أداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
2018

احملتوايت
مقدمة
نظرة عامة
اعداد الاس تبيان

4
5
6

.1

اختيار منوذج الاس امترة

6

.2

مهنج الاس تبيان

7

"."1
"."2
"."3
"."4
"."5
"."6
"."7

املقابالت عرب النرتنت
املهنج اخملتلط عرب النرتنت
املقابةل املبارشة يف املنازل
املقابةل عرب الهاتف
مقابالت الشارع
املقابالت مبساعدة احلاسوب
تجوبني
احلوافز املقدمة للمس َ

7
8
8
9
9
10
10

.3

تصممي العينة

11

.4

البياانت الشخصية مقابل البياانت الرسية

11

.5

مهنجية فعالية امحلالت العالمية

12

ادارة الاس تبيان
البالغ

12
13

.1

املقاييس الرئيس ية – معدلت احلدوث

14

.2

معدلت احلدوث حسب الفئة العمرية

15

.3

معدلت احلدوث حسب منافذ البيع ابلتجزئة وتصورات اجلودة

16

.4

تجوبني
مواقف املس َ

18

.5

فعالية امحلةل

18

.6

مقارنة املناطق بعضها ببعض

20

خصوصية البياانت وقوانني حامية املس هتكل
مناذج اس امترات الاس تبيان  -املالحظات التوضيحية

20
21

3

الامنذج

29

منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابملنتجات الرمقية

30

منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابلكتب واملقالت

75

منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابملنتجات الاس هتالكية

112

منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابلسلع واملالبس الفاخرة

130

الربجميات

143

منوذج تقيمي امحلالت العالمية

148

منوذج الاس امترة ادلميوغرافية /التصنيفية الضافية

153

4

أداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية
مقدمة
أداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية يه أداة موهجة لتس تخدهما هيئات القطاعني العام واخلاص الراغبة يف
قياس مواقف املس هتلكني جتاه السلع املقرصنة واملقدلة .ويه مصممة عل شلك وحدات بنية مفادها أنه لكام ُاتبعت املبادئ
التوجهيية العامة احملددة يف هذه الوثيقة ،ال وميكن اجراء مقارانت بني الاس تبياانت اليت أجريت بصورة مس تقةل عن
بعضها البعض.
وقد اكن خروج أداة التقيمي هذه اىل الوجود ممكنا بفضل الصناديق الاستامئنية اليت أنشأهتا وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة
يف مجهورية كوراي ،وهو دمع توجه هل الويبو لك الامتنان.

ملاذا تس تخدم أداة تقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية؟


قياس املواقف جتاه للقرصنة والسلع املقدلة  -ميكن تتبع املواقف املتغرية عرب مرور الزمن



حتديد التوهجات الرئيس ية يف اس هتالك السلع واخلدمات اخملالفة لغناء معلية اعطاء الولوية ملوارد
التدابري الوقائية



تقيمي اسرتاتيجيات اذاكء الاحرتام للملكية الفكرية



تقيمي فعالية محالت وسائل العالم



وضع تدابري للمقارنة بني املناطق.

ومن النتاجئ الرئيس ية لالس تبياانت تقدير نس بة الساكن املعرضني للحصول عىل السلع واخلدمات املقدلة أو املقرصنة
واس تخداهمم لها وسلوكهم جتاهها.
ول يكتفي الاس تبيان بتقيمي معدلت اس تخدام السلع اخملالفة وامنا ميكن اس تخدامه للحصول عىل معلومات مفصةل حول أكرث
أنواع اخملالفات ش يوعا وس بل ولوج تكل السلع واخلدمات اىل السوق والعوامل اليت قد حتد السلوك اخملالف.
ومن احملبذ أن يكون الاس تبيان عبارة عن دراسة تتبعية دوريةُ ،جترى لك  12شهرا مثال ،لرصد التغري يف اس هتالك السلع
واخلدمات اخملالفة والسلوكيات جتاهها عىل مر الزمن.
واذا ُُضن قسم امحلالت العالمية ،مفن املمكن أيضا تقيمي فعالية أي من هذه امحلالت الخرية داخل القلمي.
وميكن اس تخدام نتاجئ الاس تبيان لغراض التوعية عن طريق نرش بياانت مكية وقابةل للمقارنة .ويتيح رصد السلوكيات جتاه
اخملالفات والنشطة اخملالفة عىل مر الزمن تقيمي فعالية اسرتاتيجيات اذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وميكن اس تخدام تكل
البياانت لرشاد ختصيص املوارد.
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نظرة عامة
الداة مكونة من أربعة مناذج اس تبيان رئيس ية تغطي النواع الربعة التالية من السلع اليت ميكن نسخها أو تقليدها عىل حنو
غري قانوين.





السلع الرمقية – املوس يقى والفالم وألعاب الفيديو واملسلسالت والكتب
السلع الاس هتالكية – املنتجات الغذائية واملرشوابت ومس تحرضات التجميل والدوية والدوات املزنلية
السلع واملالبس الفاخرة – حقائب اليد ومالبس املصممني املشهورين
الكتب واملقالت – كتب عامة وكتب مسموعة ومقالت أاكدميية وكتب مدرس ية.

وتوجد هناك أيضا أربع اس امترات اضافية منطبقة عىل مجيع مناذج الاس امترات الرئيس ية:





وحدة الربجميات؛
قسم تقيمي امحلالت العالمية؛
قسم الس ئةل ادلميغرافية اخلتامية؛
مالحظات توضيحية مرافقة لمنوذج الاس امترة.

والقسم الول هو عبارة عن وحدة اضافية تغطي السلوك اخملالف املرتبط ابلربجميات وميكن ادراهجا يف أي من الاس امترات
الرئيس ية الربعة؛ والقسم الثاين يتيح خيار طرح أس ئةل لتقيمي فعالية محةل اعالمية حديثة يف السوق؛ والقسم الثالث حيتوي
عىل أس ئةل تصنيف دميغرافية ميكن ادراهجا يف هناية لك منوذج من مناذج اس امترات الاس تبيان.
وتغطي املالحظات التوضيحية املرافقة لمنوذج الاس امترة تفاصيل المنوذج بتقدمي ارشادات لتكييف الاس تبيان ،وابراز كيفية
مسامهة خمتلف أقسام المنوذج يف توفري نتاجئ موثوق هبا.
وعىل الرمغ من انشاء مناذج اس امترات الاس تبيان لتكون مبثابة وحدة قامئة بذاهتا تفرز مجموعة اكمةل من النتاجئ ،ميكن ملقارنة
نتاجئ الاس تبياانت اخملتلفة اما زمنيا أو بني خمتلف البدلان واملناطق أن يوحض الصورة والرؤية.
وهتدف هذه الداة اىل توفري لك املواد الالزمة لعداد اس تبيان عن اس تخدام السلع واخلدمات اخملالفة .ومن املتوقع أن يلجأ
املس تخدمون اىل خدمات هيئة ميدانية لدارة العمل امليداين واجرائه ويوىص ابلس تعانة ابلهيئة ذاهتا عىل القل يف
اعداد التحليل الويل للبياانت اجمل َّمعة.
ويف حاةل أي اس تفسار ،ميكن التصال ابلويبو عن طريق الربيد اللكرتوين عىل العنوان التايل:
enforcement@wipo.int
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اعداد الاس تبيان
من أجل اجراء تقيمي فعال وانجع بشأن احرتام املس هتكل للملكية الفكرية ھناك العديد من القرارات املبدئية اليت
جيب اختاذها.
.1
.2
.3
.4
.5

اختيار منوذج الاس تبيان
مهنجية الاس تبيان
تصممي العينة
البياانت الشخصية مقابل البياانت الرسية
مهنجية فعالية امحلالت العالمية.

و ُأعدت هذه الداة عىل شلك وحدات لتغطية العديد من خمتلف التشكيالت ومهنجيات الاس تبيان .ومبجرد اختاذ القرارات
املذكورة أعاله ،ميكن تعديل مناذج الاس تبيان لتوافق الاحتياجات احملددة للمنظمة املعنية .وترد أدانه ارشادات بشأن أفضل
الس بل للقيام بذكل وترد املزيد من التفاصيل يف املالحظات التوضيحية املرافقة لمنوذج الاس امترة.

 .1اختيار منوذج الاس امترة
تتضمن هذه الداة أربعة من مناذج رئيس ية خمتلفة من الاس امترات لتغطية أربعة أنواع خمتلفة من السلع واخلدمات اخملالفة.
وقد يكون من املناسب اس تخدام واحد أو اثنني فقط من هذه الامنذج يف بعض املناطق ،وهناك نية لضافة قسم
الربجميات ،وقسم تقيمي امحلالت العالمية ،وقسم الس ئةل ادلميغرافية اخلتامية اىل أي من الامنذج الرئيس ية الربعة .غري أنه ل
تجوب أكرث من منوذج واحد من مناذج الاس امترات الرئيس ية أو أن جتمع الامنذج املعنية
يقصد من ذكل أن يُ َعرض عىل املس َ
بأنواع خمتلفة من السلع اخملالفة معا لجراء مقابةل أطول.
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ويف حاةل اس تخدام أكرث من منوذج واحد ،فهذا يعين رضورة اجراء اس تبياانت منفصةل للك منوذج من مناذج الاس امترات.
وينبغي اس تخدام عينات قابةل للمقارنة للك من الاس تبياانت الربعة اذا اكنت هناك رغبة لجراء مقارانت مبارشة بني النتاجئ.
ومن املس تحسن أل تشهد صياغة الس ئةل تغريا كبريا عن تكل املوجودة يف منوذج الاس امترة .وابملثل ،ينبغي احلفاظ عىل
ترتيب الس ئةل كام يبدو .والهدف من وراء ذكل هو متكني اجراء املقارنة بني املناطق من خالل احلفاظ عىل مجموعة أساس ية
موحدة من الس ئةل .ومع ذكل ،من املمكن متاما – ومن املس تحسن ابلفعل  -اضافة أس ئةل اىل هناية منوذج الاس امترة لدراج
تجوبني (انظر القسم  )7واضافة فئات السلع أو البيع ابلتجزئة أو التخيل عهنا
أي احتياجات تصنيفية اضافية خاصة ابملس َ
حسب ما تقتضيه املناطق .وعىل نفس املنوال ،ميكن اضافة أس ئةل حول املواقف ،عىل الرمغ من أنه ينبغي ادراج هذه
الس ئةل يف اجملموعة املوجودة من عبارات املواقف بدل من اضافهتا اىل هناية الاس امترة.
وتمتثل الاعتبارات الرئيس ية من وراء زايدة أس ئةل اضافية يف أن يظل طول املقابةل معقول ،فاضافة أس ئةل كثرية جدا يزيد
تجوب بشلك كبري بعد مقابةل طويةل معه ،وهذا ميكن أن يؤدي اىل احلصول عىل بياانت رديئة اجلودة.
من خطر ارهاق املس َ
وينبغي أن تكون قامئة الفئات املدرجة يف لك اس امترة مصممة خصيصا للك سوق .واذا اكنت هناك مشلكة شائعة تتعلق
ابلسلع اخملالفة ُضن فئة من السلع غري مدرجة يف منوذج الاس امترة ،ابلتايل ميكن اضافة هذه الفئة اىل مجيع الس ئةل ذات
الصةل كخيار اضايف .وابملثل ،اذا اكنت هناك فئة ل توجد ابلفعل داخل منطقة معينة ،ميكن ازالهتا من الاس امترة .وينطبق
نفس املبدأ عىل منافذ البيع ابلتجزئة ،فاذا اكنت الكشاك أحد منافذ البيع ابلتجزئة داخل منطقة ما ،ابلتايل ميكن اضافهتا اىل
تجوبون عن مجموعة خمتلفة من منافذ البيع ابلتجزئة.
مجيع الس ئةل اليت ي ُسأل فهيا املس َ
تجوبني ابلجابة عن الس ئةل املتعلقة ابلسلوك يف بداية املقابةل
وقد نظمت مناذج اس امترات الاس تبيان بطريقة تسمح للمس َ
قبل أن جييبوا عىل أس ئةل املواقف .وتطرح الس ئةل عىل هذا النحو وليس العكس لنه خبالف ذكل ،هناك خطر يمتثل يف
اماكنية تغيري اجاابهتم عىل الس ئةل السلوكية بعد النظر يف أس ئةل املواقف بعمق .وابلتايل اذا اكن من الرضوري اضافة أس ئةل
ما اىل الاس امترة ،مفن املهم احلفاظ عىل النظام احملدد يف المنوذج قدر الماكن.

 .2مهنج الاس تبيان
مت اعداد مناذج الاس امترات يف املقام الول مع أخذ بعني الاعتبار مهنجية مقابةل عرب النرتنت .ومع ذكل ،هناك العديد من
العوامل اليت من املرحج أن تؤثر عىل اختيار املهنجية املزمع اس تخداهما.
ومن الناحية العملية ،من املناسب فقط اس تخدام مهنجية عرب النرتنت يف مناطق ينترش فهيا النرتنت مبس توايت عالية.
وحىت عندئذ ،هناك خطر املبالغة يف سلوكيات النرتنت وقد يكون من املناسب اس تخدام مهنجية خمتلطة (انظر القسم
الفرعي ابء أدانه).
وفامي ييل مناقشة اخليارات املهنجية الكرث احامتل.
" ."1املقابالت عرب النرتنت
تجوبني يمت انتقاهئم عرب النرتنت ،من خالل مقدم خدمات ذو مسعة
تُرسل دعوة للمشاركة يف الاس تبيان اىل فريق من املس َ
تجوبني قواعد بياانت
تجوبني .ودلى مقديم اخلدمات يف ميدان البحث عن فريق املس َ
طيبة يف ميدان البحث عن فريق املس َ
خضمة حتوي أفرادا تطوعوا للمشاركة يف ادلراسات البحثية للمس هتلكني .ومن مث يُفرز الشخاص اذلين يس تجيبون لدلعوات
من خالل أس ئةل الفرز الولية ،ويواصل فقط أولئك اذلين يس توفون حصص الانتقاء احملددة اكامل الاس تبيان.
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وتُعد هذه املهنجية رسيعة ومتيل اىل أن تكون فعاةل جدا من حيث التلكفة ولكن توافق عىل أرض الواقع فقط البدلان اليت
تجوبني يمكلون الاس تبيان بأنفسهم ،فلن يكون هناك أي جمال للتحزي يف
ينترش فهيا النرتنت مبس توايت عالية .ولن املس َ
املقابالت ومن احملمتل أن يكونوا أكرث انفتاحا يف اجاابهتم .ويكتيس هذا المر أمهية خاصة عند مناقشة النشطة غري القانونية.
وس يجري الانتقاء عىل الصعيد الوطين ،يعين أنه طاملا ُوضعت ضوابط ذات الصةل حبصص الانتقاء ،جيب أن تكون العينة
موزعة جغرافيا عىل نطاق واسع.
تجوبني عرب النرتنت
ويمتثل اجلانب السليب الرئييس اذلي حيمتل أن يواجه املهنجيات عرب النرتنت يف كون أعضاء فريق املس َ
غالبا ما يكونون أخضم عددا من مس تخديم النرتنت العاديني ،وابلتايل ميكن املغالة يف البالغ عن النشطة عرب النرتنت.
وجتدر الشارة اىل أنه من املمكن متاما اجراء اس تبيان عىل الانرتنت دون اس تخدام خدمات واكةل البحوث .ومع ذكل،
س يكون من الرضوري ترمزي الاس امترة نفسها واحلصول عىل قاعدة بياانت خضمة تضم عناوين الربيد اللكرتوين خاصة
بأشخاص ميثلون رشحية واسعة من العينة املس هتدفة.
" ."2املهنج اخملتلط عرب النرتنت
ي ُس تخدم هذا الهنج عندما ينترش النرتنت مبس توايت معقوةل ولكهنا ليست عامليةُ .وجترى معظم مقابالت الاس تبيان
ابس تخدام مهنجية عرب النرتنت كام هو مبني أعاهل ،ولكن هذه املقابالت "ترفق" بعينة غري متصةل بش بكة النرتنت .فعىل
سبيل املثال ،اذا اكن يبلغ معدل انتشار النرتنت  80يف املائة ،ابلتايل ميكن مجع  80يف املائة من مقابالت العينة ابس تخدام
تجوبني اذلين ليس دلهيم
مهنجية عىل النرتنت .ومن انحية أخرى ،س تجرى  20يف املائة من املقابالت الضافية بني املس َ
اماكنية الوصول اىل النرتنت ابس تخدام واحدة من املهنجيات غري املتصةل بش بكة النرتنت املبينة أدانه.
ويتيح هذا الهنج اخملتلط الاعامتد عىل عينة أكرث متثيال من املهنجية املعمتدة لكيا عىل النرتنت .ومع ذكل فغالبا ما يكون هذا
الهنج اخملتلط عايل التلكفة ويس تغرق العمل امليداين لجنازه وقتا أطول من البحث املعمتد لكيا عىل الانرتنت .وهناك عامالن
رئيس يان يؤثران عىل هذا المر ،أوهلام هو أن انتقاء مس تجوبٍني مدربني ياكد يكون دامئا أكرث تلكفة من اس تخدام مهنجية عرب
النرتنت ،واثنهيام هو أن اس تخدام أكرث من مهنجية واحدة يزيد من التاكليف الدارية بسبب احلاجة اىل اعداد نسختني من
الاس امترة وما اىل ذكل.
ويف كثري من احلالت اليت يعترب فهيا الهنج اخملتلط مثاليا ،ميكن اس تخدام هنج معمتد لكيا عىل النرتنت عند حمدودية املزيانية
واملوارد .وس ُيعترب هذا هنجا حصيحا متاما طاملا أن النتاجئ يمت حتليلها يف هذا الس ياق وتُطبق التحذيرات املناس بة.
" ."3املقابةل املبارشة يف املنازل
تجوبني .وغالبا ما يعني املس تج ِوب
يقوم مس تج ِوب متدرب ابجراء هذه املقابالت بصورة مبارشة يف منازل الشخاص املس َ
تجوبني للمشاركة يف الاس تبيان من خالل اختيار أشخاص عشوائيني يف الشارع .ويمت اللجوء اىل اس امترة الفرز
املتدرب املس َ
تجوب مؤهال للمشاركة يف الاس تبيان الرئييس .ومن مث يُرضب موعد لجراء املقابةل الالزمة
اخملترصة لتحديد ما اذا اكن املس َ
تجوب.
يف مزنل املس َ
وبدل من ذكل ،س يختار املس تج ِوبون سلسةل من الطرق ويطرقون أبواب منازل عدة حىت جيدوا مشاراك مس تعدا واذلي
س يخضع بعد ذكل لس امترة الفرز ملعرفة ما اذا اكن مؤهال للمشاركة .وميكن تزويد املس تج ِوبني بتعلاميت حمددة حول الشوارع
اليت سزيورهنا ،واحلد القىص لعدد الشخاص اذلين ميكن انتقاءمه من أي منطقة معينة ،والهنج ادلقيق لختيار الباب اذلي
ينبغي طرقه ،وما اىل ذكل .عىل سبيل املثال ،تنص بعض الاس تبياانت رضورة طرق املس تجوبني لباب املزنل الرابع ،وأن
يسألوا عن توارخي ولدة لك أفراد الرسة ،ويطلبوا بعد ذكل اجراء املقابةل مع الشخص اذلي يقرتب اترخي ولدته من شهر
تجوبني).
تجوبني أو املقابالت لضامن التوزيع املتساوي للمس َ
معني (ينبغي مناوبة الشهر املعني عرب املس َ
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وعند اس تخدام هنج طرق البواب ،من املهم أيضا أن ينص عىل الوقت املناسب من اليوم اذلي ميكن فيه للمس تج ِوبني
تجوبني -أو عىل القل حتديد نس بة لهذا المر لتجنب مجموعة من احلالت مثل انتقاء الشخاص اذلين
حماوةل انتقاء املس َ
يعملون يف املزنل فقط أو ل يعملون بتاات اذا ما ُطرقت البواب يف منتصف الهنار .ولبد لواكةل حبثية مرموقة تعمل يف أرض
امليدان أن تقدم ارشادات بشأن هذا املوضوع.
تجوبني ،من املرحج أن يشعر هؤلء ابلسرتخاء أكرث ومن شأن هذا أن يساعدمه عىل
وعند اجراء املقابالت يف منازل املس َ
الانفتاح يف املقابةل يف معظم احلالت .ومع ذكل ،فان التأثري املعاكس ممکن عند مناقشة النشطة غري القانونية مثل املنتجات
تجوبني يدركون جيدا أن عنواهنم وتفاصيل التصال اخلاصة هبم قد ُُسلت.
املقدلة واملزورة عىل اعتبار أن املس َ
وتُعد املقابالت املبارشة يف املنازل ملكفة نسبيا ،ويتسم العمل امليداين فهيا ابلبطء مقارنة ابملهنجيات الخرى ،وهناك احامتل
حتزي املس تج ِوب بدرجة معينة ذلكل عادة ما يس تخدم عدد كبري من املقابالت .ومع ذكل ،عندما ينترش النرتنت مبس توايت
تجوبني -
منخفضة فعادة ما يفضل اللجوء اىل هذه املهنجية عندما يكون من الرضوري عرض بعض املواد التحفزيية عىل املس َ
تجوبني مشاهدة مقطع فيديو أو القاء نظرة عىل بعض الصور.
عىل سبيل املثال ،اذا اكنت املقابةل تتطلب من املس َ
تجوبني من خالل اس تخدام نقاط عينة واسعة الانتشار .ومع ذكل ،قد يكون
وميكن حتقيق الانتشار اجلغرايف اجليد للمس َ
تجوبني مقارنة ابملهنجيات الكرث مركزية مثل املقابالت عرب النرتنت أو الهاتف.
من الصعب ادارة ضوابط حصص املس َ
" ."4املقابةل عرب الهاتف
تجوبني من خالل التصال ابلرمق العشوايئ  -س تقوم واكةل العمل امليداين مبهاتفة أرقام الهواتف العشوائية
غالبا ما يُعني املس َ
حرفيا وتطلب من الشخاص اذلين جييبون عىل الهاتف اذا اكنوا عىل اس تعداد للمشاركة يف املقابةل ،مع مراعاة ضوابط
تجوبني احملمتلني اذلين يس توفون معايري
احلصص .وبدل من ذكل ،قد يكون ممكنا رشاء قامئة من أرقام الهاتف خاصة ابملس َ
حمددة ويمت التصال هبم عشوائيا للعثور عىل املشاركني املس تعدين للمشاركة يف املقابةل .وقد تقيد الترشيعات املعمول هبا
تجوبني احملمتلني (انظر الصفحة .)20
الطرق املس تخدمة لالتصال ابملس َ
وتُعد معلية اجراء املقابةل عرب الهاتف شبهية ابلعملية املس تخدمة يف املقابةل املبارشة يف املنازل ويمتثل الفرق البارز بيهنام يف
تجوبني.
عدم اماكنية اظهار أي حافز للمس َ
وعادة ما يؤدي هذا الهنج العشوايئ يف الانتقاء اىل انتشار جغرايف أوسع قليال للمس تجوبني مقارنة ابملقابالت املبارشة .ونظرا
للطبيعة املركزية للمقابالت الهاتفية  -عادة من موقع واحد ملركز التصال -فان ضبط احلصص يكون أبسط والتاكليف تكون
منخفضة مقارنة ابللجوء للمقابالت املبارشة ،أما أوقات العمل امليداين فهيي أقرص.
اذا اكن من الصعب اجراء املقابالت عرب النرتنت ،مفن املرحج أن تكون املقابالت الهاتفية يه املهنج املفضل ال يف احلالت
تجوبني.
اليت يكون من الرضوري فهيا اظهار حافز حمدد للمس َ
" ."5مقابالت الشارع
تجوبني يف لجةل من أمرمه ذلا جيب أن يكون
تجوبني للمشاركة يف مقابةل قصرية يف الشارع .وغالبا ما يكون املس َ
يُعني املس َ
طول املقابةل قصريا جدا .وجتدر الشارة اىل أنه من غري املس تحسن اس تخدام النسخة الاكمةل من اس امترة السلع الرمقية كام
هو احلال يف مقابةل الشارع .ويفضل السعي وراء اجراء مقابةل ملدة  10دقائق.
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ورمغ أنه من املمكن حتديد انتشار معقول لنقاط العينات ،فان التوزيع اجلغرايف سيترضر ابلرضورة عىل اعتبار أن املقابالت
لن جترى ال يف مواقع معينة يف أوقات معينة من اليوم .ومن املرحج أن تكون هذه املقابالت متحزية حنو املواقع احلرضية
لضامن مشاركة أكرب عدد من املارة يف املقابالت.
ويفضل اس تخدام هذا الهنج عندما يتوقع أل تؤدي املقابالت بواسطة وسائل أخرى اىل احلصول عىل اجاابت صادقة بسبب
خوف املس تجوبني من العواقب احملمتةل بسبب الاعرتاف ابرتاكب سلوكيات غري قانونية .وجلعل املشاركني يشعرون براحة
أكرب ،ميكن اجراء املقابالت دون الكشف عن هويهتم ،حيث ل تُسجل معلومات التصال الشخصية اخلاصة هبم .وينبغي
لهذا الهنج املستند اىل عدم كشف الهوية أن يسفر عن اجاابت أكرث انفتاحا رمغ أن اجلانب السليب الرئييس يمتثل يف احامتل
تجوبني ل ميكن لطرف اثلث التحقق من
ضعف ضبط جودة العمل امليداين فبدون معلومات التصال اخلاصة ابملس َ
املقابالت كام يمت عليه المر يف الهنج العادي اذلي يتسم ابدارة الهنج من قبل املس تج ِوبني.
" ."6املقابالت مبساعدة احلاسوب
من الشائع يف هذه الايم اس تخدام احلواسيب يف مجيع مهنجيات املقابالت .وميكن أن تدار املقابالت اليت أجراها مس تج ِوب
مدرب ابلعامتد الاكمل عىل القمل والورق أو مبساعدة احلاسوب .ففي احلاةل الثانية يطرح املس تج ِوب الس ئةل خشصيا ويسجل
َّ
تجوب ابس تخدام احلاسوب  -أو يف كثري من الحيان نوع من اللواح اللكرتونية الشائعة الاس تخدام هذه
اجاابت املس َ
الايم .ويفضل الاعامتد عىل هذا الهنج الخري اذا أمكن ذكل .وتتجىل واحدة من املزااي الرئيس ية لس تخدام هنج ادارة
املقابالت ابحلاسوب يف اماكنية برجمة احلاسوب تلقائيا ليوجه الس ئةل بشلك حصيح ويظهر فقط الس ئةل ذات الصةل.
ويكتيس هذا المر أمهية خاصة لن تفاصيل السؤال املطروح تعمتد عىل الجاابت املقدمة عىل سؤال سابق .عىل سبيل
تجوبني فقط عام اذا اكنوا قد اشرتوا مواد من متجر ما يف الشهر  12املاضية اذا اكنوا قد أجابوا سابقا
املثال ،ي ُسأل املس َ
بأهنم اشرتوا مادة ما يف أي وقت مىض من هذا املتجر.
واذا تعذر اجراء املقابالت مبساعدة احلاسوب ،ينبغي اس تخدام اس امترة ورقية مطبوعة .وينبغي طباعة لفتة ملرافقة الاس امترة
املطبوعة  -لفتة واحدة للك سؤال مصحوبة بقامئة مغلقة من مجيع الجاابت احملمتةل .عندما يقرأ املس تج ِوب السؤال ،تُعرض
تجوب لفتة ويطلب منه اختيار اجابته (اجاابته) عىل السؤال من الجاابت احملمتةل اليت تظهر عىل الالفتة.
عىل املس َ
وميكن أن يكون جزء من معلية توجيه الس ئةل معقدا داخل مناذج الاس امترات بصيغهتا احلالية ،واذا ُاس تخدمت مهنجية القمل
والورقة مفن الرضوري ضامن أن يمت ادراج التدريب الاكمل للمس تج ِوب يف خطة الاس تبيان وكذا ادراج التعلاميت الشامةل
اخلاصة ابملس تج ِوب يف الاس تبيان املطبوع.
تجوبني
" ."7احلوافز املقدمة للمس َ
تجوبني لشكرمه عىل املشاركة يف اس تبيان املس هتلكني .ومع ذكل ل يتطلب
من الشائع هذه الايم تقدمي حوافز صغرية للمس َ
لك اس تبيان تقدمي حوافز ،ويف هذا س يكون مبقدور واكةل العمل امليداين تقدمي التوجيه فامي اذا اكن ذكل رضوراي أم ل.
وكقاعدة عامة ،لكام اكنت املقابةل طويةل ،لكام اكن احامتل تقدمي احلوافز أكرب .وتتخذ احلوافز أشاكل متعددة ابتداء من املشاركة
يف املنافسة عىل الفوز ابجلائزة ،اذ يوجد هناك ماكفأة النقاط اليت ميكن فهيا استبدال عدد معني من النقاط حني ترامكها عرب
عدة اس تبياانت بقسامئ الرشاء أو التربعات للجمعيات اخلريية.
ويف حاةل تقدمي أي نوع من املاكفأت املالية ،من املهم التأكد من أن هذه املاكفأة ليست كبرية جدا  -فاملاكفأت املالية الكبرية
تجوبني احملرتفني" ،ومه نوع من الناس هيدفون اىل كسب العيش من املشاركة يف الاس تبياانت
تشجع مشاركة "املس َ
تجوبني دافعهم
واملنافسة عىل الفوز ابجلوائز .فعند اس تخدام ماكفأة صغرية ،ميكن احلصول عىل عينة واسعة من املس َ
السايس للمشاركة يف الاس تبيان قوامه اليثار وحده.
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 .3تصممي العينة
قبل بدء أي مقابةل ،من الرضوري أن ُحيدد ابلضبط الشخص املزمع اجراء املقابةل معه .وينبغي أن يكون اخليار الرئييس بني
عينة متثيلية أو عينة مس هتدفة.
وهتدف العينة المتثيلية اىل أن تكون مطابقة جملموع الساكن معوما ،عىل سبيل املثال ،عينة متثيلية للساكن البالغني عىل
الصعيد الوطين .وينبغي أن ينظر الاس تبيان بعد ذكل يف السلوكيات داخل العينة المتثيلية هبدف توس يع نطاق الجاابت بغية
تعممي معدلت احلدوث ُضن عينة الاس تبيان عىل الساكن كلك.
ويف بعض احلالت ،قد يكون من الفضل حتديد عينة مس هتدفة  -عىل سبيل املثال ،اجراء املقابةل فقط ُضن تركيبة ساكنية
حمددة لحامتل اظهار السلوك املبحوث عنه .ومن المثةل عىل ذكل اجراء املقابةل فقط مع ش باب ميارسون ألعاب المكبيوتر -
يف حاةل البحث يف معدلت اس تخدام نسخ اللعاب اخملالفة .ومن الواحض أن هنج العينة املس هتدفة هذا أكرث كفاءة لنه
يتجنب اجراء مقابالت ملكفة مع الشخاص اذلين ل ميارسون ألعاب المكبيوتر .ومع ذكل ،س يغفل هذا الهنج أراء اذلين ل
ميارسون ألعاب الفيديو بكرثة أو أراء أولئك املوجودين عىل هامش التعريف املس تخدم لتحديد 'الالعب' .وابلتايل ،فان
التعريف ادلقيق للعينة يعمتد عىل أهداف ادلراسة.
وابلنس بة ملعظم الاس تبياانت املتوخاة ابس تخدام هذه الداة ،مفن املتوقع أن تُعرف العينة عىل أهنا عينة متثيلية للبالغني عىل
املس توى الوطين .ومع ذكل ،فان التعريف ادلقيق للكمة "البالغني" س يختلف من منطقة أو فئة اىل أخرى .ففامي خيص رشاء
السلع املقدلة البقالية أو أصناف الزايء قد يكون من املنطقي حتديد البالغني يف سن  16مفا فوق .وفامي خيص التحميل غري
القانوين للموس يقى أو الفالم قد يكون من املناسب ختفيض احلد الدىن للسن اىل  .14أما يف بعض املناطق فقد يكون من
الطبيعي متاما اجراء املقابةل مع ابلغني يبلغون من العمر  70مفا فوق ،يف حني يف مناطق أخرى ،قد يكون من املعتاد حتديد
احلد القىص يف سن  .60وحيامث أمكن ،ي ُشجع الثبات عىل نفس الهنج ،وينبغي أن تكون العينات واسعة وممثةل للساكن
البالغني عىل الصعيد الوطين قدر الماكن.
وحيتوي اس تبيان الكتب واملقالت عىل أقسام بشأن املقالت الاكدميية والكتب املدرس ية .ويفضل اختيار عينة من الطالب
أو فئة معرية أكرث تقييدا من مجيع الساكن عند اس تخدام هذا الاس تبيان.

