضعف
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المعزّز تزيد من
تقنية الواقع ُ
مستخدمي Snapchat
قدرة ُ
على استكشاف وتجربة
المظاهر الخارجية المختلفة

٪٩٣

مستخدمي  Snapchatﻣﻬﺘﻤﻮن
ﻣﻦ ُ
ّ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ز ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ أو اﻟﻤﻼﺑﺲ

مستخدمي  Snapchatقد استخدموا بالفعل تقنية
األرجح أن ُ
مستخدمي  Snapchatبمعدل
الواقع المعزّز أكثر من غير ُ

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،٥۱۹ :وﻏﲑ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  ،Snapchatاﻟﻌﺪد | ۳۷۷ :س :ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز )(AR
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب .ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺬه ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز اﻵن وﰲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﺎ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﰲ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﲇ؟ )اﻟﺨﻼﺻﺔ :ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﺒﺪو/ﺗﻨﺎﺳﺒﲏ اﻟﻤﻼﺑﺲ أو اﻹﻛﺴﺴﻮارات؛ و"ﺗﺠﺮﺑﺔ" ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ( | س... :وأي ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺧﻀﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؟ )اﻟﺨﻼﺻﺔ :ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ(

 ١.٤الضعف

لتجربة المالبس ومساحيق التجميل.
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مستخدمي  Snapchatمن التجربة والتسوق
كاميرا  Snapchatتُم ّكن ُ
والمشاركة
٩٩

٥٤

٦٢

٦٥

٦٥

۱۰۰

٧٣

ُ
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد،٥۱۹ :
ُ
ُ
ُ
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،Facebook = ۳۳۸
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،Instagram = ۳۳۳
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،TikTok = ۳٤۱
ُ
ُ
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  | Twitter = ۳۳٥س :أي ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ
واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻴﻮﻣﻴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،Whatsapp = ۳۳٦
،Messenger = ۳۳۱
ً
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ أو اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ؟ )اﻟﺼﺎﰲ :ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷﱰﻳﺖ ﺷﻴﺌﺎ أﺣﺒﻪ؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺴﻮق(

المنصة األولى
تطبيق  Snapchatهو
ّ
ُ
اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺸﱰﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﺤﺒﻮﻧﻬﺎ أو ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﻮق
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على  ،Snapchatيمكن أن تعتمد
العالمات التجارية على تقنية الواقع
مستخدمي
المعزز لمساعدة ُ
ُ
 Snapchatعلى التفاعل بطرق غامرة
أكثر

٪٩٧

ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻣﻬﺘﻤﻮن
ّ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ز ﻟﻠﺘﺴﻮق
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :س :ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻚ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز ﻟﻠﺘﺴﻮق؟ )ﺧﻼﺻﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺮﻣﻮز ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا "أﻧﺎ ﻏﲑ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز ﻟﻠﺘﺴﻮق"(

نصائح للعالمات التجارية...
إضفاء الطابع الشخصي وإتاحته

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺠﺎرب ﺗﺴﻮق ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻏﺎﻣﺮة أﻛﱶ ﻣﻦ أي وﻗﺖ
ﺳﺒﻖ .إن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز ﺗﻌﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰة اﻟﺘﺴﻮق ﺣﻮل
ّ
ُ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ وﴍاﺋﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪﺳﺔ واﺣﺪة.

بيئة مرحة واجتماعية

ﻳﺒﺤﺚ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺮﺣﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮق ،وﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺘﺠﻬﻮن
إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ  Snapchatﻟﻠﺘﺴﻮق وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺠﺘﻬﻢ .ﻛﺎﻣﲑا
 + Snapاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ = ﺗﺠﺎرة ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون
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التواصل

من
"أنا"
التركيز على اإلنجازات الفردية

عقلية تستند إلى "ما الذي
يمكن أن أحصل عليه؟"

إلى
"نحن"
تعزيز السعادة الجماعية

28

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﻻﺗﺼﺎل

"

ً
أيضا في المستقبل،
أتمنى أن أصبح شخصية مؤثرة
وأن أصبح مشهو ًرا ويكون لي تأثير إيجابي على
األشخاص من حولي.
ما
عبد الرحمن ،ذكر ٢٥ ،عا ً

"