 .4البياانت الشخصية مقابل البياانت الرسية
ميكن اجراء املقابالت عىل أساس فردي أو خشيص" :هل اشرتيت خشصيا قرص الفيديو الرمقي ()DVD؟" أو عىل أساس
أرسي" :هل قام أي خشص من أرستك برشاء قرص الفيديو الرمقي ()DVD؟" .ويعد الك الهنجان حصيحان ولكن من املهم
حتديد عىل أي أساس س ُتجرى املقابالت واحلفاظ عىل نفس الهنج طوال املقابةل.
ومن أجل البساطة وضامن الثبات عىل نفس الهنج ،يُنصح بشدة اجراء مجيع املقابالت ،اليت اس تخدمت فهيا هذه الامنذج،
عىل أساس فردي .وهكذا ،من املتوقع تعممي نتاجئ الاس تبيان عىل الساكن كلك عن طريق التجميع استنادا اىل مجموع
تجوبني جيب أن
الساكن البالغني بدل من عدد الرس .وقد صيغت الس ئةل عىل هذا الساس مما جيعل من الواحض أن املس َ
جييبوا عىل أساس سلوكهم الشخيص بدل من سلوك الرسة .عىل الرمغ من أن هذا الخري هو هنج حصيح ،ال أنه خيلق
مشلكة مع الابء والهمات عندما حياولون ختمني ما يفعهل أطفاهلم وما اىل ذكل ،مما يؤدي اىل احامتل عدم ادلقة يف البياانت.
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.5

مهنجية فعالية امحلالت العالمية

تشمل مناذج الاس امترات وحدة لقياس فعالية امحلالت العالمية اليت قد جتري يف منطقة معينة ملاكحفة التقليد أو منارصة
امللكية الفكرية .وبدل من طرح أس ئةل حمددة ،يتضمن هذا القسم بعض أس ئةل العينة ويتطلب ختصيصا أكرب بكثري من بقية
الامنذج .وتعمتد الس ئةل ادلقيقة اليت ستس تخدم بشلك كبري عىل التفاصيل احملددة للحمةل العالمية.
ويمتثل الهنج املثايل يف اس تخدام مجموعة من الس ئةل لتقس مي العينة اىل قسمني  -أولئك اذلين حيمتل أن يكونوا قد تعرضوا
للحمةل العالمية وأولئك اذلين حيمتل عدم تعرضهم لها .ومن مث تُقارن املواقف جتاه السلع واخلدمات اخملالفة بني هاتني
اجملموعتني .واذا اكنت المور متاكفئة ،فان الفرضية اليت ينبغي اختبارها يه اذا اكنت امحلةل العالمية فعاةل أم ل ،وابلتايل
س يكون أولئك اذلين تعرضوا للحمةل العالمية أقل شعورا ابلراحة حيال فكرة السلع واخلدمات اخملالفة من أولئك اذلين مل
يتعرضوا لهذه امحلةل .وهكذا من خالل املقارنة بني هاتني اجملموعتني مفن املمكن البحث عن أدةل عىل املواقف اخملتلفة.
وتبدو هذه املهمة سهةل نسبيا ،ولكهنا يف الواقع قد تكون معقدة بشلك كبري .فقد تكون هناك اختالفات أخرى بني مجموعيت
تجوبني وهو ما قد يؤدي اىل حدوث اختالفات يف املواقف من الرضوري الس يطرة علهيا .فعىل سبيل املثال ،اذا اكنت
املس َ
ُ
ُ
اجملموعة اليت حيمتل أهنا قد تعرضت للحمةل يه أصغر س نا بكثري من اجملموعة اليت حيمتل أهنا مل تتعرض لهذه امحلةل ،ابلتايل
ميكن أن يكون هذا الفرق يف السن هو اذلي أدى اىل حدوث أي اختالف ملحوظ يف الرأي .وللس يطرة ابلاكمل عىل هذه
العوامل ،جيب أن توزن اجملموعتني يف العينة احصائيا مقارنة ابلسامت ادلميوغرافية املامثةل .وميكن أن تعزى أي اختالفات
متبقية يف املوقف اىل امحلةل العالمية مبجرد تطبيق املوازنة.
ولتحديد هاتني اجملموعتني من املس هتلكني ،يلزم انشاء بنك للس ئةل استنادا اىل أمناط اس هتالكهم لوسائل العالم لتحديد ما
اذا اكن هناك احامتل أهنم شاهدوا امحلةل :هل يقرأون املنشورات اليت تتضمن سلسةل من العالانت؟ هل يشاهدون
القنوات التلفزيونية أو يزورون املواقع اللكرتونية اليت تُنرش فهيا مقاطع الفيديو؟ وما اىل ذكل .ولن الس ئةل س تكون حمددة
جدا وخمصصة للك محةل ،مل يمت تضمني أمثةل من الس ئةل حول هذا القسم .واذا ُاس تخدمت محةل متباينة جدا ،فقد ل يكون
من املمكن حتديد أولئك ُحيمتل أن يكونوا قد شاهدوا امحلةل مقابل أولئك اذلين مل يقوموا كذكل.
واذا اكن هذا الهنج املثايل غري ممكن أو غري معيل فقد ُأدرجت بعض الس ئةل املقرتحة للتقاط التعرف عىل املادة البداعية
عىل التلفزيون/الفيديو أو املادة البداعية غري املتحركة سواء وزعت يف اخلارج ،عىل شلك مطبوع أو عرب النرتنت.

ادارة الاس تبيان
ي ًس تحسن اجراء هذا الاس تبيان من قبل واكةل مرموقة للعمل امليداين عىل الرمغ من اماكنية اجرائه بشلك مس تقل.
وس تكون أي واكةل مرموقة للعمل امليداين قادرة عىل اس تخدام اس امترات المنوذج بصيغهتا احلالية وختصيصها عىل النحو
املطلوب يف أي منطقة معينة .وينبغي أن تكون قادرة عىل اعداد وتنفيذ الاس تبيان .واذا لزم المر ،لبد أيضا للعديد من
الواكلت حتليل البياانت الناجتة والبالغ عهنا .ويف حاةل عدم العثور عىل واكةل مناس بة حمليا ،ي ُس تحسن اللجوء اىل احدى
الواكلت ادلولية الكبرية نظرا اىل قدرهتا عىل العمل يف لك بدل تقريبا يف العامل .واذا رغبت مناطق متعددة يف اجراء
اس تبياانت مماثةل يف نفس الوقت ،فقد يكون من املفيد وضع ترتيب مشرتك مع احدى هذه الواكلت الكبرية حبيث ميكن
اجراء هذه الاس تبياانت مكرشوع واحد ابس تخدام نفس الاس امترة واعداد تقارير قابةل للمقارنة .وبدل من ذكل ،س يكون من
املفيد تعيني مدير استشاري للمرشوع لالرشاف عىل العمل امليداين وضامن الثبات عىل نفس الهنج ،ونفس هيلك وصيغة
الاس امترة ،والبالغ يف لك املناطق.
وميكن لي خشص يرغب يف ادارة الاس تبيان بنفسه أن يس تفيد من مجموعة من الدوات مثل Surveymonkey
( )/https://www.surveymonkey.comأو  )/https://www.qualtrics.com( Qualtricsلدارة الاس تبيان
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عرب النرتنت .ومن انحية أخرى ،يف حاةل اتباع هذا املسار ،من الرضوري توزيع ادلعوات عرب الربيد اللكرتوين للمشاركة
يف الاس تبيان عىل أوسع نطاق ممكن لضامن أن تكون العينة املُعينة أوسع متثيلية قدر الماكن.

البالغ
توجد هناك العديد من الطرق اليت ميكن هبا اعداد التقارير بشأن البياانت املُتحصل علهيا من الاس تبياانت .وهيدف هذا
القسم اىل تسليط الضوء عىل بعض الاقرتاحات.
وتشمل املقاييس الرئيس ية معدلت احلدوث ،سواء عىل املس توى العام أو بني اجملموعات الفرعية الرئيس ية مثل املقياس
حسب الفئة العمرية .فبالنس بة للسلع الرمقية ،من املنطقي الخذ يف الاعتبار النواع اخملتلفة من النسخ اخملالفة ،وابلنس بة
للسلع املادية ،س يكون من املفيد الخذ يف الاعتبار خمتلف أنواع منافذ البيع ابلتجزئة.
وكقاعدة عامة ،من املنطقي البالغ عن املقاييس الرئيس ية للحدوث واملواقف .ويمت البالغ عن هذه املقاييس عىل املس توى
العام ،وتعمم عىل الساكن كلك .ومن مث يمت اعداد التقارير بشأن املقاييس بني اجملموعات الفرعية الرئيس ية .وقد تكون
تجوب أو وضعيته العملية أو ميكن أن
اجملموعات الفرعية عبارة عن تصنيفات دميوغرافية بس يطة للبياانت مثل معر املس َ
تجوبني:
تكون أكرث تعقيدا .واذا مت تضمني قسم تقيمي امحلالت العالمية ،جيب تقس مي البياانت اىل قسمني من املس َ
تجوبني اذلين ُحيمتل مشاهدهتم للحمةل العالمية وأولئك اذلين مل يشاهدوها ،من أجل مقارنة املقاييس بني هاتني
املس َ
اجملموعتني الفرعيتني الرئيس يتني.
عند الخذ يف الاعتبار حتليل اجملموعات الفرعية ،من الرضوري ضامن أن تشمل اجملموعات الفرعية أعضاء اكفيني لتقدمي
حتليل قوي احصائيا .وكقاعدة عامة ،ينبغي اس تخدام مجموعة فرعية ل يقل أعضاهئا عن  100خشص .وابس تخدام عينة من
هذا احلجم س يكون الفرق من  3اىل  4نقاط مئوية بني نقطيت البياانت ذا أمهية مع يقني تبلغ نسبته  95يف املائة.
وعند التفكري يف احلجم اللكي للعينة ،ينبغي الخذ يف احلس بان أي حتليل حممتل للمجموعة الفرعية لضامن أن تكون العينة
تجوب عىل القل
اللكية كبرية مبا فيه الكفاية لتوليد مجيع اجملموعات الفرعية املرغوبة مع توفر لك واحدة مهنا عىل  100مس َ
تجوبني يف مجموعة فرعية معينة،
كحجم العينة .ومكثال عىل ذكل ،اذا اكن من املتوقع أن يندرج ما يقارب  4يف املائة من املس َ
مفن املس تحسن أن يصل احلجم اللكي للعينة عىل القل  2500خشص .واذا مل يكن ذكل ممكنا أو معليا ،فانه ينبغي مقاربة
الاس تبيان عىل أساس أنه ل ينبغي دراسة هذه اجملموعة الفرعية لن البياانت املبلغ عهنا لن تكون قوية احصائيا .واذا
ُاس تخدم احلجم اللكي املكون من  100خشص أثناء الاس تبيان ،ينبغي اذن أن يقترص حتليل اجملموعة الفرعية عىل أولئك
اذلين لن يقل معدهلم عن  10يف املائة من الشخاص.
ومن الناحية املثالية ،ينبغي تطبيق اختبار احصايئ عىل تبويب البياانت للسامح ابجراء الاختبار الشامل لنقاط البياانت.
وتتخذ معظم الاختبارات الحصائية شلك احلصول عىل نس بة مئوية من اليقني تُفيد أن الفروق بني نقطيت بياانت يه فروق
تجوبني مع
تجوبني مع العبارة  1واتفق  43يف املائة من املس َ
حقيقية .فعىل سبيل املثال ،اذا اتفق  38يف املائة من املس َ
العبارة  ،2فان الاختبار الحصايئ س يقدم نس بة مئوية من اليقني تفيد أن هذه الرقام متثل فروقا حقيقية يف الرأي ،وتفيد
أن أغلبية الشخاص يتفقون حقا مع العبارة  2أكرث من العبارة  1بدل من احامتل اخنفاض هذه النس بة اىل الاختالف داخل
البياانت بسبب التوزيع الطبيعي وصغر جحم العينة للغاية.
وترد بعض الرسوم البيانية املقرتحة يف هذه الوثيقة لتوضيح بعض النواجت القابةل للتنفيذ ،ولكن ل ينبغي اعتبار هذه القامئة
شامةل للك الرسوم البيانية.
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 .1املقاييس الرئيس ية – معدلت احلدوث
من بني املقاييس الرئيس ية اليت يتعني البالغ عهنا هناك معدلت احلدوث .وطاملا أن العينة املعينة متثل الساكن عىل الصعيد
الوطين ،ميكن تعممي معدلت احلدوث انطالقا من الاس تبيان عىل الساكن عىل الصعيد الوطين اذلين اكنوا عرضة لهامش
اخلطأ الحصايئ.
وميكن البالغ عن حالت رشاء املنتجات أو اخلدمات اخملالفة  -سواء أاكنت أي منتجات أو خدمات خمالفة ،أو معدلت
حدوث منفصةل حسب أنواع املنتجات/اخلدمات الفردية ،أو يف حاةل احملتوى الرمقي حسب أنواع خمتلفة من القرصنة.

الشلك  - 1رمس بياين يوحض معدلت احلدوث بشلك عام
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الشلك  - 2رمس بياين يوحض معدلت احلدوث حسب نوع النسخ وحسب الفئة

 .2معدلت احلدوث حسب الفئة العمرية
من بني معدلت احلدوث قد تكون هناك فرضيات معينة ينبغي اثباهتا أو دحضها .ومكثال عىل ذكل ،يُعتقد عىل نطاق واسع
أن حتميل نسخ غري قانونية من الفالم يه عادة تغلب عىل الجيال الشابة .ومع ذكل ،من املرحج أن يكون رشاء نسخ
تجوبني الش باب ،وخاصة اذا أخذ يف الاعتبار ارتياد قاعات السيامن .ولضافة
قانونية من الفالم أيضا أكرث انتشارا بني املس َ
س ياق لالبالغ ،قد يكون من املفيد يف هذه احلاةل البالغ عن معدلت احلدوث ليس فقط حسب الفئة العمرية ولكن
ابلشارة اىل املعدلت الجاملية لس هتالك الفالم حسب الفئة العمرية.

الشلك  - 3رمس بياين يوحض معدلت احلدوث حسب نوع الفئة العمرية وحسب الفئة
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الشلك  - 4رمس بياين يوحض اس هتالك الفالم اخملالفة مقابل ارتياد قاعات السيامن والرشاء القانوين حسب الفئة العمرية

 .3معدلت احلدوث حسب منافذ البيع ابلتجزئة وتصورات اجلودة
توحض الرسوم البيانية التالية كيف ميكن اخراج البياانت اىل الوجود من خالل النظر ابلتفصيل يف خمتلف منافذ البيع ابلتجزئة
املس تخدمة واجراء مقارنة بني فئات البيع ابلتجزئة.
وابملثل ،ميكن اس تكشاف تصورات اجلودة حسب نوع املنتج  -من أجل اذلهاب هبذا التحليل اىل مس توى أخر ،ميكن
اجراء مقارنة بني تصورات اجلودة دلى أولئك اذلين يشرتون املنتجات املقدلة وأولئك اذلين ل يشرتوهنا.
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الشلك  - 5رمس بياين يوحض املنافذ الرئيس ية للبيع ابلتجزئة حسب السلع الفاخرة

الشلك  - 6رمس بياين يوحض تصورات اجلودة املتعلقة ابملنتجات املقدلة مقابل املنتجات الصلية
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تجوبني
 .4مواقف املس َ
تشمل مناذج الاس امترات أقسام عن دوافع الرشاء واملواقف جتاه املنتجات واخلدمات اخملالفة .وميكن اس تخدام الجاابت عىل
هذه الس ئةل ليس فقط لتحديد املواقف السائدة يف املنطقة ،ولكن أيضا ملقارنهتا بني اجملموعات الفرعية الرئيس ية .وميكن
حتديد هذه اجملموعات الفرعية حسب اخلصائص ادلميغرافية أو حسب املنطقة ،بل أيضا ميكن حتديدها حسب السلوك.
فعىل سبيل املثال ،من املس تحسن المتعن يف اختالف موقف أولئك اذلين يس هتلكون املنتجات أو اخلدمات اخملالفة بشلك
تجوبني.
اعتيادي مقابل أولئك اذلين ل يقومون بذكل ،وذكل لفهم ادلافع الرئييس اذلي ميكن أن يكون وراء سلوك املس َ

الشلك  - 7رمس بياين يوحض اختالف املواقف بني أولئك اذلين يس تخدمون السلع اخملالفة وأولئك اذلين ل يس تخدموهنا

 .5فعالية امحلةل
من الفضل قياس فعالية امحلةل من خالل حتديد مجموعتني فرعيتني من املس هتلكني :أولئك اذلين قد تعرضوا امحلةل ،أي اذلين
اكنت هلم الفرصة لفرتة قصرية ملشاهدة امحلةل ،وأولئك اذلين مل يتعرضوا للحمةلُ .وجترى مقارنة املواقف جتاه السلع واخلدمات
اخملالفة بني هاتني اجملموعتني ملعرفة ما اذا أدى التعرض للحمةل اىل أي اختالف يف الرأي .وحبذا لو توزن الك من اجملموعتني
ابس تخدام تقنية موازنة البياانت قبل املقارنة .ويرجع السبب يف ذكل اىل احامتل وجود اختالفات متأصةل يف الرأي يمتثل
ادلافع وراءها يف اخلصائص ادلميغرافية .وما مل يكن التعرض للحمةل متساواي بني مجيع اجملموعات ادلميوغرافية ،فس تؤدي مقارنة
من شاهدوا امحلةل العالمية مقابل أولئك اذلين مل يشاهدوها ببساطة اىل البالغ عن الاختالفات ادلميوغرافية بدل من
الاختالفات يف امحلةل .ويؤدي تطبيق املوازنة اىل ازاةل أي حتزي دميوغرايف حممتل واىل تركزي التحليل عىل حتديد ما اذا اكنت
هناك أية اختالفات أدت الهيا امحلةل أم ل.
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وفامي ييل مثال بس يط لتطبيق املوازنة:
أان ضد فكرة  /أعتقد
أنه من غري الصاحل
اس تخراج نسخ غري
رمسية من املوس يقى
قاعدة العينة
النس بة املئوية من
العينة
املعدلت العليا الثالثة
( 8أو  9أو  10من
أصل  10يوافقون)

العينة
الجاملية

الفئة
العمرية
<25

الفئة
العمرية
+25

العينة الجاملية
مل
يشاهدوا
شاهدوا
امحلةل
امحلةل

الفئة العمرية دون 25
مل
شاهدو يشاهدوا
امحلةل
ا امحلةل

الفئة العمرية +25
شاهدوا
امحلةل

مل يشاهدوا
امحلةل

1000

200

800

369

631

160

40

209

591

100%

20%

80%

37%

63%

16%

4%

20.9%
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املعدلت اليت متت موازنهتا
شاهدوا
امحلةل

38.4%

مل يشاهدوا
امحلةل

34.2%

ينظر هذا املثال يف عبارة "أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل اس تخراج نسخ غري رمسية من املوس يقى" من قسم
املواقف من المنوذج الرمقي .وهنا ميكن مالحظة أنه من ُضن عينة تضم  1000خشص 35.8 ،يف املائة مهنم ( 358خشص)
اتفق بشدة مع العبارة من خالل اعطاهئا معدل  8أو  9أو  10من أصل .10
وُضن العينة الجاملية اليت يبلغ عدد أفرادها  1000خشص ،اكن  200مهنم دون سن  ،25ومن بني هذه اجملموعة الفرعية،
اتفق  15يف املائة فقط بشدة مع العبارة .وابملثل ،بلغ معر  800خشص  25س نة أو أكرث ،ومن بني هذه اجملموعة الفرعية
تجوبني الكرب س نا مه أكرث احامتل بكثري لالتفاق
اتفق  41يف املائة بشدة مع العبارة .من هذا ميكننا مالحظة أن املس َ
مع العبارة.
أما المعدة التالية فتتناول عدد الشخاص اذلين أتيحت هلم الفرصة ملشاهدة امحلةل العالمية  369 -خشصا أتيحت هلم
الفرصة بشلك عام ملشاهدة امحلةل العالمية ،ومن ُضن هذه اجملموعة الفرعية  31.9يف املائة اتفق بشدة مع العبارة .وعىل
النقيض من ذكل ،من ُضن  631مل يشاهدوا امحلةل 38.2 ،يف املائة مهنم اتفقوا بشدة مع العبارة .ويبدو أنه من الواحض أن
اجملموعة الفرعية اليت شاهدت امحلةل ،بعد أن تعرضت للحمةل ،أقل احامتل لالتفاق مع العبارة ،مما يشري اىل أن امحلةل ليست
فعاةل عىل الطالق.
ومع ذكل ،يرجع السبب الرئييس وراء هذا اىل أن الفئة العمرية دون  25ممثةل بشلك مفرط يف اجملموعة اليت شاهدت امحلةل
وهو ما يشلك  43 = )209 + 160(/160يف املائة من اجملموعة اليت شاهدت امحلةل مقارنة مع  20يف املائة فقط من العينة
بشلك عام .وابخنفاض املس توى العام لتفاقهم مع العبارة فاهنم ُخيفضون املعدل يف اجملموعة اليت شاهدت امحلةل .واذا طبقنا
موازنة لتصحيح نس بة الفئة العمرية دون ُ 25ضن اجملموعة اليت شاهدت امحلةل جبعلها  20يف املائة وطبقنا نفس احلساب عىل
اجملموعة اليت مل تشاهد امحلةل ،فس نالحظ أن املعدلت اليت متت موازنهتا ستبدو أكرث اجيابية ليتفق أولئك اذلين تعرضوا
للحمةل عىل الارحج ( 38.4يف املائة مقابل  34.2يف املائة) مع العبارة.
مثال عن العملية احلسابية:
لعادة موازنة اجملموعة اليت شاهدت امحلةل ،خذ معدل ُضن الفئة العمرية دون  25يف اجملموعة اليت شاهدت امحلةل وارضبه يف
 20يف املائة ،نس بة الفئة العمرية دون ُ 25ضن العينة الشامةل ،وأضفه اىل معدل من ُضن الفئة العمرية  +25من اذلين
شاهدوا امحلةل وارضبه يف  80يف املائة ،نس بة الفئة العمرية ُ +25ضن العينة الشامةل.
الفئة العمرية دون 25

موازنة اذلين شاهدوا امحلةل:

الفئة العمرية +25

( 16يف املائة ×  20يف املائة)  44( +يف املائة ×  80يف املائة) =  38.4يف املائة

موازنة اذلين مل يشاهدوا امحلةل 11( :يف املائة ×  20يف املائة)  40( +يف املائة ×  80يف املائة) =  34.2يف املائة
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 .6مقارنة املناطق بعضها ببعض
ُأعدت مناذج الاس امترات عىل حنو ميكن من اس تخداهما بسهوةل يف مناطق متعددة .وابتباع هنج مماثل ومتسق ،يصبح من
الصحة مباكن اجراء مقارانت بني البياانت خملتلف املناطق اجلغرافية أو خمتلف البدلان.

خصوصية البياانت وقوانني حامية املس هتكل
تجوبني ،من الرضوري متاما فهم أي ترشيعات خاصة ابملنطقة بشأن
عند مجع البياانت الشخصية ،مثل أسامء وعناوين املس َ
ادارة وختزين هذه البياانت .ودلى العديد من البدلان قوانني تنظميية صارمة بشأن ختزين البياانت الشخصية .وابملثل ،قد
حيظر اس تخدام نظم التصال اليل أو طرق أخرى لالتصال ابملس هتلكني.
ويف حال العمل مع واكةل مرموقة للعمل امليداين ،جيب أن تكون عىل وعي اتم ابلقواعد التنظميية وأن تكون عىل دراية
تجوب
ابلعمليات الرضورية .وعالوة عىل ذكل ،ينبغي أن تكون قادرة عىل الاحتفاظ بأي معلومات خشصية للمس َ
ُاس تخدمت للتحقق من حصة البياانت يف ملف منفصل حبيث يمت جتريد أي بياانت مشرتكة مع املنظمة امللكفة ابلس تبيان
من هذه البياانت الشخصية ،وابلتايل ميكن ادارهتا بسهوةل وختزيهنا دون خطر خمالفة أي ترشيعات تتعلق برسية البياانت.
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مناذج اس امترات الاس تبيان  -املالحظات التوضيحية
املقدمة
هتدف هذه املالحظات اىل أن توحض مناذج الاس امترات املس تخدمة يف أداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية،
وأن تقدم ارشادات بشأن كيفية اس تخدام مناذج الاس تبيان هذه عىل أفضل وجه وكيفية تكييفها لتوافق مهنجية الاس تبيان
اخملتارة وأي متطلبات مفصةل.
وتوجد هناك أربعة مناذج أساس ية ،منوذج واحد للك من السلع الرمقية ،والسلع واملالبس الفاخرة ،واملنتجات الاس هتالكية،
والكتب واملقالت .وابلضافة اىل ذكل ،هناك وحدتني منفصلتني تتعلقان ابلربجميات وتقيمي امحلالت العالمية واللتني ميكن
اضافهتام اىل أي من الاس تبياانت الساس ية.
وينبغي قراءة هذه الوثيقة ابلقرتان مع املقدمة لضامن اختيار املهنجية النسب اىل جانب العينة النسب وما اىل ذكل.
ويغطي منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابلسلع الرمقية فئات املوس يقى وألعاب الفيديو والفالم واملسلسالت التلفزيونية
والكتب ،حيث يشمل الك من السلع الصلبة مثل النسخ املقدلة من أقراص الفيديو الرمقي وأقراص بلو راي وألعاب الفيديو
والكتب وغريها والسلع الرمقية مثل التحميل غري القانوين من النرتنت أو املواقع اليت توفر حمتوى غري مرخص هل.
ويغطي منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابلكتب واملقالت الكتب الاس هتالكية مثل الرواايت والكتب غري الروائية وكذكل
الكتب املسموعة واملقالت الاكدميية والكتب املدرس ية .واذا اكنت الكتب مدرجة يف اس امترة السلع الرمقية ،فان منوذج
الكتب واملقالت يتعمق اىل مس توايت أكرب مجلع أكرب عدد من املعلومات التفصيلية.
ويغطي منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابملنتجات الاس هتالكية مجموعة واسعة من السلع اليت ميكن رشاؤها يف الشوارع
الرئيس ية مبا يف ذكل السلع البقالية مثل البسكويت والكعك والنبيذ أو اجلعة وغريها من السلع اليت تباع يف الشوارع الرئيس ية
مثل مس تحرضات التجميل والدوية والسجائر واملرشوابت الغازية وقطع غيار الس يارات وخراطيش احلرب واملواد الكهرابئية
الصغرية وما اىل ذكل.
ويغطي منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابلسلع واملالبس الفاخرة عالمات املصممني املشهورين والسلع ذات العالمات
التجارية مبا يف ذكل املالبس والفئات الخرى من السلع الفاخرة مثل العطور والحذية واحلقائب اليدوية .ويوجد ُضن
الاس تبيان أس ئةل ت َْذ ُكر أيضا الزايء اليت تباع يف الشوارع الرئيس ية وأزايء السوبر ماركت ذات العالمة اخلاصة هبا  -وتُض ّمن
هذه السلع لجراء متيزي واحض بيهنام وبني عالمات املصممني املشهورين وليست لهنا تشلك موضوعا لالهامتم يف حد ذاهتا.
وميكن اضافة وحدة الربجميات اىل أي من الامنذج الساس ية املذكورة أعاله لتقدمي أس ئةل اضافية حول اس تخدام الربجميات
اخملالفة  -حتتوي لك من الامنذج الساس ية عىل عالمة مرجعية لظهار ماكن اضافة وحدة الربجميات اذا لزم المر.
وميكن أيضا اضافة قسم تقيمي امحلالت العالمية اىل أي من الاس امترات الساس ية لتقدمي اس تجواب اضايف بغية اختبار
أخر امحلالت العالمية املوجودة يف السوق .وحتتوي لك من الامنذج الساس ية عىل عالمة مرجعية لظهار ماكن ادراج قسم
تقيمي امحلالت العالمية اذا لزم المر.
الرتمزي يف واثئق الاس تبيان
ُأعدت الاس امترات كام لو اكنت س تدار ابس تخدام مهنجية عرب النرتنت.
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تجوب ،بعضها عىل شلك نص متهيدي ،والبعض الخر هو
هناك نصوص معينة يف واثئق الاس امترات تعرض عىل املس َ
عبارة عن أس ئةل فعلية .ويف حاةل اللجوء اىل مهنجية ادارة املقابةل من قبل املس تج ِوب ،مثال ،املقابةل املبارشة أو عرب الهاتف،
ينبغي للمس تج ِوب أن يقرأ هذه القسام اليت تضم النص المتهيدي .وي ُشار اىل هذا النص المتهيدي ُضن واثئق الاس تبيان
خبط مائل ويس بقه التوجيه التايل "للعرض /للقراءة":
وترد مجيع التعلاميت املوهجة للمس تج ِوبني ابللون الخرض .وترد مالحظات للمساعدة يف ختصيص اس امترة الاس تبيان يف نص
ابللون الزرق وداخل أقواس معقوفة.

تجوب
وتس بق بعض الس ئةل تعلاميت توجهيية مثل 'اسأل امجليع' أو 'اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
واس تخدهما يف الشهر  12املاضية' .ويف حاةل اللجوء اىل اس تخدام اس امترة القمل والورقة ،جيب طباعة هذه النصوص

عىل واثئق الاس تبيان كتوجهيات للمس تج ِوب ليتبعها .أما اذا ُأديرت املقابةل بواسطة احلاسوب ،اذن فهذه تعلاميت موهجة
للمربمج ليتبعها عند اعداد النص الربجمي للمقابةل ويه توفر توجهيا واحضا بشأن الس ئةل اليت جيب أن تظهر ولي نوع من
تجوبني وعنارص السؤال السابق اليت جيب متديدها لتدخل يف الس ئةل الالحقة.
املس َ
وس تكون معظم الس ئةل املغلقة متبوعة ابلتوجيه 'اجاابت متعددة' أو 'اجابة واحدة' .ويف حاةل 'اجاابت متعددة' ،ينبغي حث
تجوب عىل تقدمي أكرب عدد من الجاابت اليت يشعر بأهنا ذات صةل ،أما يف حاةل 'اجابة واحدة' ،جيب أن يقدم
املس َ
تجوب اجابة واحدة فقط ،ويه الجابة اليت تنطبق أكرث عىل السؤال.
املس َ
ويف حاةل اس تخدام مهنجية القمل والورقة يف املقابالت املبارشة فينبغي طبع لحئة الجاابت املمكنة عىل الس ئةل عىل بطاقة
تجوبني ابلتايل تقدمي اجاابت من القامئة .ويف حاةل اس تخدام مهنجية
تجوبني أثناء املقابةل  -ميكن للمس َ
وعرضها عىل املس َ
تجوب اجابته بعد قراءة الجاابت .ويف
املقابةل عرب الهاتف ،فينبغي للمس تج ِوب أن يقرأ مجيع الجاابت املمكنة فيختار املس َ
تجوب يف وقت
حاةل اس تخدام مهنجية الجناز اذلايت أو عرب النرتنت ،ينبغي اذن عرض مجيع الجاابت املمكنة عىل املس َ
واحد ،وميكنه اختيار الجاابت اليت تنطبق.
ترقمي الس ئةل

ُأعدت مناذج الاس تبياانت مع توقع أن يقوم املس تخدمون بتخصيصھا لتناسب احتياجاهتم اخلاصة يف املنطقة ،وذكل ابضافة
أو حذف فئات السلع أو جتار التجزئة حسب احلاجة .وقد ُأعدت الاس تبياانت ابس تخدام عداد متسلسل لرقام السؤال.
واذا أضيفت أس ئةل أخرى ،مفن املهم أن يمت اس تخدام هذا العداد املتسلسل نفسه – وتمتثل أبسط طريقة للقيام هبذا يف
نسخ ولصق أحد الرقام الخرى للسؤال .ومن املهم التأكد من اختيار رمق السؤال الويل ،عىل سبيل املثال ،السؤال  9أ
بدل من رمق لحق مثل السؤال  9ب .ويمت حتقيق الرتقمي الالحق من خالل وضع اشارة مرجعية (يف الوورد ،ادراج اشارة
مرجعية " )" Insert Bookmarkعىل الرمق الويل (عىل سبيل املثال الرمق  9داخل السؤال  9أ) مث ادراج اشارة اىل
الشارة املرجعية (يف الوورد ،ادراج الس ناد الرتافقي ،الشارة املرجعية ".)" Insert Cross-reference, bookmark
ولتحديث اكفة الرقام يف الوورد اضغط عىل  CTRL + Aلختيار النص بأمكهل وعىل  F9للتحديث.
ختصيص الاس تبيان
من املتوقع أن يمت ختصيص مناذج الاس امترات لتالمئ احتياجات لك منطقة عىل حدة .وميكن اضافة أس ئةل تصنيفية أخرى ،أو
عبارات أخرى اىل سؤال املوقف ،وكذكل اضافة أنواع أخرى من متاجر التجزئة أو فئات أخرى .وابملثل ،ميكن الاس تغناء
عن الفئات اليت تعترب غري ذات صةل يف منطقة معينة .وابلفعل ،ميكن الاس تغناء عن أي أقسام اذا رغبت املنطقة يف ذكل
مثل ازاةل قسم ألعاب الفيديو من منوذج السلع الرمقية اذا مل يكن مطلواب.
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وينبغي احلرص عىل احلفاظ عىل النظام العام لالس تجواب واحلفاظ عىل سالمة ترقمي الس ئةل والتوجيه .ولكن طاملا ُاتبعت
تجوبني ،فرضوري أن تكون البياانت قابةل للمقا نرة من اس تبيان لخر.
املبادئ التوجهيية العامة وعُينت عينات مماثةل من املس َ
واثئق الاس امترات ابلتفصيل
 .1القسم المتهيدي
تُس هتل مجيع الاس تبياانت بنص متهيدي سواء أجريت املقابةل عرب الهاتف أو اكنت مبارشة أو عرب النرتنت .وينبغي
تكييف الصياغة الصحيحة لتعكس مهنجية الاس تبيان املتبعة ولكن ينبغي مجليع املس تج ِوبني اتباع صياغة مماثةل .ومن
تجوبني عىل مشاركهتم ،وأن نطلعهم عىل لك المور املتعلقة هبم ،وخاصة الوقت اذلي ُحيمتل أن
املهم شكر املس َ
تس تغرقه املقابةل وطمأنهتم بأن اجاابهتم سيُتعامل معها برسية اتمة .وعادة ما يُعرب عن هذه الطمأنة ابلقول ان هذا
الاس تبيان جزء حقيقي من أحباث السوق وليس معلية بيع وأن املقابةل س تجرى ُضن قواعد الهيئة الصناعية احمللية،
مثال يف اململكة املتحدة الناس يتبعون قواعد مجعية أحباث السوق .ويشري النص المنوذيج الوارد يف الاس امترة اىل
رضورة ادراج امس واكةل معينة  -وهذا يستند اىل افرتاض أن واكةل أحباث السوق ستُس تخدم لدارة الاس تبيان فعليا.
واذا مل يكن المر كذكل ،ينبغي الاس تعاضة عن هذه العبارة بعبارة تسمي الهيئة الفعلية اليت جتري البحث.
ويف حاةل أداة التقيمي اخلاصة هذه ،تكتيس الرسية أمهية خاصة لن موضوع املقابةل ينطوي عىل سلوك غري قانوين يف
بعض البدلان.
.2

الفرز ادلميوغرايف للمس تجوبني

من الطبيعي أن يبدأ أي اس تبيان ببعض الس ئةل ادلميغرافية الساس ية اىل حد ما .ولهذا المر هدفان :مجيع الس ئةل
تجوبني وحتليل اجملموعة الفرعية ،وبعضها يس تخدم أيضا لضامن أن متثل العينة
ادلميغرافية تس تخدم لتصنيف املس َ
املعينة الساكن املس هتدفني .عىل سبيل املثال ،اذا اكن املقصود من عينة الاس تبيان أن متثل الساكن البالغني عىل
الصعيد الوطين ،فس ُتحدد أهداف احلصص ابلتايل عىل أساس اخلصائص ادلميغرافية احملددة مثل العمر واجلنس
لضامن تطابقها مع النسب املتوصل الهيا يف صفوف الساكن عىل الصعيد الوطين كام حددهتا بياانت الاحصاء.
ومن الطبيعي أيضا طرح تكل الس ئةل ادلميوغرافية املطلوبة فقط لتحديد عينة احلصص يف بداية الاس تبيان –
تجوبني لالرهاق جراء معلية املقابةل ،مفن
وتُطرح عادة أي أس ئةل تصنيفية اضافية يف هناية املقابةل .واذا تعرض املس َ
املرحج أن يظلوا ملزتمني وأن يمكلوا املقابةل اذا اكنت الس ئةل الهنائية املوهجة الهيم أس ئةل دميوغرافية ،لهنا حقائق
وليست جمرد اجاابت.
تجوب وجنسه ووضعيته العملية ومزيته
وترد يف واثئق الاس امترات الس ئةل المنوذجية املقرتحة بناء عىل معر املس َ
القلميية ،ولكن الس ئةل الصحيحة اليت ستُس تخدم يف لك اس تبيان س تعمتد عىل توفر بياانت الاحصاء
ومتطلبات املناطق.
.3