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﻻﺗﺼﺎل

29

مستخدمو Snapchat
ُ
يقدرون العالقات اآلن أكثر
من أي وقت مضى
حوالي

 ٣من كل ٤

أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻳﺨﻄﻄﻮن إﱃ
ً
ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻛﱶ
قضاء المزيد ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻦ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :س :ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،أي ﻧﺸﺎط ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻮي ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱶ ﰲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻋﲆ اﻓﱰاض أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻗﻴﻮد ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻔﺮ(؟ )اﻟﺨﻼﺻﺔ :اﻟﺨﺮوج واﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺄﺷﺨﺎص ﺟﺪد؛
ً
ﺷﺨﺼﻴﺎ(
واﻟﺨﺮوج ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؛ وﺣﻀﻮر اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
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تكوين العالقات هو طريقة
مستخدمي  Snapchatفي
ُ
العناية بأنفسهم

٪٨٥
ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﲆ عبارة
"التواصل مع أصدقائي المقربين هو أبسط
طريقة
تشعرني بالمزيد من السعادة".
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :سُ :ﻳﺮﴁ ذﻛﺮ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ أو
اﺧﺘﻼﻓﻚ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮك وﻋﻮاﻃﻔﻚ.
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 ...وفي إحداث التغيير الذي
يريدون أن يروه في العالم

٪٦٧

ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻳﻘﺪرون
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟﻞ الصالح العام

…واﻷرﺟﺢ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

 ۳.۳أضعاف
تستخدم أدوات التسوق التي تعمل بتقنية الواقع المُ عزّز ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ تأثيرهم
على البيئة )على سبيل المثال :من خالل تقليل عدد طلب المنتجات واسترجاعها(
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ً
ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ؟ ﻳﺮﴁ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ) .اﻟﺨﻼﺻﺔ :ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑي
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :س :أي ﻣﻤﺎ ﻳﲇ ﻳﻌﺪ
ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ واﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  /اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ودﻋﻢ ﻣﺠﺘﻤﴔ واﺳﺘﻐﺮاق اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻮﱄ؛
ّ
واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﺣﱰام اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( | س :ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻚ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ
ً
ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز ﻟﻠﺘﺴﻮق؟ | س :إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺪث ذﻟﻚ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻐﲑت أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ؟

 ٢.٣أضعاف
اكثر توافقا على آن التكلم عن المواضيع االجتماعية/السياسية اصبحت اهم من
ما كانت قبل الجائحة
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هذه الرغبة لتكوين العالقات
األعمق تمتد إلى العالمات
التجارية

حوالي

٪٥٦

ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ أن العالمات
ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻳﺠﺪون
التجارية يجب أن تهتم أكثر بتكوين العالقات معهم

هذا التوقع يزيد إلى

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ً
رﻗﻤﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸﱰوا
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪدُ ،٥۱۹ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﻣﻤﻦ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﻬﺎ =  | ۱٥۸س :ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أﻛﱶ ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،أي ﻣﻤﺎ ﻳﲇ أﺻﺒﺢ أﻛﱶ
ٍ
أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺸﱰي اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﻬﺎ؟ )اﻟﺼﺎﰲ :أن ﺗﺠﻌﻠﲏ أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﲏ ﺟﺰء ﻣﻦ
ّ
ً
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﲑ
ﺷﺨﺼﻴﺎ أو
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻋﱪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻤﻜﻦ أن أﺣﴬﻫﺎ
ً
ﻋﻦ اﻵراء(؛ وأن ﺗﺠﻌﻠﲏ أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﲏ أﺣﺪث ﻓﺎرﻗﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻮر؛ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻼﺣﻈﺎﰐ  /ﺗﺠﻌﻠﲏ أدﱄ ﺑﺮأﱚ ﰲ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ؛ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﱐ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ أوﻣﻦ ﺑﻬﺎ(

٪٧١

مستخدمي  Snapchatالذي يتفاعلون رقميًا مع
بين ُ
العالمات التجارية ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱶ اﻵن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﱵ
ٍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
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"

أريد أن أرى ]عالمات تجارية[ تتناول القضايا ...أجد
أن األمر سيكون لطيفًا إذا حاولوا تناول القضايا
الموجودة في المملكة العربية السعودية .أريد أن
أرى عالمات تجارية تتحدث عن هذه القضايا أكثر.
ما
رغد ،أنثى ٢٣ ،عا ً

"
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العالمات التجارية قادرة
على تكوين العالقات مع
مستخدمي Snapchat
ُ
بالعديد من الطرق

يقول  ٪٦۷من األشخاص إن العدسات/الفالتر
بتقنية الواقع المُ عزّز تساعدهم على الشعور
بالمزيد من التواصل مع العالمات التجارية