تجوبني
الس ئةل املتعلقة بعمر املس َ

تقدم عدة أمثةل عن أس ئةل تصنيف العمر يف الاس تبيان .ويُفضل احلصول عىل معلومة تفيد ابلعمر احلقيقي
تجوب ،وينبغي دامئا احلصول عىل هذه املعلومة يف هذا املس توى لكام أمكن ذكل .وميكن دامئا جتميع البياانت يف
للمس َ
نطاقات معرية لجراء مقارنة مع عينة احلصص ،ولكن اذا ُمجعت هذه املعلومات فقط حسب الفئة العمرية ،فانه ل
ميكن تصنيفها.
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واذا ما أريد مقارنة البياانت بني البدلان ،واس تخدمت حدود معرية أعىل أو أدىن تتسم ابختالف ضئيل ،أو
اس تخدمت نطاقات معرية خمتلفة لجراء مقارنة مع بياانت الاحصاء الوطنية ،فان احلصول عىل العمر الفعيل
تجوب يسمح ابعادة ترمزي البياانت دامئا اىل نطاقات معرية قابةل للمقارنة من أجل اجراء مقارنة بني البدلان.
للمس َ
تجوب الفصاح عنه ،مفن املفيد دامئا احلاق هذا
تجوب احلقيقي أو رفض املس َ
واذا اس تحال احلصول عىل معر املس َ
تجوب رغبة يف الجابة ،ولكن جيب اس تخدام نطاقات
ابلسؤال اذلي يس تخدم النطاقات العمرية رمبا تكون للمس َ
العمر كسؤال لحق بدل من السؤال السايس عن العمر.
.4

التحقق من احلصص

بعد احلصول عىل الجاابت عىل عدد أدىن من أس ئةل التصنيف ادلميوغرايف ،حان الوقت الن لتحديد ما اذا اكن
ينبغي مواصةل املقابةل أم ل .فاذا اكن الاس تبيان يُدار ابس تخدام المكبيوتر ،سواء أثناء املقابةل املبارشة أو عىل
تجوب مؤهال للمشاركة
النرتنت أو عرب الهاتف ،فسيتحقق برانمج الاس تبيان يف هذه املرحةل اذا اكن املس َ
يف الاس تبيان .مثال اذا اكنت بياانت الاحصاء تشري اىل أن تقس مي نس بة اذلكور/الانث عىل الساكنة يه  49يف
املائة 51 /يف املائة ،وأجريت  510مقابالت ابلفعل مع الانث مقابل هدف العينة اللكي البالغ  1000مقابةل،
ُ
فسريفض اجراء أي مقابالت أخرى مع الانث يف هذه املرحةل ل ي تتطابق عينة الاس تبيان مع بياانت الاحصاء
بشأن املعايري اخملتارة.
واذا اكن املس تج ِوب هو من يدير املقابةل ،مثال ابس تخدام مهنجية القمل والورقة ،جيب أن تتضمن اس امترة الاس تبيان
ابلتايل تعلاميت حمددة يف هذه املرحةل موهجة للمس تج ِوب للتحقق مهنا مقارنة ابحلصص اخملصصة هل لتحديد ما اذا اكن
ينبغي هل مواصةل املقابةل أم ل .وابس تخدام مهنجية القمل والورقة ،س يكون من الطبيعي أن يُطلب من لك مس تج ِوب
اجراء عدد حمدد من املقابالت ،عىل سبيل املثال  10يف اجملموع :مهنا  5كحد أقىص جيب أن ُجترى مع الرجال و 5مع
النساء .ويمت توزيع احلصص عىل مجيع املس تج ِوبني اذلين يديرون الاس تبيان حبيث ينبغي الوصول اىل اجاميل احلصص
عند جتميع حصص مجيع املس تج ِوبني.
.5

اس امترات الفرز املنفصةل والاس امترات الرئيس ية

تجوبني يف موقع معني ،عىل سبيل املثال مركز
اذا اكن املس تج ِوب هو من س يدير املقابةل من خالل انتقاء املس َ
تجوبني يف وقت لحق ،مفن الطبيعي
تسوق ،وحتديد موعد ملقابلهتم يف موقع اثن ،عىل سبيل املثال يف منازل املس َ
تجوبني ،فسيشمل مجيع الس ئةل حىت
تقس مي الاس امترة اىل وثيقتني منفصلتني .أما القسم الول ،اس امترة فرز املس َ
تجوب متطلبات احلصص ،ينبغي اذاك عىل املس تج ِوب أن
مرحةل اجراء التحقق من احلصص  -اذا اس توىف املس َ
حيدد موعدا لجراء اجلزء الرئييس من املقابةل .وبذكل يُطبع ما تبقى من الاس امترة كوثيقة منفصةل لس تخداهما يف
تجوبني.
تجوب ،وعند ملهئا ينبغي ارفاقها ابس امترة فرز املس َ
املقابةل يف مزنل املس َ
 .6مقدمة اىل اجلزء الرئييس من الاس تبيان
تجوب مؤهل للمشاركة يف الاس تبيان ،من املهم الن عرض املهمة املس ندة اليه .يف هذه
بعد التأكد من أن املس َ
احلاةل ،فس تبني املقدمة اليت جيب قراءهتا أو عرضها أن الاس تبيان س يكون حول املنتجات الرتفهيية الرمقية ،وتسوق
املالبس وغريها من أصناف الزايء اليت قد يشرتهيا املس تجوبون لنفسهم أو أرسمه يف الشوارع الرئيس ية أو عرب
النرتنت ،أو املنتجات اليت قد يشرتهيا املس تجوبون لنفسهم أو أرسمه من السوبر ماركت أو متاجر الشوارع
الرئيس ية وذكل حسب المنوذج.
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وجتدر الشارة اىل احامتل تعديل النص الصحيح وذكل يتوقف حتديدا عىل فئات السلع الواردة يف الس ئةل الالحقة
وعادات التسوق المنوذجية داخل املنطقة اليت س يجري فهيا الاس تبيان.
ومن الناحية املثالية ،ينبغي اس تخدام منوذج الاس امترة هذا كجزء من ادلراسة التتبعية مع اجراء اس تبياانت متتالية
لك  6أشهر أو  12شهرا .وهبذا ميكن تتبع التغريات يف السلوك واملواقف مبرور الوقت .واذا مل يكن الاس تبيان جزءا
من ادلراسة التتبعية ،واكن تقيامي قامئا بذاته ،قد يكون من املس تصوب تضمني السؤال الاختياري للك نوع من
تجوب نسخ مقدلة وذكل بسؤاهل عام اذا اكن هذا السلوك قد زاد أو اخنفض
أصناف السلع اليت اشرتى مهنا املس َ
خالل الشهر  12املاضية.
تجوب للسلع املقدلة يتضمن خيار ابلعبارة "سبب
وجتدر الشارة اىل أن السؤال اذلي يطرح حول أس باب رشاء املس َ
أخر" متبوعا ابلتوجيه "املرجو كتابته_________" .وهناك العديد من الس ئةل الخرى اليت تس تخدم هذه
تجوبني اذلين دلهيم سبب أخر أن يعربوا عن أنفسهم .وينبغي أن يدرج
اللية .والغرض من ذكل هو السامح للمس َ
احلقل الفارغ لدخال النص يف هذه احلاةل لتسجيل السبب وال قد يضيع .وقد بُذل هجد يف لك حماوةل لتصممي مناذج
سبب ُحيمتل أن يكون
الاس امترات بغية ادراج قوامئ شامةل ُضن الس ئةل املغلقة ولكن من املمكن دامئا اغفال ُ
ذو أمهية.
عند حتليل البياانت ،اذا ُمجعت اجاابت اكفية عىل "سبب أخر" ،ميكن حتليلها اىل جانب القامئة املغلقة .وتوضع
الجاابت اليت ُمجعت عىل أهنا "سبب أخر" معا يف مجموعة واحدة ،وينبغي اضافة أي اجابة ذكرها أكرث من جمرد عدد
تجوبني يف تقارير البالغ عن البياانت كام لو اكنت قد أدرجت يف الاس امترة الصلية .وسيتوقف احلد
قليل من املس َ
الدىن ادلقيق عىل السؤال وجحم العينة ،ولكن كقاعدة عامة ينبغي اضافة أي يشء ذكره  3يف املائة أو أكرث من
تجوبني اىل القامئة املغلقة.
املس َ
 .7الاس تبيان الرئييس  -السلع الرمقية
تجوب يس تخدم أي من الفئات احملددة  -ميكن اس تخدام الجاابت يف الس ئةل
السؤال التايل حيدد ما اذا اكن املس َ
تجوب أبدا ألعاب الفيديو ،جيب تقدمي تعلاميت ملنع طرح أي أس ئةل اضافية عىل
الالحقة .مثال اذا مل يس تخدم املس َ
تجوب بشأن اس تخدام ألعاب الفيديو وما اىل ذكل.
املس َ
وتُعد الجاابت عىل هذه الس ئةل الولية مفيدة أيضا لتحديد الس ياق لي حتليل .مثال عند النظر يف معدلت
حدوث السلوك اخملالف من املفيد مقارنته مبعدلت املس تخدمني القانونني للفئة ومقارنته ابلساكن كلك .فعىل سبيل
املثال ،من املفيد مقارنة النس بة املئوية للشخاص اذلين يقومون بتحميل املوس يقى بشلك غري قانوين ابلعدد الجاميل
للشخاص اذلين يس متعون اىل املوس يقى عىل أساس أس بوعي ،فضال عن النظر اىل نس بة الساكن كلك ممن حيملون
املوس يقى بشلك غري قانوين.
وفامي خيص هذا السؤال الول ،تُس تخدم رموز اللوان لالشارة اىل أنواع الرتفيه يف الاس امترة ،كام جيب دامئا أن
تُعرض أو تُقرأ معا مجموعات اللوان اليت مت ترمزيها .ويتجىل دور رموز اللوان يف توضيح كيفية اعداد املقابةل ،ول
تجوب.
ينبغي اس تخدام رموز اللوان يف النص اذلي يُعرض عىل املس َ
وبعد وضع التدابري الواسعة لس تخدام لك فئة ،تأيت أقسام منفصةل يتعلق لك مهنا ابملوس يقى ،وألعاب الفيديو،
والفالم ،واملسلسالت التلفزيونية والكتب .وملنع أي حتزي حممتل يف الرتتيب اذلي ترد به هذه القسام ،ينبغي مناوبة
الرتتيب اذلي تُعرض به هذه القسام عرب العينة ،مثال اذا عُرض عىل خشص معني قسم املوس يقى ،مث تاله قسم
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ألعاب الفيديو ،وبعد ذكل قسم الفالم ،واملسلسالت التلفزيونية ،من مث ينبغي أن يُعرض عىل خشص أخر
املسلسالت التلفزيونية أول ،ورمبا تلهيا الفالم ،مث ألعاب الفيديو ،واملوس يقى وهكذا دواليك.
أقسام املوس يقى  /ألعاب الفيديو  /الفالم  /املسلسالت التلفزيونية  /الكتب
تتشابه لك هذه القسام من حيث البنية ،حبيث يغطي السؤال الول الوعي ومعدلت اس تخدام فئة حمددة ابخللط
بني وسائل الاس هتالك القانونية واخملالفة (ويمت ابراز الوسائل اخملالفة يف خالاي ملونة ليكون تصممي الاس امترة واحضا
تجوبني يف نفس اللون ،والنص ،والتظليل ابلضبط وما اىل ذكل كوسائل قانونية
ولكن ينبغي أن تقدم اىل املس َ
تجوب يشرتي احملتوى أو يس تخدمه من خالل الوسائل اخملالفة ،هناك أس ئةل
لالس هتالك) .وابلنس بة اىل أي مس َ
تجوبني اذلين مل
لحقة س تغطي هذا المر .ويتضمن لك سؤال مجموعة من التوجهيات .وينبغي توجيه أي من املس َ
يشرتوا أو حيصلوا عىل منتج خمالف خالل الشهر  12املاضية اىل القسم التايل.
.8

الاس تبيان الرئييس  -الكتب واملقالت

يتبع منوذج اس تبيان الكتب واملقالت بنية مماثةل لتكل املس تخدمة يف منوذج السلع الرمقية حيث يغطي فئات الكتب
الاس هتالكية ،والكتب املسموعة ،واملقالت الاكدميية والكتب املدرس ية .بعد حتديد اس تخدام لك فئةُ ،توجه املقابةل
تجوبني أن جييبوا عىل الس ئةل
اىل القسام اخملتلفة املتعلقة بلك فئة .واذا اكن يبدو أنه من املنطقي ابلنس بة مجليع املس َ
حول الكتب الاس هتالكية والكتب املسموعة ،مفن املس تحسن أن تُطرح الس ئةل املتعلقة ابلكتب املدرس ية واملقالت
الاكدميية فقط عىل أولئك اذلين يس تخدمون هذه الفئات لهنا أكرث احامتل لتكون فئة اس تخدام متخصصة.
وكام هو احلال ابلنس بة لس امترة السلع الرمقية ،ينبغي مناوبة الرتتيب اذلي تقدم به الفئات اخملتلفة عرب العينة لستبعاد
أي تأثري حممتل للرتتيب .وتتضمن لك فئة أس ئةل لحقة تُطرح عىل أولئك اذلين اس تخدموا السلع املقدلة اىل جانب
ارشادات شامةل لضامن توجيه أولئك اذلين مل يس تخدموا السلع املقدلة اىل القسم التايل.
 .9الاس تبيان الرئييس  -املنتجات الاس هتالكية
تجوب يف تسوق املواد البقالية ،وهو ما س يوفر
يوجد يف هناية القسم ادلميوغرايف المتهيدي سؤال حيدد اخنراط املس َ
حتليال مفيدا للس ئةل املتعلقة ابلنسخ املقدلة من املنتجات البقالية .وعند حتليل سلوكيات تسوق املنتجات
الاس هتالكية ،س يكون من املفيد اجراء التحليل بني أولئك اذلين يتحملون مسؤولية تسوق املواد البقالية وكذكل
الساكن كلك.
ويُطرح السؤال التايل ،اذلي يُعد مبثابة السؤال ِّ
احملدد (السؤال  )7بشأن أنواع خمتلفة من السلع بنفس الطريقة اليت
جرى هبا المر يف اس امترة السلع الفاخرة والسلع الرمقية .ويوفر حتديد الاس تخدام العام للك فئة من الفئات س ياقا
تجوبني
مفيدا لجراء مقارنة مع رشاء النسخ املقدلة للك فئة ،ويعطي ارشادات لتجنب طرح الس ئةل التالية عىل املس َ
حول الفئات اليت ل يشرتوهنا.
وبعد حتديد الاس تخدام العام للفئة ،تفحص الس ئةل بعد ذكل النسخ املقدلة حيث تبحث يف الوعي والاس تخدام
وتلهيا أس ئةل لحقة حول منافذ البيع ابلتجزئة املس تخدمة ،وادلوافع ،وما اىل ذكل .وكام يه العادة ،يتضمن لك سؤال
مجموعة من التوجهيات.
ويوجد ُضن قامئة املنتجات الاس هتالكية 'أقراص الفيديو الرمقي أو أقراص البلوراي' ،و'أقراص املوس يقى املدجمة'
و'الكتب (للقراءة من أجل املتعة)' .ويتيح ادراج هذه الفئات اجراء مقارنة عىل مس توى أعىل مع اخملرجات املُتحصل
علهيا من الاس امترات الخرى.
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وعند ختصيص اس امترة الاس تبيان لس تخداهما يف منطقة معينة ينبغي احلرص عىل اضافة فئات أخرى اذا اكنت ذات
صةل خاصة ابملنطقة أو ازاةل أي فئة غري ذات صةل .وابملثل ،فامي خيص الس ئةل الالحقة اليت تدور حول الماكن اليت
تجوب السلع املقدلة معروضة للبيع ،ميكن اضافة أمعدة لدراج أنواع الخرى للبيع ابلتجزئة مثل
شاهد فهيا املس َ
"الكشاك" أو "الباعة املتجولني" اذا لزم المر حسب املنطقة.
 .10الاس تبيان الرئييس  -السلع واملالبس الفاخرة
تجوب قد اشرتى أي من سلسةل الفئات
حيدد السؤال الول من القسم الرئييس من الاس امترة ما اذا اكن املس َ
تجوب مل يشرت أي
احملددة يف الشهر  12املاضية  -ميكن اس تخدام الجاابت يف الس ئةل الالحقة .مثال اذا اكن املس َ
عطر يف الشهر  12املاضية فلن تُطرح عليه املزيد من الس ئةل حول العطور.
وتُعد الجاابت عىل هذه الس ئةل الولية مفيدة أيضا يف حتديد الس ياق .مفثال عند النظر يف معدلت حدوث السلوك
اخملالف من املفيد مقارنهتا مع معدلت اس تخدام الفئة ومع الساكن كلك .فعىل سبيل املثال ،من املفيد مقارنة النس بة
املئوية للشخاص اذلين يشرتون منتجات املصممني املشهورين املقدلة ابلعدد الجاميل للشخاص اذلين يشرتون
منتجات املصممني املشهورين الصلية ،فضال عن قياسهم كنس بة من الساكن كلك.
وعند ختصيص اس امترة الاس تبيان لس تخداهما يف منطقة معينة ينبغي احلرص عىل اضافة فئات أخرى تُعىن ابلسلع
الفاخرة اذا اكنت ذات صةل خاصة ابملنطقة أو ازاةل أي فئة غري ذات صةل .وابملثل ،فامي خيص الس ئةل الالحقة اليت
تجوب السلع املقدلة معروضة للبيع ،ميكن اضافة أمعدة لدراج أنواع الخرى
تدور حول الماكن اليت شاهد فهيا املس َ
للبيع ابلتجزئة مثل "الكشاك" أو "الباعة املتجولني" اذا لزم المر حسب املنطقة.
تجوبني اشرتى مواد خمالفة اما عن عمل أو بدون عمل ،فهناك أس ئةل لحقة ختص هذا المر.
اذا اكن أي من املس َ
ويتضمن لك سؤال مجموعة من التوجهيات.
 .11وحدة الربجميات
تُعد وحدة الربجميات قسام اضافيا يُضاف اىل أي من الوحدات الساس ية الربعة .وهو قسم قصري من  10أس ئةل
يبحث يف اس تخدام الربجميات ،الك من أنظمة التشغيل والربجميات الاس هتالكية مثل احلزم املكتبية ،وحترير الصور
والفيديو .وينبغي ادراج هذه الوحدة يف الاس امترة يف املاكن املشار اليه يف لك من الاس امترات الربعة الساس ية
لضامن عدم تداخلها مع بنيات العامة لالس امترة وتوفريها لبالغ متسق.
 .12قسم املواقف جتاه القرصنة
تجوبني ازاء القرصنة بشلك عام عرب فئات متعددة .واذا رغب املس تج ِوب،
هيدف هذا القسم اىل قياس مواقف املس َ
ميكنه صياغة أس ئةل منفصةل للك فئة من الفئات :املوس يقى ،والفالم ،وألعاب الفيديو ،واملسلسالت التلفزيونية/
الحذية ،وحقائب اليد ،ومالبس املصممني املشهورين والعطور وما اىل ذكل  /الكعك ،والبسكويت ،والسجائر
تجوبني،
ومس تحرضات التجميل ،وما اىل ذكل ،ولكن هذا س يجعل العملية طويةل وشاقة ومتكررة ابلنس بة للمس َ
تجوب.
ومن املرحج أن يرض ابلبياانت اليت مت مجعها بسبب الرهاق اذلي س يتسلل اىل املس َ
وينبغي أن يمت ترتيب عرض املواقف بطريقة عشوائية أو عىل القل ابلتناوب  -وهذا أمر بس يط نسبيا عندما تُدار
اس امترة الاس تبيان عن طريق احلاسوب ،واذا ُأديرت يدواي مفن املعتاد أن تتضمن الاس امترة تعلاميت للمس تج ِوب
ليعمل من أعىل القامئة اىل لسفل يف مقابةل معينة ومن السفل اىل العىل يف مقابةل لحقة وما اىل ذكل.
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وحيتوي لك منوذج من مناذج الاس تبيان قامئة ابلسامت اخلاصة ابلصناعة يف هناية القامئة الرئيس ية – يف الوقت اذلي
ينبغي أن تكون القامئة الرئيس ية عشوائية ،ينبغي دامئا رسد هذه السامت اخلاصة ابلصناعة يف الهناية والاحتفاظ هبا
مجمعة معا.
ويف مرحةل التحليل ،ينبغي جدوةل الجاابت عىل أس ئةل املواقف هذه وتبويهبا تبويبا متقاطعا ابملقارنة مع أولئك اذلي
يشرتون/حيصلون عىل املنتجات املقدلة مقابل أولئك اذلين ل يقومون بذكل .وهبذه الطريقة ،من املمكن مالحظة
تجوبني.
املواقف اليت متزي هاتني اجملموعتني من املس َ
 .13قسم تقيمي امحلالت العالمية
اذا لزم المر ،ينبغي اضافة قسم تقيمي امحلالت العالمية بعد قسم املواقف (انظر الوثيقة املنفصةل) .ومن املهم ادراج
تجوبني عىل
هذا القسم بعد املواقف لتجنب احامتل أن تؤثر مشاهدة املواد الاختبار البداعية عىل طريقة اجابة املس َ
أس ئةل املواقف.
 .14الس ئةل ادلميغرافية الضافية
ميكن اضافة أس ئةل دميغرافية وتصنيفية أخرى اىل الاس امترة كقسم هنايئ ،بعد املقابةل الرئيس ية .وينبغي اس تخدام
الجاابت عىل هذه الس ئةل لتقس مي العينة اللكية لالس تبيان اىل مجموعات فرعية خمتلفة لغراض التحليل واختبار
الفرضيات .وقد أدرجت الس ئةل ادلميغرافية الضافية املقرتحة يف وثيقة منفصةل ،ولكن ينبغي أل ينظر الهيا بأي حال
من الحوال عىل أهنا قامئة شامةل.
 .15اغالق املقابةل
أخريا ،من املهم ادراج تعلاميت يف هناية الاس تبيان عن كيفية اغالق املقابةل.
تجوب عىل
اذا اكن من س يدير الاس تبيان هو من املس تج ِوبني املدربني ،فيجب توجهيه لقراءة عبارة يشكر فهيا املس َ
وقته ومشاركته.
تجوب املقابةل بدون حضور أي مس تج ِوب ،عىل سبيل املثال .عىل شاشة احلاسوب ،فبالتايل جيب عىل
واذا أمت املس َ
تجوب عىل وقته.
الربانمج عرض رساةل واحضة يف هناية املقابةل تشري اىل أن املقابةل قد انهتت وتشكر املس َ
وملزيد من املعلومات ،يرىج التصال ابلويبو عىل العنوان اللكرتوين التايل www.wipo.int
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
سويرسا
الهاتف+4122 338 91 11 :
الفاكس+4122 733 54 28 :
enforcement@wipo.int
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أداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية
الامنذج
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منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابملنتجات الرمقية
للعرض/للقراءة" :مرحبا ،شكرا عىل موافقتك للمشاركة يف هذا الاس تبيان .أان من [أدرج امس الواكةل] ونود أن نطرح
عليك بعض الس ئةل حول رشاء واس تخدام املنتجات الرمقية اليت قد تس تخدهما يف املزنل أو خارجه ،ويه املوس يقى،
والربجميات ،والفالم ،واملسلسالت التلفزيونية ،والكتب اللكرتونية ،وألعاب الفيديو.
وأود أن أؤكد لمك أن ما حنن بصدد اجرائه هو دراسة حقيقية للسوق وأنه سيُتعامل مع اجاابتمك برسية اتمة[ .أضف عبارة
ذي صةل بشأن العمل مبوجب القواعد التنظميية لهيئة من هيئات البحوث الوطنية]"
اسأل امجليع
س1أ لو مسحت ما معرك؟

تجوب الفصاح عن معره احلقيقي يف س1أ
اسأل اذا رفض املس َ

س1ب

لو مسحت يف أي من الفئات العمرية التالية يندرج معرك؟

اجابة واحدة فقط
املثال ألف
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
24-18
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
+65

املثال ابء
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
24-18
29-25
39-30
49-40
59-50
69-60
+70

املثال جمي
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
20-18
25-21
30-26
35-31
45-36
54-46
+55

اسأل امجليع
س 2هل أنت ......