يتفاعل  ٪٦۹من األشخاص مع العالمات
التجارية عبر الملفات التعريفية على
وسائل التواصل االجتماعية للتعبير عن
والئهم

وسائل التواصل
االجتماعي

المعزّز
الواقع ُ
العالمات التجارية

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد| ٥۱۹ :
ّ
ُ
س :ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺰ ز ) (ARﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم؟ | س :ﻛﻴﻒ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ وﻻﺋﻚ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺔ اﻟﱵ
ﺗﺤﺒﻬﺎ؟ )اﻟﺨﻼﺻﺔ :أﺿﻴﻔﻬﺎ  /أﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻲﻋ  /اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ  /اﻟﻜﺎﻣﲑا ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ؛ وأﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺔ
ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻲﻋ  /اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ  /اﻟﻜﺎﻣﲑا )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :أﺗﻔﺎﻋﻞ  /أﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ "إﻋﺠﺎب"  /أﻋﻠﻖ ﻋﲆ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻀﻌﻪ ،أو
أﻋﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ(؛ وأﺷﺎرك ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺔ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻲﻋ  /اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ  /اﻟﻜﺎﻣﲑا؛ اﻟﺨﻼﺻﺔ :أﺗﺤﺪث
ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺔ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﰄ وﻋﺎﺋﻠﱵ؛ وأﺣﺐ أن أﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮ ﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺔ ﻣﺜﲇ )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل:
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻲﻋ((
ّ
دراﺳﺔ  NRGﻟﻌﺎم ُ ٢٠٢١
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap, Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪة :إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻤﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )اﻟﻌﺪد =  | (۱۰۱۱س :ﻳﺘﻮﻓﺮ أدﻧﺎه ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻤﺜﻞ ً
آراء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻣﺎ ﻣﺪى اﺗﻔﺎﻗﻚ أو اﺧﺘﻼﻓﻚ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ؟

الفيديو

المجتمع

يشعر  ٪۹۳من األشخاص أن
الفيديوهات العمودية تكون ذات
طابع شخصي أكثر

تواصل  ٪٦٠من األشخاص مع أشخاص
آخرين بسبب العالمات التجارية التي
يحبونها
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عند تكوين العالقات ،يجب أن تفكر العالمات التجارية في هذه
الجوانب األساسية...ولكن كيف نكوّن العالقات الصادقة؟
نصائح للعالمات التجارية...
محاذاة القيم

"

أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻵن ،وأﻛﱶ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﴣ ،أن ﺗﺘﺤﺎذى ﻗﻴﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ ﻗﻴﻢ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﻳﺮﻳﺪ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatأن ﻳﺸﱰوا اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﱵ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ دﻋﻤﻬﺎ واﻟﱰوﻳﺞ ﳍﺎ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻧﻔﺘﺎح وﺻﺪق ووﺿﻮح ﻣﻊ أﻫﺪاﻓﻬﻤﺎ ودواﻓﻌﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ.

إنشاء المجتمعات
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﴓ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻋﱪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت .ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﺑﺎﻟﺘﺤﺪث إﱃ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮن
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻠﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻗﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ ،ﻓﺈن ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻳﺘﻘﺒﻠﻮن
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﱔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ .إﻧﻬﻢ
ّ
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﺮ ﻳﺔ اﻟﱵ ُﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﴫف ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،وﻳﻮﻓﺮ
ﳍﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ  Snapchatاﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.

ما االستنتاجات
الرئيسية من كل ذلك؟

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  ،Snapchatﻳﺤﻈﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة
ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺒﻌﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ .اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺮﰄ ﻫﻮ
أﻫﻢ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت أﻋﻤﻖ.

ّ
ﻳﺘﻐﲑ .ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﺑﻘﻀﺎء
اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺘﺠﺎري
وﻗﺘﻬﻢ وﻳﺠﺮﺑﻮن اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وأﺻﺒﺤﻮا
ﻳﺘﺠﻬﻮن إﱃ أدوات اﻟﺘﺴﻮق اﻟﻐﺎﻣﺮة اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ Snapchat
ّ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ.