اجابة واحدة فقط
[مالحظة :ميل املس تج ِوب هذه املعلومات من خالل املالحظة اذا اكنت املقابةل مبارشة]

31

ذكر □ ................................................................................................
أنىث □ ................................................................................................

أفضل أل أجاوب

□ ..............................................................................

اسأل امجليع

س 3ما يه وضعيتك العملية احلالية؟

اجابة واحدة فقط

العمل بدوام اكمل (أكرث من  35ساعة يف الس بوع) □...................................
العمل بدوام جزيئ □..............................................................................
ربة بيت □...........................................................................................
طالب□..............................................................................................
متقاعد □.............................................................................................
بدون معل □ .......................................................................................

اسأل امجليع

س 4يف أي من هذ املناطق تسكن؟

اجابة واحدة فقط

املنطقة □......................................................................................... 1
املنطقة □.......................................................................................... 2
املنطقة □.......................................................................................... 3
املنطقة □.......................................................................................... 4
املنطقة □......................................................................................... 5
املنطقة □.......................................................................................... 6
املنطقة □.......................................................................................... 7
املنطقة □.......................................................................................... 8
املنطقة □ ......................................................................................... 9

التحقق من احلصص
تجوب ملتطلبات احلصص بغية انتقائه.
حتقق من استيفاء املس َ
اذا مل يكن يس تويف متطلبات احلصص ،املرجو توجيه الشكر هل عىل وقته مث أغلق املقابةل.
واذا اكن يس تويف متطلبات احلصص ،اذن فتابع اىل اجلزء الرئييس من الاس امترة.

32

الاس تبيان الرئييس – اس تخدام الفئة

للعرض/للقراءة" :يدور هذا الاس تبيان حول املنتجات واخلدمات الرمقية اليت قد تس تخدهما يف املزنل أو خارجه ،ويه
املوس يقى ،والربجميات ،والفالم ،واملسلسالت التلفزيونية ،والكتب اللكرتونية ،وألعاب الفيديو "...

اسأل امجليع
س 5اذا فكرت بشأن ما تفعهل خشصيا بغض النظر عن أرستك بشلك عام ،مك مرة تقوم ابلنشطة التالية؟

اجابة واحدة فقط للك نوع من أنواع الرتفيه
تجوب مع
مق مبناوبة ترتيب عرض/قراءة املواد عىل املس َ
جعل اجملموعات اليت مت ترمزيها ابللوان معا عىل الشاشة
أبدا

الفالم
املسلسالت التلفزيونية
ألعاب الفيديو

تصفح النرتنت للرتفيه
الاس امتع اىل املوس يقى
مشاهدة الفالم يف قاعات السيامن
مشاهدة الفالم يف املزنل عىل شاشة التلفزيون أو
الشاشة الكبرية (مبا يف ذكل أهجزة المكبيوتر احملموةل
والهجزة الخرى املوصوةل ابلتلفزيون)
مشاهدة الفالم عىل هجاز محمول داخل أو خارج
املزنل (املشغل احملمول لقراص الفيديو الرمقي أو
المكبيوتر احملمول أو اللوحة الالكرتونية أو الهاتف) –
مالحظة :اذا اكن اجلهاز موصول ابلتلفزيون ،فاحس به
كتلفاز كام هو المر يف اخلانة أعاله
مشاهدة املسلسالت التلفزيونية يف املزنل عىل شاشة
التلفزيون أو الشاشة الكبرية (مبا يف ذكل أهجزة المكبيوتر
احملموةل والهجزة الخرى املوصوةل ابلتلفزيون)
مشاهدة املسلسالت التلفزيونية عىل هجاز محمول
داخل أو خارج املزنل (املشغل احملمول لقراص
الفيديو الرمقي أو المكبيوتر احملمول أو اللوحة
الالكرتونية أو الهاتف) – مالحظة :اذا اكن اجلهاز
موصول ابلتلفزيون ،فاحس به كتلفاز كام هو المر يف
اخلانة أعاله
لعب ألعاب الفيديو عىل هجاز ألعاب موصول جبهاز
تلفزيون أو عىل هجاز المكبيوتر
لعب ألعاب الفيديو عىل هجاز اللعاب احملمول
لعب ألعاب الفيديو عىل الهاتف اذليك أو اللوحة
الالكرتونية

أقل أكرث من مرة
من مرة واحدة يف
واحدة الشهر ولكن
أقل من مرة
يف
الشهر يف الس بوع

أكرث من مرة يوميا أو
يف الس بوع مرات
ولكن ليس عديدة
يف اليوم
يوميا
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قراءة كتاب  -غالف وريق أو غالف صلب
الكتب

رشاء أو احلصول عىل كتاب لالحتفاظ به  -غالف
وريق أو غالف صلب
قراءة كتاب الكرتوين
رشاء أو احلصول عىل كتاب الكرتوين لالحتفاظ به
الاس امتع اىل كتاب صويت

تشمل الس ئةل التالية القسام اليت تدور حول املوس يقى ،وألعاب الفيديو ،والفالم ،واملسلسالت
التلفزيونية ،والكتب .وتُعد هذه القسام اختيارية  -احذف أي قسم غري مطلوب .وينبغي مناوبة الرتتيب
تجوبني.
اذلي تُعرض به القسام بني املس َ
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قسم املوس يقى
للعرض/للقراءة" :سأعرض عليك الن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت تلجأ الهيا لرشاء واحلصول والاس امتع اىل املوس يقى يف هذه
الايم" [اس تعض عن عبارة 'سأعرض عليك' بعبارة 'سأقرأ عليك" اذا أجريت املقابةل عرب الهاتف]

اسأل امجليع
س6أ لو مسحت أخربان عن أي من هذه الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء املوس يقى أو احلصول
علهيا أو الاس امتع الهيا

اجاابت متعددة
تجوب يف س 5أنه مل يس متع أبدا اىل املوس يقى فانتقل اىل س6د
اذا قال املس َ
تجوب من خالل س6أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س6ب واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء املوس يقى أو احلصول علهيا أو الاس امتع الهيا يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س6ب

س6ج من هذه الطرق ،ابلتفكري يف الطريقة اليي تس متع هبا اىل املوس يقى يف أغلب الحيان ،أي طريقة تس تخدهما عادة
للحصول عىل املوس يقى اليت تس متع الهيا؟

اجابة واحدة
تجوب واملعرب عهنا يف س6أ ولكن مل يس تخدهما يف الشهر  12املاضية كام
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
عُرب عن ذكل يف س6ب
س6د من بني تكل الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا ،هل اس تخدمت احداها قبل س نتني أو ثالث س نوات مضت ولكن ل
تس تخدهما هذه الايم؟

اجاابت متعددة
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ينبغي أن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين
"لم" و"ممي" الذلين جيب أن يكوان أخر ما يعرض
ألف .رشاؤها يف قرص فينيل
ابء .رشاؤها يف قرص مدمج رمسي
جمي .رشاؤها يف قرص مدمج غري رمسي/منسوخ ،أو رشاء ملفات  mp3يف
بطاقة اذلاكرة
دال .التحميل الرمقي من خالل رشاهئا واحلصول علهيا من موقع رمسي
هـاء .حتميلها جماان من مصدر الكرتوين
واو .حتميل/نسخ امللفات من صديق
زاي .خدمة الاشرتاك حيث ميكنك الاس امتع اىل العالانت ولكن ل تدفع أي
رسوم اشرتاك (عىل سبيل املثال )Spotify
حاء .خدمة الاشرتاك حيث تدفع لجلها رسوما شهرية (عىل سبيل املثال
)Spotify
طاء .الاس امتع اىل الراديو
ايء .التحميل من يوتيوب أو ما شابه
اكف .رشاء موس يقى مس تعمةل عىل القرص املدمج أو قرص فينيل أو رشيط
الاكسيت وما اىل ذكل
لم .طرق أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ممي .ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل عىل املوس يقى أبدا

س6ب
يس تخدهم س6ج
س6أ ا يف يس تخدهما س6د
واعي الوقت يف غالب معتاد عىل
هبا احلارض الحيان اس تخدهما
□

تجوب أبدا اىل املوس يقى كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل اىل س( 13القسم التايل).
اذا مل يس متع املس َ
[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س6ب

س 7ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا املوس يقى أو حتصل علهيا أو تس متع الهيا يف الوقت احلارض ،للك طريقة ذكرهتا يف
السؤال السابق ،هل ميكنك أن ختربان ما اذا اس تخدمت هذه الطريقة لكرث من الشهر  12املاضية أو أقل أو ملدة تساوي
تقريبا الشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك طريقة مس تخدمة
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ينبغي أن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س6
ألف .رشاؤها يف قرص فينيل
ابء .رشاؤها يف قرص مدمج رمسي
جمي .رشاؤها يف قرص مدمج غري رمسي/منسوخ ،أو رشاء ملفات  mp3يف
بطاقة اذلاكرة
دال .التحميل الرمقي من خالل رشاهئا واحلصول علهيا من موقع رمسي
هـاء .حتميلها جماان من مصدر الكرتوين
واو .حتميل/نسخ امللفات من صديق
زاي .خدمة الاشرتاك حيث ميكنك الاس امتع اىل العالانت ولكن ل تدفع
أي رسوم اشرتاك (عىل سبيل املثال )Spotify
حاء .خدمة الاشرتاك حيث تدفع لجلها رسوما شهرية (عىل سبيل
املثال )Spotify
طاء .الاس امتع اىل الراديو
ايء .التحميل من يوتيوب أو ما شابه
اكف .رشاء موس يقى مس تعمةل عىل القرص املدمج أو قرص فينيل أو رشيط
الاكسيت وما اىل ذكل
لم .طرق أخرى (املرجو كثباهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

أقل من
الشهر 12
املاضية
□

مدة تساوي
تقريبا الشهر
 12املاضية

أكرث من
الشهر 12
املاضية
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "هـاء" أو "واو" أو "ايء" يف س6ب أعاله
س8أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من املوس يقى خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن ختربان عن
مجيع الس باب اليت جتعكل حتصل عىل املوس يقى أو تس متع الهيا هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "هـاء" أو "واو" أو "ايء" يف س6ب أعاله
س8ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

س8أ مجيع
الس باب

س8ب
السبب الكرث
أمهية

التوقيت  -الوصول اىل املوس يقى قبل أن تصدر يف هذا البدل
لتوفري املال  -احلصول عىل املوس يقى جماان  /بسعر أقل من النسخة الرمسية
املالمئة  -للحصول عىل املوس يقى لكام أردت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من املوس يقى تلكف الكثري من املال لرشاهئا
سهوةل الاس تخدام  -لن النسخ الرمقية غري الرمسية تسهل ادارهتا وختزيهنا مقارنة
ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أو عرب النرتنت
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
سبب أخر (املرجو كثباته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" يف س6ب أعاله (رشاء النسخ غري الرمسية عىل القرص
املدمج أو بطاقة اذلاكرة)
س 9قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة قرص مدمج غري رمسية واحدة أو بعض ملفات  MP3عىل بطاقة ذاكرة – لو
مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا املوس يقى هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س9
س 10هل اشرتيت أي قطع موس يقية هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية
ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
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املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "هـاء" أو "واو" أو "ايء" يف س6ب أعاله
(رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من املوس يقى)
س 11قلت بأنك حتصل أحياان عىل نسخ غري رمسية من املوس يقى.
ما رأيك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

اجابة واحدة
تُعد اجلودة...
أسوأ بكثري من النسخ الرمسية
أسوأ بقليل من النسخ الرمسية
نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية
أفضل بقليل من النسخ الرمسية
أفضل بكثري من النسخ الرمسية

النسخ غري الرمسية من املوس يقى

سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل
لضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل اىل فئة املوس يقى ،جيب أن يضاف يف هذه املرحةل  -انظر سؤال
المنوذج أدانه يف هذه الوثيقة (س)48
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اسأل امجليع
س12أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران املوس يقى عرب النرتنت
لتحميلها أو مشاركهتا أو بهثا يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س12ب وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت املوس يقى املعروضة للبيع عىل قرص مدمج يف متجر أو من
أكشاك السواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س12ج وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت املوس يقى املعروضة للبيع عىل القرص املدمج من خالل موقع
للمزاد عرب النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
س12ج
س12ب
س12أ
التحميل/البث عىل رشاهئا يف قرص رشاهئا يف قرص مدمج من موقع
للمزاد عرب النرتنت
مدمج من متجر أو
النرتنت
من أكشاك
السواق
واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل
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قسم ألعاب الفيديو
للعرض/للقراءة" :س نعرض عليك الن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت ميكنك اللجوء الهيا لرشاء واحلصول عىل ألعاب الفيديو
وتشغيلها هذه الايم" [اس تعض عن عبارة 'سأعرض عليك' بعبارة 'سأقرأ عليك" اذا أجريت املقابةل عرب الهاتف]
للعرض/للقراءة" :ونعين هنا بألعاب الفيديو اللعاب اليت تلعهبا عىل هجاز خاص بألعاب الفيديو مثل اليكس بوكس وان
( )X-Box Oneأو الباليس تيشن ( )PlayStationأو اللعاب اليت تلعهبا عىل هجاز المكبيوتر .ل تذكر اللعاب اليت تُلعب
عىل الهجزة احملموةل أو عىل الهواتف اجلواةل أو اللواح اللكرتونية".

اسأل امجليع
س13أ لو مسحت أخربان عن أي من هذه الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء ألعاب الفيديو أو
احلصول علهيا أو لعهبا.

اجاابت متعددة
تجوب يف س 5أنه مل يلعب ألعاب الفيديو أبدا عىل هجاز ألعاب موصول جبهاز تلفزيون أو عىل
اذا قال املس َ
هجاز المكبيوتر فانتقل اىل س13د
تجوب من خالل س13أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س13ب

واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء ألعاب الفيديو أو احلصول علهيا أو لعهبا يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س13ب
س13ج

من هذه الطرق ،أي طريقة تس تخدهما عادة لرشاء ألعاب الفيديو واحلصول علهيا؟

اجابة واحدة
تجوب واملعرب عهنا يف س13أ ولكن مل يس تخدهما يف الشهر  12املاضية
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
كام عُرب عن ذكل يف س13ب
س13دمن هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا ،هل اس تخدمت احداها قبل س نتني أو ثالث س نوات مضت ولكن ل
تس تخدهما هذه الايم؟

اجاابت متعددة
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س13ب
ينبغي أن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء
يس تخدهما
الاختيارين "حاء " و"طاء " الذلين جيب أن يكوان أخر ما يعرض
س13أ يف الوقت
واعي هبا احلارض
ألف .رشاء النسخة الرمسية من اللعاب اللكرتونية عىل قرص
ابء .حتميل اللعبة اىل احلاسوب أو اجلهاز (ادلفع للحصول عىل النسخة)
جمي .رشاء النسخة غري الرمسية من اللعاب اللكرتونية عىل قرص
دال .حتميل نسخة من اللعبة جماان من مصدر الكرتوين
هـاء .حتميل امللفات أو نسخ اللعبة من صديق
واو .اللجوء اىل خدمة الاشرتاك (عىل سبيل املثال PlayStation
 )Nowحيث تدفع لجلها رسوما شهرية لنزال اللعاب عىل أهجزتك
زاي .رشاء ألعاب الفيديو املس تعمةل
حاء .طريقة أخرى (املرجو كتابهتا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
طاء.

س13ج
يس تخدهم
س13د
ا يف
معتاد عىل
غالب
الحيان اس تخدهما

ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل عىل ألعاب الفيديو أبدا

تجوب أبدا ألعاب الفيديو عىل هجاز ألعاب موصول جبهاز تلفزيون أو عىل هجاز
اذا مل يلعب املس َ
المكبيوتر كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل اىل س( 20القسم التايل).
[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س13ب
س 14ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا ألعاب الفيديو أو حتصل علهيا أو تلعهبا يف الوقت احلارض ،للك طريقة ذكرهتا يف
السؤال السابق ،هل ميكنك أن ختربان ما اذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل ألعاب الفيديو لكرث من الشهر 12
املاضية أو أقل أو ملدة تساوي تقريبا الشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك طريقة مس تخدمة

42

ينبغي أن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س6

أقل من
الشهر
12
املاضية

مدة تساوي أكرث من
تقريبا الشهر الشهر
 12املاضية 12
املاضية

ألف .رشاء النسخة الرمسية من اللعاب اللكرتونية عىل قرص
ابء .حتميل اللعبة اىل احلاسوب أو اجلهاز (ادلفع للحصول عىل النسخة)
جمي .رشاء النسخة غري الرمسية من اللعاب اللكرتونية عىل قرص
دال .حتميل نسخة من اللعبة جماان من مصدر الكرتوين
هاء .حتميل امللفات أو نسخ اللعبة من صديق
واو .اللجوء اىل خدمة الاشرتاك (عىل سبيل املثال PlayStation
 )Nowحيث تدفع لجلها رسوما شهرية لنزال اللعاب عىل أهجزتك
زاي .رشاء ألعاب الفيديو املس تعمةل
حاء .طريقة أخرى (املرجو كتابهتا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
طاء ،ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل عىل ألعاب الفيديو أبدا

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "دال" أو "هاء" يف س13ب أعاله
س15أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من ألعاب الفيديو خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن ختربان عن
مجيع الس باب اليت جتعكل حتصل عىل ألعاب الفيديو هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "دال" أو "هاء" يف س13ب أعاله
س15ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ
التوقيت  -الوصول اىل اللعاب قبل أن تصدر يف هذا البدل
لتوفري املال  -احلصول عىل ألعاب الفيديو جماان  /بسعر أقل من النسخة الرمسية
املالمئة  -للحصول عىل ألعاب الفيديو لكام أردت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من ألعاب الفيديو تلكف الكثري من املال لرشاهئا
سهوةل الاس تخدام  -لن النسخ الرمقية غري الرمسية تسهل ادارهتا وختزيهنا مقارنة
ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أو عرب النرتنت
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
سبب أخر (املرجو كثباته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

س15أ
مجيع الس باب

س15ب
السبب الكرث
أمهية
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" يف س13ب أعاله (رشاء النسخ غري الرمسية)
س 16قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة غري رمسية واحدة من ألعاب الفيديو عىل قرص– لو مسحت أخربان عن مجيع
أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا ألعاب الفيديو هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س16
س 17هل اشرتيت أي ألعاب فيديو هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية
ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "دال" أو "هاء" يف س13ب أعاله (رشاء أو اس تخدام
النسخ غري الرمسية من ألعاب الفيديو)
س 18قلت بأنك حتصل أحياان عىل نسخ غري رمسية من ألعاب الفيديو.
ما رأيك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

اجابة واحدة
تُعد اجلودة...
أسوأ بكثري من النسخ الرمسية
أسوأ بقليل من النسخ الرمسية
نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية
أفضل بقليل من النسخ الرمسية
أفضل بكثري من النسخ الرمسية

النسخ غري الرمسية من ألعاب الفيديو
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سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل
لضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل اىل فئة ألعاب الفيديو ،جيب أن يضاف يف هذه املرحةل  -انظر
سؤال المنوذج أدانه يف هذه الوثيقة (س)48

اسأل امجليع
س19أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران ألعاب الفيديو عرب
النرتنت لتحميلها أو مشاركهتا أو بهثا يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س19ب وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت ألعاب الفيديو املعروضة للبيع عىل قرص يف متجر أو من أكشاك
السواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س19ج وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت ألعاب الفيديو املعروضة للبيع عىل قرص من خالل موقع للمزاد
عرب النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
س19أ
التحميل/البث عىل
النرتنت
واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

س19ب
رشاهئا يف قرص
من متجر أو من
أكشاك السواق

س19ج
رشاهئا يف قرص من موقع للمزاد
عرب النرتنت
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قسم الفالم
للعرض/للقراءة" :س نعرض/س نقرأ عليك الن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت ميكن هبا للناس رشاء الفالم واحلصول علهيا
ومشاهدهتا هذه الايم .ابلنس بة اىل هذا السؤال ،يرىج الرتكزي فقط عىل الفالم اليت مت اصدارها مؤخرا ،مثال يف
الشهر  12املاضية بدل من الرتكزي عىل الفالم القدمية أو الالكس يكية[ ".اذا شعرت بأن المر رضوري ،ميكن حرص
املوضوع بعبارة من قبيل ....أعين ابلفالم هنا الفالم الطويةل اليت قد تُعرض يف قاعات السيامن أو عىل شاشة التلفزيون أو
عىل هجاز الفيديو الرمقي [ ]DVDاس تعض عن عبارة 'سأعرض عليك' بعبارة 'سأقرأ عليك" اذا أجريت املقابةل عرب الهاتف]
للعرض/للقراءة" :املرجو الجابة عن هذا السؤال ابلتفكري فامي تفعهل خشصيا بغض النظر عن أرستك بشلك عام".

اسأل امجليع
س20أ لو مسحت أخربان عن أي من هذه الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء الفالم أو احلصول
علهيا ملشاهدهتا يف املزنل أو عىل الهجزة الالكرتونية مثل اللواح الالكرتونية أو الهواتف احملموةل.

اجاابت متعددة
تجوب يف س 5أنه مل يشرت أبدا الفالم أو يشاهدها يف املزنل فانتقل اىل س20د
اذا قال املس َ
تجوب من خالل س20أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س20ب

واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء الفالم أو احلصول علهيا أو مشاهدهتا يف الشهر  12الخرية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س20ب
س20ج من هذه الطرق اليت تس تخدهما لرشاء الفالم او احلصول علهيا ،ابلتفكري يف الطريقة اليي تشاهد هبا الفالم
يف أغلب الحيان ،أي طريقة تس تخدهما عادة لرشاء الفالم أو احلصول علهيا؟

اجابة واحدة
تجوب واملعرب عهنا يف س6أ ولكن مل يس تخدهما يف الشهر  12املاضية كام
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
عُرب عن ذكل يف س20ب
س20دمن هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا لرشاء الفالم أو احلصول علهيا ،هل اس تخدمت احداها قبل س نتني أو
ثالث س نوات مضت ولكن ل تس تخدهما هذه الايم؟

اجاابت متعددة
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ينبغي أن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين
س20أ
"فاء" و"صاد" الذلين جيب أن يكوان أخر ما يعرض
واعي هبا
ألف.
ابء.
جمي.
دال.
هاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.
ايء.

اكف.
لم.
ممي.
نون.
سني.
عني.
فاء.