ﻳﻤﻨﺢ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatاﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﻹﻧﺸﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺘﻄﻮر .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻢ ﻳﺪرﻛﻮن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺠﻠﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
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الملحق
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المنهجية
استطالع رأي كمي تم إجراؤه على اإلنترنت
● أﺟﺮت  Crowd DNAاﺳﺘﻄﻼع رأي ﻣﺪﺗﻪ  ۱٥دﻗﻴﻘﺔ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﲔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﺎ ﰲ ً ١٦
ً
ﺑﻠﺪا :أستراليا ،والبرازيل ،وكندا ،وفرنسا،
اﻟﻤﺸﱰﻛﲔ ﻋﺪدﻫﻢ ۱۹,٥٥۱

●
●
●
●
●
●
●

وألمانيا ،والهند ،وإيطاليا ،والمكسيك ،وهولندا ،والنرويج ،والمملكة العربية
السعودية ،وإسبانيا ،والسويد ،واإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة،
والواليات المتحدة األمريكية.
ﻛﺎن اﻟﻌﻨﴫ اﻟﻜﻤﻲ ﰲ اﻟﻤﻴﺪان ﺑﲔ  ٥ﻧﻮﻓﻤﱪ و ٢٦ﻧﻮﻓﻤﱪ .۲۰۲۱
ً
ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﱰﻛﲔ ﺑﲔ  ١٣وً ٤٤
ﻫﺎﺗﻔﺎ ً
ذﻛﻴﺎ وأن
ﻋﺎﻣﺎ ،ﺑﴩط أن ﻳﻤﺘﻠﻜﻮا
ُﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع  /ﻣﺮاﺳﻠﺔ  /ﻛﺎﻣﲑا.
ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﱰﻛﲔ ﺑﲔ  ١٣وً ٤٤
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ أو اﻷوﺻﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ً
ً
وﻃﻨﻴﺎ )ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ دراﺳﺔ
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺣﺼﺺ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر  ۱۰۰۰ﻣﺸﱰك ﰲ ﻛﻞ ﺳﻮق
ً
وﻃﻨﻴﺎ.
ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ( ﻋﲆ اﻟﺴﻦ واﻟﻨﻮع واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻹﺛﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ٍّ
ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ُ ٥٠٠ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ُ
ﺑﺤﺪ أدﱏ ﻟﻜﻞ ﺳﻮق،
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻴﻮﻣﻴﲔ ﻟـ Snapchat
إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﺿﺎﰲ.
ٍّ
ً
ﺑﺤﺪ أدﱏ ﰲ
ﺷﺨﺼﺎ
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺼﺺ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻀﻤﻦ وﺟﻮد ۱۳۳
ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ )ﻣﻦ  ١٣إﱃ ١٧؛ وﻣﻦ  ١٨إﱃ ٢٤؛ وﻣﻦ  ٢٥إﱃ .(٤٤
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺴﻦ واﻟﻨﻮع ﻋﲆ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ Snapchat
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﻟﺴﻮق .ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻏﲑ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
 Snapchatﺗﺮﺟﻴﺢ ﻳﺴﺎوي .۱

المقابالت النوعية

● ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟـ ً ١٦
ﺑﻠﺪا ،أﻛﻤﻞ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮﻳﺎدﻳﲔ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ
 Snapchatﻣﺪوﻧﺎت ﺗﺴﺘﻌﺮض أﻳﺎﻣﻬﻢ ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻖ
واﻟﻌﻮاﻃﻒ.
● ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ُﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻀﻤﲔ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺎت،
ّ
ووﺳﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﻈﻮرات اﻟﱵ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺎ رﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ
أﺟﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.

المحاذاة مع الخبراء
● ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻣﻊ  ٤ﺧﱪاء ﰲ اﻟﻤﺠﺎل ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ:
○ ﻟﻮاﻧﺎ ﻟﻴﱰات  -ﺧﺒﲑة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﻴﻞ أﻟﻔﺎ واﻟﺠﻴﻞ اﻷﺣﺪث ،اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮ ﻳﻜﻴﺔ
○ دﻳﺮﻳﻚ إي .ﺑﲑد  -ﻣﺤﺘﻮى اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺮاﻫﻘﲔ ،إﺳﱰاﺗﻴﴞ ﺛﻘﺎﻓﺎت،
ﻋﺎﻟﻤﻲ
○ د .دﻣﻴﺎن رادﻟﻴﻒ  -أﺳﺘﺎذ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﴩق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮ ﻳﻘﻴﺎ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  /اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
○ ﻣﺎرك ﻣﻜﺮ ﻳﻨﺪل ﺑﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻲﻋ وﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
أﺳﱰاﻟﻴﺎ  /ﻋﺎﻟﻤﻲ
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كيف تختلف المملكة العربية
السعودية عن الصعيد
العالمي؟
إن اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮ ﻳﺮ ﺗﺘﻤﺎﳽ ﺗﻘﺮ ً
ﻳﺒﺎ
ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﻴﻞ Snapchat
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ اﳍﻮﻳﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺗﺼﺎل
ّ
ﺗﻮﺿﺢ ﻧﻔﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﲆ ﻧﺤﻮ
ً
ً
ّ
اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻷﺧﺮى،
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ
أﻛﱶ ﻗﻮة .ﻳﺒﺪو  Snapchatﻣﺨﺘﻠﻔﺎ
وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم وﺗﺸﺠﻊ ﻋﲆ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﻗﺮب.
ً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﻳﺸﻌﺮ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮاﺻﻞ
 Snapchatأﻧﻬﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻛﺔ آراﺋﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵراء اﻷﺧﺮى.
ﻓﻬﻢ ّ
ﻳﻮﺳﻌﻮن ﻣﺪارﻛﻬﻢ وﻳﺴﺘﻜﺸﻔﻮن ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ،
وﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﺟﻴﻞ Snapchat