رشاؤها ابس تخدام الصدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أو قرص
البلوراي من حمل جتاري أو متجر عىل الانرتنت
استئجارها ابس تخدام الصدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أو قرص
البلوراي من حمل جتاري أو خدمة تأجري عرب النرتنت
رشاؤها ابس تخدام أقراص الفيديو أو أقراص البلوراي غري
الرمسية /املنسوخة
حتميلها رمقيا اىل هجاز مكبيوتر ،أو اللوحة الالكرتونية ،أو الهاتف ،أو
هجاز تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر برشاهئا واحلصول علهيا من
مصدر رمسي مثل اي تيونز ()iTunes
ادلفع لتحميلها/بهثا رمقيا لتشغيلها عىل هجاز مكبيوتر ،أو اللوحة
الالكرتونية ،أو الهاتف ،أو هجاز تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر
ابستئجارها من مصدر رمسي مثل اي تيونز ()iTunes
استئجارها رمقيا لشغيلها عىل هجاز التلفزيون أو هجاز أخر مقدم من
الرشكة اليت تزودك خبدمة التلفزيون
حتميلها عىل هجاز المكبيوتر جماان من مصدر الكرتوين
حتميل/تبادل امللفات مع صديق (ميكن تبادلها عىل الانرتنت ،عىل بطاقة
اذلاكرة ،عىل قرص الفيديو الرمقي وما اىل ذكل)
اللجوء اىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية للوصول اىل مكتبة
من الفالم واملسلسالت التلفزيونية
مشاهدهتا عرب اخلدمة الرمسية للمشاهدة فامي بعد ()catch-up service
مبا يف ذكل مشاهدهتا عىل هجاز مكبيوتر أو اللوحة الالكرتونية أو هاتف
أو هجاز تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر أو من خالل هجاز
الاس تقبال ( )set top boxاملقدم من مزودك خبدمة التلفزيون
مشاهدة نسخ غري رمسية عىل الانرتنت جماان من موقع الكرتوين يبهثا
مشاهدهتا عرب اشرتاك اضايف مع مزودك خبدمة التلفزيون ،مثال
الاشرتاك الشهري يف خدمة الفالم أو قنوات الفالم
مشاهدهتا عىل قنوات تلفزيونية للبث الاعتيادي
اس تعارة أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي من صديق أو أحد أفراد
العائةل
أفالم مأخوذة و/أ منسوخة من أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي
ُاقرتضت من صديق أو أحد أفراد العائةل
رشاء الفالم املس تعمةل عىل أقراص الفيديو الرمقي أو أقراص البلوراي أو
رشيط اكسيت الفيديو
طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

صاد .ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل عىل الفالم أبدا

س20ب
يس تخدهما
يف الوقت
احلارض

س20ج
يس تخدهما
يف غالب
الحيان

س20د
معتاد عىل
اس تخدهما
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تجوب أو يشاهد الفالم أبدا يف املزنل كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل اىل س29
اذا مل يشرت املس َ
(القسم التايل).
[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س20ب
س 21ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا الفالم أو حتصل علهيا أو تشاهدها يف الوقت احلارض ،للك طريقة ذكرهتا يف
السؤال السابق ،هل ميكنك أن ختربان ما اذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الفالم لكرث من الشهر  12املاضية أو
أقل أو ملدة تساوي تقريبا الشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك طريقة مس تخدمة
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ينبغي أن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س20
ألف.
ابء.
جمي.
دال.
هاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.
ايء.

اكف.
لم.
ممي.
نون.
سني.
عني.
فاء.

رشاؤها ابس تخدام الصدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أو قرص
البلوراي من حمل جتاري أو متجر عىل الانرتنت
استئجارها ابس تخدام الصدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أو قرص
البلوراي من حمل جتاري أو خدمة تأجري عرب النرتنت
رشاؤها ابس تخدام أقراص الفيديو أو أقراص البلوراي غري الرمسية/
املنسوخة
حتميلها رمقيا اىل هجاز مكبيوتر ،أو اللوحة الالكرتونية ،أو الهاتف ،أو
هجاز تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر برشاهئا واحلصول علهيا من
مصدر رمسي مثل اي تيونز ()iTunes
ادلفع لتحميلها/بهثا رمقيا لتشغيلها عىل هجاز مكبيوتر ،أو اللوحة
الالكرتونية ،أو الهاتف ،أو هجاز تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر
ابستئجارها من مصدر رمسي مثل اي تيونز ()iTunes
استئجارها رمقيا لشغيلها عىل هجاز التلفزيون أو هجاز أخر مقدم من
الرشكة اليت تزودك خبدمة التلفزيون
حتميلها عىل هجاز المكبيوتر جماان من مصدر الكرتوين
حتميل/تبادل امللفات مع صديق (ميكن تبادلها عىل الانرتنت ،عىل بطاقة
اذلاكرة ،عىل قرص الفيديو الرمقي وما اىل ذكل)
اللجوء اىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية للوصول اىل مكتبة
من الفالم واملسلسالت التلفزيونية
مشاهدهتا عرب اخلدمة الرمسية للمشاهدة فامي بعد ()catch-up service
مبا يف ذكل مشاهدهتا عىل هجاز مكبيوتر أو اللوحة الالكرتونية أو هاتف
أو هجاز تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر أو من خالل هجاز
الاس تقبال ( )set top boxاملقدم من مزودك خبدمة التلفزيون
مشاهدة نسخ غري رمسية عىل الانرتنت جماان من موقع الكرتوين يبهثا
مشاهدهتا عرب اشرتاك اضايف مع مزودك خبدمة التلفزيون ،مثال
الاشرتاك الشهري يف خدمة الفالم أو قنوات الفالم
مشاهدهتا عىل قنوات تلفزيونية للبث الاعتيادي
اس تعارة أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي من صديق أو أحد أفراد
العائةل
أفالم مأخوذة و/أو منسوخة من أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي
ُاقرتضت من صديق أو أحد أفراد العائةل
رشاء الفالم املس تعمةل عىل أقراص الفيديو الرمقي أو أقراص البلوراي أو
رشيط اكسيت الفيديو
طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

مدة تساوي أكرث من
أقل من
الشهر 12
الشهر  12تقريبا
الشهر  12املاضية
املاضية
املاضية
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "زاي" أو "حاء" أو "اكف" أو "سني" يف
س20ب أعاله
س22أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من الفالم خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن ختربان عن مجيع
الس باب اليت جتعكل حتصل عىل الفالم هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "زاي" أو "حاء" أو "اكف" أو "سني" يف
س20ب أعاله
س22ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

س22أ
مجيع الس باب

س22ب
السبب الكرث
أمهية

التوقيت  -الوصول اىل الفالم قبل أن تصدر يف هذا البدل
التوقيت  -هذا يعين أنين ل جيب أن أنتظر الصدار الرمسي يف احملالت التجارية
التوقيت – يصعب عيل يف الوقت الراهن اذلهاب اىل السيامن ولكن ل زالت
دلي رغبة بأن أشاهد أحدث الصدارات يف أقرب وقت بعد صدورها
لتوفري املال  -احلصول عىل الفالم جماان  /بسعر أقل من النسخة الرمسية
املالمئة  -للحصول عىل الفالم لكام أردت
التوافق  -اذا اشرتيت نسخا رمسية جيب أن أشرتي نسخا متعددة من نفس
الفيمل لتشغيلها عىل مجيع أهجزيت
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أو عرب النرتنت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من الفالم تلكف الكثري من املال لرشاهئا
لن النسخ الرمقية غري الرمسية تسهل ادارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية
املتعة تتحقق أكرث مبشاهدة فيمل يف املزنل  -مشاهدة فيمل يف السيامن مل يعد ممتعا
كام اكن عليه المر من قبل
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
سبب أخر (املرجو كثباته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ج" يف س20ب أعاله (رشاء النسخ غري الرمسية عىل أقراص
الفيديو/أقراص البلوراي)
س 23قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة غري رمسية من أقراص الفيديو/أقراص البلوراي يف الشهر  12املاضية – لو
مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا الفالم هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س23
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س 24هل اشرتيت أي فيمل هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية ولكن
وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة مع
الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ج" يف س20ب أعاله (رشاء أو اس تخدام النسخ غري الرمسية
عىل أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي)

س 25مىت تشرتي عادة نسخا غري رمسية من أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي؟

اجابة واحدة
البدل □ .............................................

قبل اصدارها يف قاعات السيامن يف هذا
عندما ل تزال تُعرض يف قاعات السيامن يف هذا البدل □ ....................................
بعد الانهتاء من عرضها يف قاعات السيامن/قبل اصدارها عىل أقراص
الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي أو ااتحهتا للتحميل الرمسي □ ............................
بعد اصدارها عىل أقراص الفيديو/أقراص البلوراي أو ااتحهتا للتحميل الرمسي□ ....
أان أقوم هبذا المر فقط عندما يتعلق المر ابلفالم اليت مل تصدر يف هذا البدل□ ...
أان عادة ل أكون عىل عمل ما اذا صدر فيمل معني سواء يف قاعات السيامن أو
عىل أقراص الفيديو وغريها .أان أحصل عىل الفالم فقط عندما أعرث علهيا عىل
أقراص الفيديو /أقراص البلوراي غري الرمسية □ ...........................................

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "زاي" أو "اكف" يف س20ب أعاله (حتميل أو بث النسخ
غري الرمسية)
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س 26مىت حتمل أو تبث نسخ غري رمسية من الفالم عىل أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي؟

اجابة واحدة

قبل اصدارها يف قاعات السيامن يف هذا البدل □..............................................
عندما ل تزال تُعرض يف قاعات السيامن يف هذا البدل□.....................................
بعد الانهتاء من عرضها يف قاعات السيامن/قبل اصدارها عىل أقراص
الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي أو ااتحهتا للتحميل الرمسي □.............................
بعد اصدارها عىل أقراص الفيديو/أقراص البلوراي أو ااتحهتا للتحميل الرمسي□.....
أان أقوم هبذا المر فقط عندما يتعلق المر ابلفالم اليت مل تصدر يف هذا البدل□....
أان عادة ل أكون عىل عمل ما اذا صدر فيمل معني سواء يف قاعات السيامن أو
عىل أقراص الفيديو وغريها .أان أحصل عىل الفالم فقط عندما أعرث علهيا عىل
أقراص الفيديو /أقراص البلوراي غري الرمسية □............................................

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "زاي" أو "حاء" أو "اكف" يف س20ب أعاله (رشاء
أو اس تخدام نسخ الفالم غري الرمسية)
س 27قلت بأنك حتصل أحياان عىل نسخ غري رمسية من الفالم.
ما رأيك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

اجابة واحدة
تُعد اجلودة...
أسوأ بكثري من النسخ الرمسية
أسوأ بقليل من النسخ الرمسية
نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية
أفضل بقليل من النسخ الرمسية
أفضل بكثري من النسخ الرمسية

النسخ غري الرمسية من الفالم

سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل
لضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل اىل فئة الفالم ،جيب أن يضاف يف هذه املرحةل  -انظر سؤال
المنوذج أدانه يف هذه الوثيقة (س)48

اسأل امجليع
س28أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران الفالم عرب النرتنت
لتحميلها أو مشاركهتا أو بهثا يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
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اسأل امجليع
س28ب وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الفالم املعروضة للبيع عىل قرص يف متجر أو من أكشاك
السواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س28ج وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الفالم املعروضة للبيع عىل قرص من خالل موقع للمزاد عرب
النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
س28أ
التحميل/البث عىل
النرتنت
واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

س28ب
رشاهئا يف قرص
من متجر أو من
أكشاك السواق

س28ج
رشاهئا يف قرص من موقع للمزاد
عرب النرتنت
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قسم املسلسالت التلفزيونية
للعرض/للقراءة" :س نعرض عليك الن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت ميكن هبا للناس رشاء املسلسالت التلفزيونية واحلصول
علهيا ومشاهدهتا هذه الايم ،سواء أاكنت عبارة عن حلقة واحدة أو املسلسل كلك [اس تعض عن عبارة 'سأعرض عليك'

بعبارة 'سأقرأ عليك" اذا أجريت املقابةل عرب الهاتف]"

للعرض/للقراءة" :املرجو الجابة عن هذا السؤال ابلتفكري فامي تفعهل خشصيا بغض النظر عن أرستك بشلك عام".

اسأل امجليع
س29أ لو مسحت أخربان عن أي من هذه الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء املسلسالت التلفزيونية
أو احلصول علهيا ملشاهدهتا يف املزنل أو عىل الهجزة الالكرتونية مثل اللواح الالكرتونية أو الهواتف احملموةل.

اجاابت متعددة
تجوب يف س 5أنه مل يشرت أبدا املسلسالت التلفزيونية أو يشاهدها فانتقل اىل س29د
اذا قال املس َ
تجوب من خالل س29أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س29ب واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء املسلسالت التلفزيونية أو احلصول علهيا أو مشاهدهتا يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س29ب
س29ج من هذه الطرق اليت تس تخدهما لرشاء املسلسالت التلفزيونية او احلصول علهيا ،ابلتفكري يف الطريقة اليي تشاهد هبا
املسلسالت التلفزيونية يف أغلب الحيان ،أي طريقة تس تخدهما عادة لرشاء املسلسالت التلفزيونية أو احلصول علهيا؟

اجابة واحدة
تجوب واملعرب عهنا يف س29أ ولكن مل يس تخدهما يف الشهر  12املاضية
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
كام عُرب عن ذكل يف س29ب
س29د من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا لرشاء املسلسالت التلفزيونية أو احلصول علهيا ،هل اس تخدمت احداها
قبل س نتني أو ثالث س نوات مضت ولكن ل تس تخدهما هذه الايم؟

اجاابت متعددة
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ينبغي أن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين
"فاء" و"صاد" ليت جيب أن تكون أخر ما يعرض
ألف .رشاؤها ابس تخدام الصدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أو قرص البلوراي
من حمل جتاري أو متجر عىل الانرتنت
ابء .استئجارها ابس تخدام الصدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أو قرص
البلوراي من حمل جتاري أو خدمة تأجري عرب النرتنت
جمي .رشاؤها ابس تخدام أقراص الفيديو أو أقراص البلوراي غري الرمسية /املنسوخة
دال .حتميلها رمقيا اىل هجاز مكبيوتر ،أو اللوحة الالكرتونية ،أو الهاتف ،أو هجاز
تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر برشاهئا واحلصول علهيا من مصدر رمسي
مثل اي تيونز)(iTunes
هاء .ادلفع لتحميلها/بهثا رمقيا لتشغيلها عىل هجاز مكبيوتر ،أو اللوحة الالكرتونية ،أو
الهاتف ،أو هجاز تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر ابستئجارها من مصدر
رمسي مثل اي تيونز)[ (iTunesخدمة غري متوفرة يف أغلب املناطق]
واو .استئجارها رمقيا لشغيلها عىل هجاز التلفزيون أو هجاز أخر مقدم من الرشكة اليت
تزودك خبدمة التلفزيون [خدمة غري متوفرة يف أغلب املناطق]
زاي .حتميلها عىل هجاز المكبيوتر جماان من مصدر الكرتوين
حاء .حتميل/تبادل امللفات مع صديق (ميكن تبادلها عىل الانرتنت ،عىل بطاقة اذلاكرة،
عىل قرص الفيديو الرمقي وما اىل ذكل)
طاء .اللجوء اىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية للوصول اىل مكتبة من
الفالم واملسلسالت التلفزيونية
ايء .مشاهدهتا عرب اخلدمة الرمسية للمشاهدة فامي بعد  service) (catch-upمبا
يف ذكل مشاهدهتا عىل هجاز مكبيوتر أو اللوحة الالكرتونية أو هاتف أو هجاز
تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر أو من خالل هجاز الاس تقبال (set
)top boxاملقدم من مزودك خبدمة التلفزيون
اكف .مشاهدة نسخ غري رمسية عىل الانرتنت جماان من موقع الكرتوين يبهثا
لم.
ممي.

مشاهدهتا عرب اشرتاك اضايف مع مزودك خبدمة التلفزيون ،مثال [اذا اكن همام يف
املنطقة أدرج أو أضف املثال احمليل] أو تشاهد احلزمة التلفزيونية املندرجة ُضن
اشرتاكك يف خدمة التلفاز ابجملان
مشاهدهتا عىل قنوات تلفزيونية للبث الاعتيادي

نون .اس تعارة أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي من صديق أو أحد أفراد العائةل
سني .أفالم مأخوذة و/أو منسوخة من أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي
ُاقرتضت من صديق أو أحد أفراد العائةل
عني .رشاء املسلسالت التلفزيونية املس تعمةل عىل أقراص الفيديو الرمقي أو أقراص
البلوراي أو رشيط اكسيت الفيديو
فاء .طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
صاد .ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل عىل املسلسالت التلفزيونية
أبدا

س29ب
يس تخدهما
س29أ يف الوقت
واعي هبا احلارض

س29ج
يس تخدهما س29د
يف غالب معتاد عىل
الحيان اس تخدهما
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تجوب أو يشاهد املسلسالت التليفزيونية أبدا يف املزنل كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل
اذا مل يشرت املس َ
اىل س( 38القسم التايل).
[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س29ب
س 30ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا املسلسالت التلفزيونية أو حتصل علهيا أو تشاهدها يف الوقت احلارض ،للك
طريقة ذكرهتا يف السؤال السابق ،هل ميكنك أن ختربان ما اذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل املسلسالت التلفزيونية
لكرث من الشهر  12املاضية أو أقل أو ملدة تساوي تقريبا الشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك طريقة مس تخدمة
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ينبغي أن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س29

ألف.
ابء.
جمي.
دال.
هاء.

واو.
زاي.

رشاؤها ابس تخدام الصدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أو قرص
البلوراي من حمل جتاري أو متجر عىل الانرتنت
استئجارها ابس تخدام الصدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أو قرص
البلوراي من حمل جتاري أو خدمة تأجري عرب النرتنت
رشاؤها ابس تخدام أقراص الفيديو أو أقراص البلوراي غري
الرمسية /املنسوخة
حتميلها رمقيا اىل هجاز مكبيوتر ،أو اللوحة الالكرتونية ،أو الهاتف ،أو هجاز
تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر برشاهئا واحلصول علهيا من مصدر
رمسي مثل اي تيونز)(iTunes
ادلفع لتحميلها/بهثا رمقيا لتشغيلها عىل هجاز مكبيوتر ،أو اللوحة الالكرتونية،
أو الهاتف ،أو هجاز تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر ابستئجارها من
مصدر رمسي مثل اي تيونز)[ (iTunesخدمة غري متوفرة يف أغلب
املناطق]
استئجارها رمقيا لشغيلها عىل هجاز التلفزيون أو هجاز أخر مقدم من الرشكة
اليت تزودك خبدمة التلفزيون [خدمة غري متوفرة يف أغلب املناطق]
حتميلها عىل هجاز المكبيوتر جماان من مصدر الكرتوين

حاء .حتميل/تبادل امللفات مع صديق (ميكن تبادلها عىل الانرتنت ،عىل بطاقة
اذلاكرة ،عىل قرص الفيديو الرمقي وما اىل ذكل)
طاء .اللجوء اىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية للوصول اىل مكتبة
من الفالم واملسلسالت التلفزيونية
ايء .مشاهدهتا عرب اخلدمة الرمسية للمشاهدة فامي بعد )(catch-up service
مبا يف ذكل مشاهدهتا عىل هجاز مكبيوتر أو اللوحة الالكرتونية أو هاتف أو
هجاز تلفزيون موصول ابلنرتنت أو هجاز أخر أو من خالل هجاز الاس تقبال
) (set top boxاملقدم من مزودك خبدمة التلفزيون
اكف .مشاهدة نسخ غري رمسية عىل الانرتنت جماان من موقع الكرتوين يبهثا
ل م.
ممي.

مشاهدهتا عرب اشرتاك اضايف مع مزودك خبدمة التلفزيون ،مثال [اذا اكن
همام يف املنطقة أدرج أو أضف املثال احمليل] أو تشاهد احلزمة التلفزيونية
املندرجة ُضن اشرتاكك يف خدمة التلفاز ابجملان
مشاهدهتا عىل قنوات تلفزيونية للبث الاعتيادي

نون .اس تعارة أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي من صديق أو أحد أفراد
العائةل
سني .أفالم مأخوذة و/أو منسوخة من أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي
ُاقرتضت من صديق أو أحد أفراد العائةل
عني .رشاء املسلسالت التلفزيونية املس تعمةل عىل أقراص الفيديو الرمقي أو
أقراص البلوراي أو رشيط اكسيت الفيديو
فاء .طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

أقل من
الشهر
12
املاضية

مدة تساوي أكرث من
الشهر 12
تقريبا
الشهر  12املاضية
املاضية
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "زاي" أو "حاء" أو "اكف" أو "سني" يف
س29ب أعاله
س31أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من املسلسالت التلفزيونية خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن
ختربان عن مجيع الس باب اليت جتعكل حتصل عىل املسلسالت التلفزيونية هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "زاي" أو "حاء" أو "اكف" أو "سني" يف
س29ب أعاله
س31ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ
التوقيت  -الوصول اىل املسلسالت التلفزيونية قبل أن تصدر يف هذا البدل
التوقيت  -هذا يعين أنين ل جيب أن أنتظر الصدار الرمسي يف احملالت التجارية
الااتحة  -أس تطيع أن أشاهد مسلسالت تلفزيونية خاصة مل تعد متوفرة عىل
شاشة التلفزيون
الااتحة  -أس تطيع أن أشاهد مسلسالت تلفزيونية خاصة متاحة فقط عىل
القنوات التلفزيونية اليت أتوفر علهيا خشصيا
املشاهدة فامي يعد – أس تطيع مشاهدة املسالت/احللقات التلفزيونية اليت فاتتين
لتوفري املال  -احلصول عىل املسلسالت التلفزيونية جماان  /بسعر أقل من
النسخة الرمسية
التوافق  -اذا اشرتيت نسخا رمسية جيب أن أشرتي نسخا متعددة لتشغيلها عىل
مجيع أهجزيت
املالمئة  -للحصول عىل املسلسالت التلفزيونية لكام أردت
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أو عرب النرتنت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من املسلسالت التلفزيونية تلكف الكثري من
املال لرشاهئا
لن النسخ الرمقية غري الرمسية تسهل ادارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
سبب أخر (املرجو كثباته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

س31أ
مجيع الس باب

س31ب
السبب الكرث
أمهية
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" يف س29ب أعاله (رشاء النسخ غري الرمسية عىل أقراص
الفيديو/أقراص البلوراي)
س 32قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة غري رمسية من أقراص الفيديو/أقراص البلوراي يف الشهر  12املاضية – لو
مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا املسلسالت التلفزيونية هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س32
س 33هل اشرتيت أي مسلسل تلفزيوين هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة
رمسية ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ج" يف س29ب أعاله (رشاء أو اس تخدام النسخ غري الرمسية
عىل أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي)
س 34مىت تشرتي عادة نسخا غري رمسية من أقراص الفيديو الرمقي/أقراص البلوراي تتضمن مسلسالت تلفزيونية؟

اجابة واحدة
قبل اصدارها يف أي من القنوات التلفزيونية يف هذا البدل□ .............................
قبل بهثا عىل القنوات التلفزيونية اليت جيب أن تدفع رسوهما
لتشرتك فهيا يف هذا البدل □ ....................................................................
عندما تُبث يف هذا البدل عىل القنوات التلفزيونية
اليت جيب أن تدفع رسوهما لتشرتك فهيا □ ...................................................
عندما تُبث يف هذا البدل عىل القنوات التلفزيونية اجملانية □ ..............................
بعد بهثا يف هذا البدل عىل قناة واحدة عىل القل ولكن قبل اصدارها عىل أقراص
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الفيديو الرمقي أو أقراص البلوراي أو ااتحهتا للتحميل الرمسي □ ......................
بعد اصدارها عىل أقراص الفيديو/أقراص البلوراي أو ااتحهتا للتحميل الرمسي□ ...
أان أقوم هبذا المر فقط عندما يتعلق المر ابملسلسالت التلفزيونية
اليت مل تصدر يف هذا البدل □ .................................................................
أان عادة ل أكون عىل عمل ما اذا صدر برانمج معني عىل أقراص الفيديو وغريها.
أان أحصل عىل الربامج التلفزيونية فقط عندما أعرث علهيا عىل
أقراص الفيديو /أقراص البلوراي غري الرمسية □ ..........................................

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ز" أو "ك" يف س29ب أعاله (حتميل أو بث النسخ
غري الرمسية)
س 35مىت حتمل أو تبث نسخ غري رمسية من املسلسالت التلفزيونية؟

اجابة واحدة
قبل اصدارها يف أي من القنوات التلفزيونية يف هذا البدل□...............................
قبل بهثا عىل القنوات التلفزيونية اليت جيب أن تدفع رسوهما
لتشرتك فهيا يف هذا البدل □......................................................................
عندما تُبث يف هذا البدل عىل القنوات التلفزيونية
اليت جيب أن تدفع رسوهما لتشرتك فهيا □.....................................................
عندما تُبث يف هذا البدل عىل القنوات التلفزيونية اجملانية □................................
بعد بهثا يف هذا البدل عىل قناة واحدة عىل القل ولكن قبل اصدارها عىل أقراص
الفيديو الرمقي أو أقراص البلوراي أو ااتحهتا للتحميل الرمسي □..........................
بعد اصدارها عىل أقراص الفيديو/أقراص البلوراي أو ااتحهتا للتحميل الرمسي□.....
أان أقوم هبذا المر فقط عندما يتعلق المر ابملسلسالت التلفزيونية
اليت مل تصدر يف هذا البدل □...................................................................
أان عادة ل أكون عىل عمل ما اذا صدر برانمج معني عىل أقراص الفيديو وغريها.
أان أحصل عىل الربامج التلفزيونية فقط عندما أعرث علهيا عىل
أقراص الفيديو /أقراص البلوراي غري الرمسية □............................................

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "زاي" أو "حاء" أو "اكف" يف س29ب أعاله (رشاء
أو اس تخدام نسخ املسلسالت التلفزيونية غري الرمسية)
س 36قلت بأنك حتصل أحياان عىل نسخ غري رمسية من املسلسالت التلفزيونية.
ما رأيك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

اجابة واحدة
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تُعد اجلودة...
أسوأ بكثري من النسخ الرمسية
أسوأ بقليل من النسخ الرمسية
نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية
أفضل بقليل من النسخ الرمسية
أفضل بكثري من النسخ الرمسية

النسخ غري الرمسية من املسلسالت التلفزيونية

سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل
لضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل اىل فئة املسلسالت التلفزيونية ،جيب أن يضاف يف هذه املرحةل
 -انظر سؤال المنوذج أدانه يف هذه الوثيقة (س)48

اسأل امجليع
س37أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران املسلسالت التلفزيونية
عرب النرتنت لتحميلها أو مشاركهتا أو بهثا يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س37ب وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت املسلسالت التلفزيونية املعروضة للبيع عىل قرص الفيديو الرمقي
أو قرص البلوراي يف متجر أو من أكشاك السواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س37ج وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت املسلسالت التلفزيونية املعروضة للبيع عىل قرص الفيديو الرمقي أو
قرص البلوراي من خالل موقع للمزاد عرب النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
س37أ
التحميل/البث عىل
النرتنت
واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

س37ب
رشاهئا يف قرص
من متجر أو من
أكشاك السواق

س37ج
رشاهئا يف قرص من موقع للمزاد
عرب النرتنت
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قسم الكتب اللكرتونية
للعرض/للقراءة" :س نعرض عليك الن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت ميكنك هبا رشاء الكتب واحلصول علهيا هذه الايم ،املرجو
الرتكزي عىل الكتب اليت قد تقرأها من أجل املتعة بدل من الكتب املدرس ية ،والكتب املرجعية أو أي نوع أخر من الكتب "

[اس تعض عن عبارة 'سأعرض عليك' بعبارة 'سأقرأ عليك" اذا أجريت املقابةل عرب الهاتف]"

اسأل امجليع
س38أ لو مسحت أخربان عن أي من هذه الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء الكتب أو
احلصول علهيا؟

اجاابت متعددة
تجوب يف س 5أنه مل يشرت أبدا الكتب فانتقل اىل س38د
اذا قال املس َ
تجوب من خالل س38أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س38ب واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء الكتب أو احلصول علهيا يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س38ب
س38ج من هذه الطرق ،ابلتفكري يف الطريقة اليي تقرأ هبا الكتب يف أغلب الحيان ،أي طريقة تس تخدهما عادة للحصول
عىل الكتب أو قراءهتا؟

اجابة واحدة
تجوب واملعرب عهنا يف س38أ ولكن مل يس تخدهما يف الشهر  12املاضية
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
كام عُرب عن ذكل يف س38ب
س38د من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا للحصول عىل الكتب ،هل اس تخدمت احداها قبل س نتني أو ثالث
س نوات مضت ولكن ل تس تخدهما هذه الايم؟

اجاابت متعددة
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س38ب
يس تخدهم
ينبغي أن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين
س38أ ا يف
"نون" و"سني" الذلين جيب أن تكون أخر ما يعرض
واعي الوقت
احلارض
هبا
ألف .رشاء نسخة رمسية من الكتب بغالف وريق أو غالف صلب
ابء .رشاء نسخة غري رمسية من الكتب بغالف وريق أو غالف صلب
جمي .اس تعارة الكتب بغالف وريق أو غالف صلب من صديق أو مكتبة
دال .رشاء نسخة رمسية من كتاب صويت عىل القرص املدمج أو بطاقة اذلاكرة
هـاء .رشاء نسخة غري رمسية من كتاب صويت عىل القرص املدمج أو
بطاقة اذلاكرة
واو .رشاء الكتب اللكرتونية احملمةل رمقيا واحلصول علهيا من موقع رمسي
زاي .رشاء نسخة غري رمسية من الكتب اللكرتونية احملمةل رمقيا واحلصول علهيا
من موقع رمسي
حاء .حتميل النسخ غري الرمسية من الكتب اللكرتونية جماان من مصدر الكرتوين
طاء .حتميل/نسخ ملفات الكتب اللكرتونية من صديق
ايء .حتميل نسخة ممسوحة ضوئيا من الكتاب جماان من مصدر الكرتوين
اكف .بث/عرض نسخ عىل الانرتنت من الكتب اللكرتونية ابس تخدام مصدر
الكرتوين
لم .اللجوء اىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية متكنك من
اس تعارة الكتب
ممي .رشاء الكتب املس تعمةل
نون .طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
سني .ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل عىل الكتب أبدا

س38ج
يس تخدهما
يف غالب
الحيان

س38د
معتاد عىل
اس تخدهما

تجوب الكتب أبدا يف كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل اىل س( 47القسم التايل).
اذا مل يشرت املس َ
[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س38ب
س 39ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا الكتب أو حتصل علهيا يف الوقت احلارض ،للك طريقة ذكرهتا يف السؤال السابق،
هل ميكنك أن ختربان ما اذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب لكرث من الشهر  12املاضية أو أقل أو ملدة
تساوي تقريبا الشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك طريقة مس تخدمة
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ينبغي أن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س38

ألف.
ابء.
جمي.
دال.
هـاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.
ايء.
اكف.
لم .
ممي.
نون.

أقل من
الشهر
12
املاضية

أكرث من
مدة
الشهر
تساوي
12
تقريبا
الشهر  12املاضية
املاضية

رشاء نسخة رمسية من الكتب بغالف وريق أو غالف صلب
رشاء نسخة غري رمسية من الكتب بغالف وريق أو غالف صلب
اس تعارة الكتب بغالف وريق أو غالف صلب من صديق أو مكتبة
رشاء نسخة رمسية من كتاب صويت عىل القرص املدمج أو بطاقة اذلاكرة
رشاء نسخة غري رمسية من كتاب صويت عىل القرص املدمج أو بطاقة اذلاكرة
رشاء الكتب اللكرتونية احملمةل رمقيا واحلصول علهيا من موقع رمسي
رشاء نسخة غري رمسية من الكتب اللكرتونية احملمةل رمقيا واحلصول علهيا
من موقع رمسي
حتميل النسخ غري الرمسية من الكتب اللكرتونية جماان من مصدر الكرتوين
حتميل/نسخ ملفات الكتب اللكرتونية من صديق
حتميل نسخة ممسوحة ضوئيا من الكتاب جماان من مصدر الكرتوين
بث/عرض نسخ عىل الانرتنت من الكتب اللكرتونية ابس تخدام
مصدر الكرتوين
اللجوء اىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية متكنك من
اس تعارة الكتب
رشاء الكتب املس تعمةل
طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "هاء" أو "زاي" أو "حاء" أو "طاء" أو "اكف" يف
س38ب أعاله
س40أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من الكتب خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن ختربان عن مجيع
الس باب اليت جتعكل حتصل عىل الكتب هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "هاء" أو "زاي" أو "حاء" أو "طاء" أو "اكف" يف
س38ب أعاله
س40ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
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مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

س40أ
مجيع الس باب

س40ب
السبب الكرث
أمهية

التوقيت  -الوصول اىل الكتب قبل أن تُنرش يف هذا البدل
لتوفري املال  -احلصول عىل الكتب جماان  /بسعر أقل من النسخة الرمسية
املالمئة  -للحصول عىل الكتب لكام أردت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من الكتب تلكف الكثري من املال لرشاهئا
سهوةل الاس تخدام  -لن النسخ غري الرمسية من الكتب اللكرتونية تسهل ادارهتا
وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من الكتب الورقية أو
اللكرتونية
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ الكتب اللكرتونية الرمسية من املتاجر أو عرب
النرتنت
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
سبب أخر (املرجو كثباته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "هاء" يف س38ب أعاله (رشاء النسخ غري الرمسية من
الكتب بغالف صلب أو غالف وريق او الكتب املسموعة)
س 41قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة غري رمسية من الكتب الورقية أو الكتب املسموعة يف الشهر  12املاضية – لو
مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا الكتب هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س41
س 42هل اشرتيت أي كتاب هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية ولكن
وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
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املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "زاي" يف س38ب أعاله (رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب
اللكرتونية عىل قرص مدمج أو بطاقة اذلاكرة)
س 43قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة غري رمسية من الكتب اللكرتونية عىل قرص مدمج أو بصيغة ملفات mp3
عىل بطاقة اذلاكرة يف الشهر  12املاضية – لو مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا الكتب اللكرتونية
هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س43
س 44هل اشرتيت أي كتاب الكرتوين هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية
ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
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املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "هاء" أو "زاي" أو "حاء" أو "طاء" أو "اكف" يف
س38ب أعاله (رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية والكتب املسموعة والكتب اللكرتونية)
س 45قلت بأنك حتصل أحياان عىل النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية والكتب املسموعة والكتب اللكرتونية.
ما رأيك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

اجابة واحدة
تُعد اجلودة...

النسخ غري الرمسية
من الكتب الورقية

النسخ غري الرمسية
النسخ غري الرمسية من الكتب
من الكتب املسموعة اللكرتونية

أسوأ بكثري من النسخ الرمسية
أسوأ بقليل من النسخ الرمسية
نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية
أفضل بقليل من النسخ الرمسية
أفضل بكثري من النسخ الرمسية

سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل
لضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل اىل فئة الكتب ،جيب أن يضاف يف هذه املرحةل  -انظر سؤال
المنوذج أدانه يف هذه الوثيقة (س)45
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اسأل امجليع
س46أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران الكتب اللكرتونية عرب
النرتنت لتحميلها أو مشاركهتا يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س46ب وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب اللكرتونية املعروضة للبيع من خالل موقع للمزاد عىل
النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س46ج وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب بغالف صلب أو غالف وريق املعروضة للبيع من خالل
متجر أو كشك ابلسواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س46د وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب بغالف صلب أو غالف وريق املعروضة للبيع من خالل
موقع للمزاد عىل النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
س46ج
س46ب
س46ج
س46أ
رشاء الكتب رشاء الكتب بغالف وريق
رشاء الكتب
حتميل/مشاركة
الكتب اللكرتونية اللكرتونية من بغالف وريق أو أو غالف صلب من موقع
للمزاد عرب النرتنت
موقع للمزاد غالف صلب من
عىل النرتنت
متجر/كشك
عرب النرتنت
ابلسواق
واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل
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القسم اخلاص ابملواقف جتاه القرصنة

اسأل امجليع
س 47سأعرض عليك الن سلسةل من العبارات اليت أدىل هبا الناس حول رشاء أو احلصول أو الاس امتع اىل أو مشاهدة
أو تشغيل النسخ غري الرمسية من السلع الرمقية مثل املوس يقى والكتب اللكرتونية وألعاب الفيديو والفالم واملسلسالت
التلفزيونية .للك عبارة ،لو مسحت أخربان ما اذا كنت توافق خشصيا أو ل توافق عىل العبارة املدىل هبا .من أجل ذكل
اس تخدم مقياس من ادلرجة  1اىل ادلرجة  ،10فاذا كنت توافق بشدة فأنت يف ادلرجة  ،10واذا كنت ل توافق بشدة
فأنت يف ادلرجة  ،1يرىج منك اس تخدام املقياس لتخربان اىل أي حد توافق أو ل توافق عىل لك عبارة.

اجابة واحدة للك عبارة
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مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ

جودة النسخ غري الرمسية مقبوةل
متاعب احلصول عىل النسخ غري الرمسية أقل مقارنة برشاء
تكل النسخ الرمسية
هناك مجموعة واسعة من النسخ غري الرمسية متاحة عىل
الانرتنت أو للتحميل
هناك مجموعة واسعة من النسخ الرمسية متاحة للرشاء
مبجرد بث الفالم والربامج التلفزيونية عىل شاشة التلفزيون
يصبح نسخها جائزا
احلصول عىل نسخة غري رمسية من كتاب أو مقال ل خيتلف
عن اس تعارهتا من املكتبة
أان ل أهمت مبزااي املاكفأة اليت ترافق الصدارات الرمسية من
أقراص الفيديو الرمقي /أقراص بلو راي
اس تخدام النسخ غري الرمسية جيعلين أس بق احلشد
خبطوة/مواكبا لحدث الاجتاهات
أان ل أعرف كيفية حتميل النسخ غري الرمسية  /ل أعرف
املواقع اليت ينبغي زايرهتا.
النسخ غري الرمسية من املوس يقى  /ألعاب الفيديو /
املسلسالت التلفزيونية أو الفالم يف احلقيقة ل ترض أحدا
أحب أن أحصل عىل حزمة حتتوي عىل اصدارات رمسية
من القراص املدجمة  /أقراص الفيديو الرمقي  /ألعاب الفيديو
يعرتيين قلق بشأن تسلل فريوس اىل هجاز المكبيوتر اخلاص
يب /هجاز من أهجزيت اذا مقت بتحميل نسخ غري رمسية
العصاابت الجرامية تقوم ابعداد وتوزيع لك النسخ غري
الرمسية تقريبا من أقراص املوس يقى  /الفالم  /املسلسالت
التلفزيونية  /ألعاب الفيديو
يلزم الكثري من الوقت  /اجلهد لتحميل النسخ غري الرمسية /
أان ل ميكنين حتمل عناء ذكل
رشاء نسخ غري رمسية 'رخيص' شيئا ما
يعرتيين قلق بشأن مالحقيت وتغرميي اذا حصلت عىل نسخ
غري رمسية عرب النرتنت
عادة ما تكون للشخاص اذلين يديرون املواقع اللكرتونية
اليت توزع نسخا غري رمسية من املوس يقى والفالم
واملسلسالت التلفزيونية وألعاب الفيديو عالقة ابلعصاابت
الجرامية
ادلعاايت أو العالانت الخرية بشأن النسخ غري الرمسية
أفقدتين الرغبة فهيا

ل أوافق
بشدة 9 8 7 6 5 4 3 2
1

أوافق
بشدة
10

ل
أعمل/ليست
دلي أي
جتربة حول
هذا
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املواقف اخلاصة ابلصناعة-اسأل امجليع
اعرضها دامئا يف الخري

أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل اس تخراج نسخ
غري رمسية من املوس يقى
للنسخ غري الرمسية من املوس يقى تأثري سليب كبري عىل
الصناعة املوس يقية
أشعر أنين أدمع الفنان اذا اشرتيت النسخة الرمسية من
الصدار املوس يقي
أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل اس تخراج نسخ
غري رمسية من ألعاب الفيديو
للنسخ غري الرمسية من ألعاب الفيديو تأثري سليب كبري
عىل صناعة ألعاب الفيديو
أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل اس تخراج نسخ
غري رمسية من الفالم
صناعة الفالم جتين أموالا طائةل
أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل اس تخراج نسخ
غري رمسية من املسلسالت التلفزيونية
الصناعة التلفزيونية جتين أموالا طائةل
هناك الكثري من الطرق الرمسية ملشاهدة املسلسالت
التلفزيونية وابلتايل ل حاجة هناك لس تخدام النسخ غري
الرمسية
أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل اس تخراج نسخ
غري رمسية من الكتب اللكرتونية
للنسخ غري الرمسية من الكتب اللكرتونية تأثري سليب
كبري عىل صناعة نرش الكتب
أشعر أنين أدمع املؤلف اذا اشرتيت النسخة الرمسية من
اصدار الكتاب/الكتاب اللكرتوين
هناك الكثري من الطرق لس تعارة نسخ رمسية من
الكتب والكتب اللكرتونية من الصدقاء أو املكتبات
وابلتايل ل حاجة هناك لس تخدام النسخ غري الرمسية

ل أوافق
بشدة 9 8 7 6 5 4 3 2
1

أوافق
بشدة
10

ل
أعمل/ليست
دلي أي
جتربة حول
هذا
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وحدة الربجميات
لضافة وحدة الربجميات اىل الاس امترة ،جيب أن تضاف يف هذه املرحةل  -انظر الوثيقة املنفصةل.
قسم خاص ابملمتنعني احملمتلني عن الفعل
ميكن طرح هذا السؤال بشلك عام عىل أي خشص منخرط يف أي نوع من السلوك اخملالف فامي خيص مجيع الفئات
أو ميكن طرحه يف لك فئة عىل حدة .واذا اكن س يطرح يف لك فئة عىل حدة ،فينبغي ادراجه يف لك قسم متعلق
ابلفئة مبارشة بعد السؤال املتعلق جبودة السلع اخملالفة مقابل السلع الصلية ،وينبغي تعديل الصيغة قليال لتوضيح
أن السؤال يشري فقط اىل السلوك املتعلق هبذه الفئة .واذا ُطرح السؤال يف لك فئة عىل حدة ،مفن الرضوري
اضافة تعلاميت قبل السؤال تبني أنه ينبغي أن يُطرح فقط عىل املنخرطني يف السلوك اخملالف ُضن هذه الفئة.
ومع ذكل ،من املس تحسن البقاء فقط عىل السؤال العام أدانه لتجنب التكرار اذلي ل لزوم هل وجتنب جعل وقت
املقابةل طويال بدون أي موجب.

اسأل مجيع الشخاص اذلين يصلون اىل النسخ غري الرمسية من احملتوى عرب النرتنت سواء عرب البث
أو التحميل
تجوب اذا أجاب عىل الاختيارات التالية:
اسأل املس َ
أجاب عىل الاختيار "جمي" أو "هاء" أو "واو" أو "ايء" يف س6ب (النسخ غري الرمسية من املوس يقى)
أجاب عىل الاختيار "جمي" أو "دال" أو "هاء" يف س13ب (النسخ غري الرمسية من ألعاب الفيديو)
أجاب عىل الاختيار "جمي" أو "زاي" أو "حاء" أو "اكف" أو "سني" يف س20ب (النسخ غري الرمسية
من الفالم)
أجاب عىل الاختيار "جمي" أو "زاي" أو "حاء" أو "اكف" أو "سني" يف س29ب (النسخ غري الرمسية من
املسلسالت التلفزيونية)
أجاب عىل الاختيار "ابء" أو "هاء" أو "زاي" أو "حاء" أو "طاء" أو "اكف" يف س38ب (النسخ غري
الرمسية من الكتب اللكرتونية)
س 48قلت بأنك حتصل أحياان عىل نسخ غري رمسية من املوس يقى/ألعاب الفيديو/الفالم/املسلسالت التلفزيونية/الكتب
اللكرتونية [اس تغين عن الفئات حسب الاقتضاء].
ما اذلي سيشجعك عىل التوقف عن حتميل أو الوصول اىل النسخ غري الرمسية عرب النرتنت؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري العرض عىل حنو متناوب ابس تثناء الاختيارات الثالثة الخرية اليت جيب أن تكون أخر ما
يعرض دامئا

72

أرخص □.................................................................................................................

اذا اكنت اخلدمات الرمسية
اذا اكنت اخلدمات الرمسية أكرث مالءمة □..........................................................................................................
اذا اكن اخلدمات الرمسية تتوفر عىل مجموعة متنوعة من املنتجات □............................................................................
اذا اكن لك ما أردت متاحا من خالل اخلدمات الرمسية حال اصداره يف ماكن أخر□.....................................................
اذا ظننت أنين قد ُأاتبع قضائيا□......................................................................................................................
اذا ظننت أنه س ُيكشف أمري □.....................................................................................................................
اذا توقف امجليع عن فعل ذكل □......................................................................................................................
اذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة النرتنت يقول فهيا ان حسايب ُاس تخدم لتحميل أو الوصول اىل النسخ غري الرمسية □.......
□
اذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة النرتنت يقول فهيا انه س يحد من رسعة النرتنت ..........
اذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة النرتنت يقول فهيا انه س يعلق وصويل اىل ش بكة النرتنت □......................................
اذا قبض عىل أصدقايئ أو عائليت لهنم يصلون اىل النسخ غري الرمسية أو حيملوهنا □......................................................
اذا مسعت عن مقالت يف وسائل العالم حول أشخاص توبعوا قضائيا لوصوهلم اىل النسخ غري الرمسية أو حتميلها □...............
اذا اكن الفرق أكرث وضوحا بني ما يه النسخة الرمسية وما يه غري الرمسية □...............................................................
اذا اكنت دلي معلومات جيدة عن الكيفية اليت أعرف هبا ما اذا اكنت نسخة معينة رمسية أم ل □.....................................
أان ل أصل /ل أود الوصول عن عمل اىل النسخ غري الرمسية أو حتميلها □.....................................................................
سبب أخر (يرىج كتابته ___________________) □...............................................................
ل يشء س يجعلين أتوقف عن الوصول اىل النسخ غري الرمسية أو حتميلها □.................................................................

اسأل امجليع
س 49ابلتفكري يف اخلدمات عرب النرتنت اليت تتيح الوصول اىل حتميل أو بث املوس يقى أو الفالم أو املسلسالت
التلفزيونية أو ألعاب الفيديو أو الكتب اللكرتونية ،ما يه التدابري اليت ميكن أن يتخذها هذا النوع من اخلدمات لقناعك بأن
احملتوى املتاح هو حمتوى رمسي؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب
تقدمي اخلدمة من قبل رشكة أو عالمة جتارية مرموقة/معروفة □................................................................................
توفر نظم املوافقة/الاعامتد احلكومية□................................................................................................................
اذا اكن هناك معيار/رمز الصناعة اذلي يُظهر أنه منتج رمسي □................................................................................
وجود تدابري أمنية يف املوقع (ادلفع ،والشهادات ،والبنود والرشوط ،وحامية لكمة الرس ،وما اىل ذكل) □..........................
اذا رصح املوقع بوضوح أنه يقدم حمتوى رمسيا □...................................................................................................
اذا اكن هناك موقع/منظمة ميكن أن أذهب اليه/الهيا للتحري حول قامئة املواقع املرخص لها ببيع احملتوى الرمسي □..................
تأييده من قبل الصناعة يف جمال املوس يقى/الفيديو /اللعاب/النرش تأييده من قبل الفنانني/املمثلني/املؤلفني □.......................
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اسأل امجليع
س 50وما يه اجلوانب الخرى املتعلقة ابملواقع اللكرتونية أو اخلدمات عرب النرتنت اليت تساعدك يف حتديد ما اذا اكن
احملتوى/السلع املتاحة رمسية أم ل؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب
املعروض□ ...........................................