٪٧١

جيل  Snapchatال يفكر في
نفسه وحسب ،بل إنه متفتح
ويريد إنشاء مستقبل أفضل

ﻣﻦ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  Snapchatﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄن
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ليجعلوا العالم مكانًا أفضل

٪٤٠

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :سُ :ﻳﺮﴁ ذﻛﺮ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ أو اﺧﺘﻼﻓﻚ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮك
وﻋﻮاﻃﻔﻚ .س :أي ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ُﻳﻌﺪ اﻷﻛﱶ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻚ؟
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أبرز خمس مشكالت مهمة في المملكة العربية
السعودية )مقارن ًة بالعالم(
اﻟﻔﻘﺮ )زﻳﺎدة (٪٣

٪۳٦

اﻟﺤﺮوب ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ )زﻳﺎدة (٪۱۳

٪۳۱

اﻟﺘﻤﻴﲒ ﺿﺪ اﻟﻌﺮق  /اﻹﺛﻨﻴﺔ )زﻳﺎدة (٪۳

٪۳۱

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )زﻳﺎدة (٪۸

٪۳۰

اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻨﻒ )اﻧﺨﻔﺎض (٪۱۲
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ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﻟﻤﻠﺤﻖ

بالرغم من صعوبة آخر
مستخدمو
عامين ،يظل ُ
 Snapchatصامدين

٪٦٣
ُ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ Snapchat
ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ أﻛﱶ ﻗﻮة وﻧﻀﻮﺟﺎً
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد | ٥۱۹ :س :ﺳﻨﻌﺮض ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات .ﻟﻜﻞ زوج ﻣﻨﻬﺎُ ،ﻳﺮﴁ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
اﻟﱵ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﱶ.

ﺟﻴﻞ  | Snapchatاﻟﻤﻠﺤﻖ
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المعزّز تُم ّكن
تقنية الواقع ُ
التجربة
ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatاﻟﺬﻳﻦ "يحبون التجربة
وتغيير جوانب من شكلهم  /مظاهرهم الخارجية" ﻫﻢ:
أكثر ميالً من غيرهم بمعدل

 ١.٦ضعف
ﻧﺤﻮ االطّالع على/تجربة المنتجات مرئيًا
قبل الشراء.

 ١.٦ضعف
ﻧﺤﻮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ
ّ
ﺗﻮﻓﺮ تجارب التسوق الغامرة

)ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ُ
اﻟﻤﻌﺰ ّ ز(

دراﺳﺔ  Global Crowd DNAﻟﻌﺎم ُ ،٢٠٢٢
اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﴍﻛﺔ  | Snap Inc.اﻟﻘﺎﻋﺪةُ :ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ  Snapchatﰲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﲆ ﻋﺒﺎرة "أﺣﺐ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وأﺣﺐ
ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﻜﲇ/ﻣﻈﻬﺮي اﻟﺨﺎرﴂ" اﻟﻌﺪد = ُ .۲۸٦
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻏﲑ اﻟﻤﻮاﻓﻘﲔ ،اﻟﻌﺪد =  | ۲۳۳س :اﻵن ،وﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻮق ﺑﻬﺎ ،أي ﻣﺎ ﻳﲇ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻌﻠﻪ أﻛﱶ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ؟ ُﻳﺮﴁ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ | .س :اﻵن ،وﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أﻛﱶ ،وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،أي ﻣﻤﺎ ﻳﲇ أﺻﺒﺢ أﻛﱶ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ٍ
إﻟﻴﻚ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺸﱰي اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻳﺮﴁ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ.