اذا اكن عليك أن تدفع للحصول عىل احملتوى
سعر السلع واخلدمات املعروضة للبيع □ ................................................................
عندما يسمح يل برانمج حامية ش بكة النرتنت بزايرة موقع ما دون ابداء أي
حتذير أتأكد بأن احملتوى رمسي □ ..........................................................................
اذا اكن املوقع ل حيتوي عىل العالانت املنبثقة املتطفةل وغريها □ ............................. ...
لهنا موجودة عىل النرتنت-لن تكون مسموحة ان مل يكن احملتوى املتاح رمسيا □ ..............
أنت تعرف فقط عندما يكون احملتوى الرمسي  /البدهية □ ..........................................
البحوث اليت مقت هبا عن الرشكة □ ....................................................................
أعمتد عىل الخرين ليخربوين  /املتداول شفهيا  /املراجعات□ .....................................
طبيعة اجلودة أو الشلك الاحرتايف للموقع □...........................................................
مراجعات املس هتلكني للسلع املعروضة للبيع □.........................................................
ل يشء /ل أعرف□.................................................................................... ...
ل هيمين ما اذا اكنت رمسية أم ل □ ......................................................................

[ينبغي أن يكون هذان الاختياران أخر ما يُعرض]
[ينبغي أن يكون هذان الاختياران أخر ما يُعرض]

فعالية قسم امحلالت العالمية ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة
اذا لزم المر ،ينبغي اضافة أس ئةل "قسم تقيمي امحلالت العالمية" اىل الاس امترة يف هذه املرحةل  -انظر
الوثيقة املنفصةل.

اسأل امجليع
س51أ أي من أنواع الزتويد خبدمات التلفزيون التالية مسعت عهنا قبل اليوم؟

اجاابت متعددة
تجوب واملعرب عهنا يف س51أ
اسأل عن مجيع الرشاكت املزودة خبدمات التلفزيون اليت يعهيا املس َ

س51ب

وأي من أنواع الزتويد خبدمات التلفزيون هذه تصل الهيا حاليا يف مزنكل؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الرشاكت املزودة خبدمات التلفزيون املس تخدمة يف س51ب
س51ج وأي من أنواع الزتويد خبدمات التلفزيون تس تخدهما كخدمة تلفزيونية رئيس ية ،تكل اليت تس تخدمهنا يف
أغلب الحيان؟
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اجاابت متعددة
خدمات
خدمات واعي هبا يس تخدهما حاليا
س51ب
س51أ

اخلدمة اليت
يس تخدهما يف
أغلب الحيان
س51ج

البث التلفزيوين اجملاين
(عىل الهواء)
البث الفضايئ اجملاين
البث الفضايئ املؤدى عنه
(أداء الاشرتاك الشهري)
البث الفضايئ املؤدى عنه
(ابس تخدام بطاقة الاشرتاك غري الرمسية)
تلفزيون كبيل
(أداء الاشرتاك الشهري)
تلفزيون كبيل
(ابس تخدام بطاقة الاشرتاك غري الرمسية)
ليس هناك مزود ابخلدمات التلفزيونية

أضف الس ئةل ادلميغرافية الهنائية
يف هناية الاس تبيان ،من املعتاد اضافة بعض الس ئةل ادلميوغرافية أو التصنيفية .وترد أمثةل عن هذه الس ئةل يف
وثيقة منفصةل.
تجوب عىل مشاركته وأغلق املقابةل
أشكر املس َ

للعرض/للقراءة" :شكرا كل عىل وقتك ومشاركتك  -هذه يه هناية الاس تبيان"
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منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابلكتب واملقالت
للعرض/للقراءة" :مرحبا ،شكرا عىل موافقتك للمشاركة يف هذا الاس تبيان .أان من [أدرج امس الواكةل] ونود أن نطرح عليك
بعض الس ئةل حول رشاء واس تخدام الكتب واملقالت مبا يف ذكل الكتب اليت قد تقرأها من أجل املتعة واملقالت اليت قد
تس تخدهما لدلراسة أو البحث.
وأود أن أؤكد لمك أن ما حنن بصدد اجرائه هو دراسة حقيقية للسوق وأنه سيُتعامل مع اجاابتمك برسية اتمة[ .أضف عبارة
ذي صةل بشأن العمل مبوجب القواعد التنظميية لهيئة من هيئات البحوث الوطنية]"

اسأل امجليع
س1أ لو مسحت ما معرك؟

تجوب الفصاح عن معره احلقيقي يف س1أ
اسأل اذا رفض املس َ

لو مسحت يف أي من الفئات العمرية التالية يندرج معرك؟
س1ب
اجابة واحدة فقط
املثال ألف
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
24-18
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
+65

املثال ابء
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
24-18
29-25
39-30
49-40
59-50
69-60
+70

املثال جمي
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
20-18
25-21
30-26
35-31
45-36
54-46
+55

اسأل امجليع
س 2هل أنت ......

اجابة واحدة فقط
[مالحظة :ميل املس تج ِوب هذه املعلومات من خالل املالحظة اذا اكنت املقابةل مبارشة]
ذكر □ ................................................................................................
أنىث □ ................................................................................................
أفضل أل أجاوب □ ..............................................................................
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اسأل امجليع
س 3ما يه وضعيتك العملية احلالية؟

اجابة واحدة فقط

العمل بدوام اكمل (أكرث من  35ساعة يف الس بوع) □...................................
العمل بدوام جزيئ □..............................................................................
ربة بيت □...........................................................................................
طالب□..............................................................................................
متقاعد □.............................................................................................
بدون معل □ .......................................................................................

اسأل امجليع
س 4يف أي من هذ املناطق تسكن؟

اجابة واحدة فقط

املنطقة □......................................................................................... 1
املنطقة □.......................................................................................... 2
املنطقة □.......................................................................................... 3
املنطقة □.......................................................................................... 4
املنطقة □......................................................................................... 5
املنطقة □.......................................................................................... 6
املنطقة □.......................................................................................... 7
املنطقة □ ......................................................................................... 8
املنطقة □ ......................................................................................... 9

التحقق من احلصص
تجوب ملتطلبات احلصص بغية انتقائه.
حتقق من استيفاء املس َ
اذا مل يكن يس تويف متطلبات احلصص ،املرجو توجيه الشكر هل عىل وقته مث أغلق املقابةل.
واذا اكن يس تويف متطلبات احلصص ،اذن فتابع اىل اجلزء الرئييس من الاس امترة.
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الاس تبيان الرئييس – اس تخدام الفئة

للعرض/للقراءة" :يدور هذا الاس تبيان حول الكتب مبا يف ذكل الكتب اليت قد تقرأها من أجل املتعة والكتب اليت قد
تس تخدهما للعمل أو ادلراسة واملقالت الاكدميية ،سواء الكتب الورقية بغالف صلب أو غالف وريق والكتب املسموعة،
فضال عن النسخ املوجودة عىل النرتنت أو النسخ الرمقية اليت قد تقرأها عىل هجاز المكبيوتر أو القارئ اللكرتوين".

اسأل امجليع
س 5اذا فكرت بشأن ما تفعهل خشصيا بغض النظر عن أرستك بشلك عام ،مك مرة تقوم ابلنشطة التالية- :

اجابة واحدة فقط للك نوع من أنواع الرتفيه
مق مبناوبة ترتيب عرض/قراءة الاختيارات
أبدا

أقل
من مرة
واحدة
يف
الشهر

أكرث من مرة
واحدة يف
الشهر ولكن
أقل من مرة
يف الس بوع

أكرث من مرة يوميا أو
يف الس بوع مرات
ولكن ليس عديدة
يف اليوم
يوميا

ا .قراءة الكتب من أجل املتعة  -مبا يف ذكل الكتب الورقية
بغالف صلب أو غالف وريق والكتب املسموعة أو الكتب
الرمقية اليت قد تقرأها عىل القارئ اللكرتوين أو هجاز المكبيوتر
أو اللوحة اللكرتونية
ب .الاس امتع اىل الكتب املسموعة
ج .قراءة املقالت الاكدميية أو الوصول اىل املقالت لغراض
البحث أو ادلراسة  -مبا يف ذكل النسخ الورقية ،والنسخ املوجودة
عىل النرتنت والنسخ الرمقية اليت قد تقرأها عىل القارئ اللكرتوين
أو هجاز المكبيوتر أو اللوحة اللكرتونية
د .قراءة الكتب املدرس ية أو الوصول اىل الكتب املدرس ية لغراض
البحث أو ادلراسة  -مبا يف ذكل النسخ الورقية بغالف صلب أو
وريق ،والنسخ املوجودة عىل النرتنت والنسخ الرمقية اليت قد تقرأها
عىل القارئ اللكرتوين أو هجاز المكبيوتر أو اللوحة اللكرتونية

تشمل الس ئةل التالية القسام اليت تدور حول الكتب والكتب املسموعة واملقالت الاكدميية والكتب
املدرس ية .وتُعد هذه القسام اختيارية  -احذف أي قسم غري مطلوب .وينبغي مناوبة الرتتيب اذلي
تجوبني.
تُعرض به القسام بني املس َ
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الكتب – القراءة من أجل املتعة

اسأل امجليع
س6أ ابلتفكري يف قراءة الكتب من أجل املتعة ،لو مسحت أخربان عن أي من هذه الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل
اليوم فامي خيص رشاء الكتب أو احلصول علهيا؟

اجاابت متعددة
تجوب يف س 5أنه مل يقرأ أبدا الكتب من أجل املتعة فانتقل اىل س6د
اذا قال املس َ
تجوب من خالل س6أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س6ب واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء أو احلصول عىل الكتب اليت تقرأها من أجل املتعة يف الشهر  12املاضية ؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س6ب
س6ج من هذه الطرق ،ابلتفكري يف الطريقة اليي تقرأ هبا الكتب يف أغلب الحيان ،أي طريقة تس تخدهما عادة للحصول
عىل الكتب اليت تقرأها من أجل املتعة؟

اجابة واحدة
تجوب واملعرب عهنا يف س6أ ولكن مل يس تخدهما يف الشهر  12املاضية كام
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
عُرب عن ذكل يف س6ب
س6د من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا للحصول عىل الكتب ،هل اس تخدمت احداها قبل س نتني أو ثالث
س نوات مضت ولكن ل تس تخدهما هذه الايم؟

اجاابت متعددة
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الكتب-القراءة من أجل املتعة
ينبغي أن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين "فاء"
و"صاد" الذلين جيب أن يكوان أخر ما يعرض
ألف.
ابء.
جمي.
دال.
هاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.
ايء.
اكف.
لم.
ممي.
نون.
سني.
عني.
فاء.
صاد.
قاء.

رشاء الكتب الصلية من متاجر التجزئة – يف الشوارع الرئيس ية أو
عرب النرتنت
رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية من متاجر التجزئة – يف الشوارع
الرئيس ية أو عرب النرتنت
رشاء الكتب الصلية من أكشاك السواق أو جتار الشوارع
رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية من أكشاك السواق أو
جتار الشوارع
رشاء الكتب الصلية اجلديدة من موقع للمزاد عرب النرتنت
رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية اجلديدة من موقع للمزاد
عرب النرتنت
رشاء الكتب املس تعمةل
الاس تعارة من مكتبة عامة /ابملدرسة/ابللكية  -نسخ ورقية أو نسخ
رمقية/كتب الكرتونية
حتميل الكتاب اللكرتوين الصيل أو اصداره الرمقي (مؤدى عنه) من متجر
للتجزئة عىل النرتنت
حتميل الكتاب اللكرتوين الصيل أو اصداره الرمقي (جماان ،مثال تكل
اليت ليست لها حقوق الطبع والنرش) من متجر للتجزئة عىل النرتنت
حتميل نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين أو اصداره الرمقي من
متجر للتجزئة عىل النرتنت
حتميل نسخة غري رمسية من مصدر الكرتوين
رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين/الصدار الرمقي عىل
القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أكشاك السواق/جتار الشوارع
رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين/الصدار الرمقي عىل
القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد عىل الانرتنت
الوصول اىل اصدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة
(مثل  Scribdأو )Audible
البث من خالل  /العرض عرب النرتنت ابس تخدام مصدر الكرتوين
التوصل ابلكتب عرب الربيد اللكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة
اذلاكرة من صديق/مجموعة
طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل عىل الكتب أبدا

س6أ
واعي
هبا
□

س6ب
يس تخدهم
ا يف
الوقت
احلارض

س6ج
يس تخدهما
يف غالب
الحيان

س6د
معتاد عىل
اس تخدهما

تجوب الكتب أبدا كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل اىل س( 16القسم التايل).
اذا مل يشرت املس َ
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[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س6ب
س 7ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا أو حتصل عىل الكتب اليت تقرأها من أجل املتعة يف الوقت احلارض ،للك طريقة
ذكرهتا يف السؤال السابق ،هل ميكنك أن ختربان ما اذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب لكرث من الشهر 12
املاضية أو أقل أو ملدة تساوي تقريبا الشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك طريقة مس تخدمة
ينبغي أن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س6

ألف.
ابء.
جمي.
دال.
هاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.
ايء.
اكف.
لم.
ممي.
نون.
سني.
عني.
فاء.
صاد.

رشاء الكتب الصلية من متاجر التجزئة – يف الشوارع الرئيس ية أو
عرب النرتنت
رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية من متاجر التجزئة – يف الشوارع
الرئيس ية أو عرب النرتنت
رشاء الكتب الصلية من أكشاك السواق أو جتار الشوارع
رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية من أكشاك السواق أو
جتار الشوارع
رشاء الكتب الصلية اجلديدة من موقع للمزاد عرب النرتنت
رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية اجلديدة من موقع للمزاد
عرب النرتنت
رشاء الكتب املس تعمةل
الاس تعارة من مكتبة عامة /ابملدرسة/ابللكية  -نسخ ورقية أو نسخ
رمقية/كتب الكرتونية
حتميل الكتاب اللكرتوين الصيل أو اصداره الرمقي (مؤدى عنه) من متجر
للتجزئة عىل النرتنت
حتميل الكتاب اللكرتوين الصيل أو اصداره الرمقي (جماان ،مثال تكل
اليت ليست لها حقوق الطبع والنرش) من متجر للتجزئة عىل النرتنت
حتميل نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين أو اصداره الرمقي من
متجر للتجزئة عىل النرتنت
حتميل نسخة غري رمسية من مصدر الكرتوين
رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين/الصدار الرمقي عىل
القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أكشاك السواق/جتار الشوارع
رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين/الصدار الرمقي عىل
القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد عىل الانرتنت
الوصول اىل اصدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة
(مثل  Scribdأو )Audible
البث من خالل  /العرض عرب النرتنت ابس تخدام مصدر الكرتوين
التوصل ابلكتب عرب الربيد اللكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة
اذلاكرة من صديق/مجموعة
طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

أقل مدة
تساوي
من
الشهر تقريبا
الشهر
12
املاضية 12
املاضية

أكرث من
الشهر 12
املاضية
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "دال" أو "واو" أو "اكف" أو "لم" أو "ممي" أو "نون"
أو "عني" أو "فاء" يف س6ب أعاله
س8أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من الكتب خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن ختربان عن مجيع
الس باب اليت جتعكل حتصل عىل الكتب هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "دال" أو "واو" أو "اكف" أو "لم" أو "ممي" أو "نون"
أو "عني" أو "فاء" يف س6ب أعاله
س8ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

س8ب
س8أ
مجيع الس باب

التوقيت  -الوصول اىل الكتب قبل أن تُنرش يف هذا البدل
لتوفري املال  -احلصول عىل الكتب بسعر أقل من النسخة الرمسية
املالمئة  -للحصول عىل الكتب اجلديدة لكام أردت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من الكتب تلكف الكثري من املال لرشاهئا
سهوةل الاس تخدام  -لن النسخ غري الرمسية من الكتب اللكرتونية/الصدارات الرمقية
تسهل ادارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من الكتب اليت أريدها
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ الكتب الرمسية من املتاجر أو عرب النرتنت
لنه ميكنين اس تخدام نسخ غري رمسية من الكتب اللكرتونية/الصدارات الرمقية عىل أهجزة
متعددة
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
مل أكن أعرف أنين حصلت عىل نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت  -مل أكن لختار هذه
الطريقة لو أنين كنت أعمل
الاتحة  -ل أس تطيع العثور عىل نسخ رمسية من الكتب اليت أريدها معروضة للبيع
سبب أخر (املرجو كثباته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

السبب الكرث
أمهية
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "دال" أو "واو" يف س6ب أعاله (رشاء النسخ الورقية
غري الرمسية)
س 9قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة غري رمسية من الكتب الورقية– لو مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت
اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الكتب هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س9
س 10هل اشرتيت أي كتاب وريق هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية
ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية

املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "اكف" أو "ممي" أو "نون" يف س6ب أعاله (رشاء نسخ غري
رمسية عرب التحميل)
س 11قلت بأنك دفعت لتحميل عىل القل نسخة غري رمسية من كتاب الكرتوين أو اصدار رمقي من كتاب– لو مسحت
أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري رمسية من كتاب الكرتوين أو الصدارات الرمقية من الكتب هبذه
الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س43
س 12هل اشرتيت أي كتب الكرتونية أو اصدارات رمقية من الكتب هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث
اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما
مت تسلميها؟

اجاابت متعددة

83

النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية

املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "دال" أو "واو" أو "اكف" أو "لم" أو "ممي" أو "نون"
أو "عني" أو "فاء" يف س6ب أعاله (رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من الكتب)
س 13قلت بأنك حتصل أحياان عىل النسخ غري الرمسية من الكتب اليت تقرأها من أجل املتعة.
ما رأيك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

اجابة واحدة
تُعد اجلودة...
أسوأ بكثري من النسخ الرمسية
أسوأ بقليل من النسخ الرمسية
نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية
أفضل بقليل من النسخ الرمسية
أفضل بكثري من النسخ الرمسية

النسخ غري الرمسية من الكتب

سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل
لضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل اىل فئة الكتب من أجل املتعة ،جيب أن يضاف يف هذه املرحةل
 -انظر سؤال المنوذج أدانه يف هذه الوثيقة (س)45

اسأل امجليع
س14أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب (الكتب الورقية) املعروضة للبيع من خالل متجر أو كشك
ابلسواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
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اسأل امجليع

س14ب ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران الكتب (الكتب
الورقية) لرشاهئا عىل النرتنت يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع

س14ج وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب (الكتب الورقية) املعروضة للبيع من خالل موقع للمزاد
عىل النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة

كتب -نسخ ورقية

س14أ
متجر أو كشك
ابلسواق

س14ج
ابئع ابلتجزئة
عىل النرتنت

س14ب
موقع للمزاد عىل
النرتنت

واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

اسأل امجليع

س15أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب اللكرتونية أو الصدارات الرمقية من الكتب املعروضة للبيع
من خالل متجر أو كشك ابلسواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع

س15ب ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران الكتب اللكرتونية أو
الصدارات الرمقية من الكتب لرشاهئا عىل النرتنت يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع

س15ج وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب اللكرتونية أو الصدارات الرمقية من الكتب املعروضة
للبيع من خالل موقع للمزاد عىل النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
كتب الكرتونية ونسخ رمقية
واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

س15أ
متجر أو كشك
ابلسواق

س15ج
ابئع ابلتجزئة
عىل النرتنت

س15ب
موقع للمزاد عىل
النرتنت
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الكتب املسموعة

اسأل امجليع

س16أ ابلتفكري يف الاس امتع اىل الكتب املسموعة .سواء كنت تس متع خشصيا أو ل اىل الكتب املسموعة ،لو مسحت أخربان
عن أي من هذه الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء الكتب املسموعة أو احلصول علهيا؟

اجاابت متعددة
تجوب يف س 5أنه مل يس متع أبدا اىل الكتب املسموعة فانتقل اىل س16د
اذا قال املس َ
تجوب من خالل س16أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س16ب واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء أو احلصول عىل الكتب املسموعة يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س16ب

س16ج من هذه الطرق ،ابلتفكري يف الطريقة اليي تس متع هبا اىل الكتب املسموعة يف أغلب الحيان ،أي طريقة تس تخدهما
عادة للحصول عىل الكتب املسموعة اليت تس متع الهيا؟

اجابة واحدة
تجوب واملعرب عهنا يف س16أ ولكن مل يس تخدهما يف الشهر  12املاضية
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
كام عُرب عن ذكل يف س16ب
س16دمن هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا ،هل اس تخدمت احداها قبل س نتني أو ثالث س نوات مضت ولكن ل
تس تخدهما هذه الايم؟

اجاابت متعددة
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الكتب املسموعة

ينبغي أن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين
"م" و "ن" الذلين جيب أن يكوان أخر ما يعرض
ألف.
ابء.
جمي.
دال.
هـاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.
ايء.
اكف.
لم.
ممي.
نون.

رشاهئا عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من متاجر التجزئة يف الشوارع
الرئيس ية أو عرب النرتنت
رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من متاجر
التجزئة يف الشوارع الرئيس ية أو عرب النرتنت
رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أكشاك
السواق أو جتار الشوارع
حتميهل من متجر للتجزئة عىل النرتنت
حتميل النسخة غري الرمسية من متجر للتجزئة عىل النرتنت
رشاء كتب مسموعة اصلية جديدة من موقع للمزاد عىل الانرتنت
رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد
عىل الانرتنت
الوصول اىل اصدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة (مثل
 Scribdأو )Audible
الاس تعارة من مكتبة عامة /ابملدرسة/ابللكية
حتميلها من مصدر الكرتوين
البث ابس تخدام مصدر الكرتوين
التوصل ابلكتب عرب الربيد اللكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة
اذلاكرة من صديق/مجموعة
طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل عىل الكتب أبدا

س16ب
يس تخدهم
س16أ ا يف
واعي الوقت
احلارض
هبا
□

س16ج
يس تخدهما
يف غالب
الحيان

س16د
معتاد عىل
اس تخدهما

تجوب اىل الكتب املسموعة أبدا كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل اىل س( 24القسم التايل).
اذا مل يس متع املس َ
[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س16ب
س 17ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا أو حتصل عىل الكتب املسموعة يف الوقت احلارض ،للك طريقة ذكرهتا يف السؤال
السابق ،هل ميكنك أن ختربان ما اذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب لكرث من الشهر  12املاضية أو أقل أو
ملدة تساوي تقريبا الشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك طريقة مس تخدمة
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ألف.
ابء.
جمي.
دال.
هـاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.
ايء.
اكف.
لم .
ممي.

ينبغي أن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س6
أقل من مدة
الشهر  12تساوي
تقريبا
املاضية
الشهر
12
املاضية
رشاهئا عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من متاجر التجزئة يف الشوارع □
الرئيس ية أو عرب النرتنت
رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من متاجر
التجزئة يف الشوارع الرئيس ية أو عرب النرتنت
رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أكشاك
السواق أو جتار الشوارع
حتميهل من متجر للتجزئة عىل النرتنت
حتميل النسخة غري الرمسية من متجر للتجزئة عىل النرتنت
رشاء كتب مسموعة اصلية جديدة من موقع للمزاد عىل الانرتنت
رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد
عىل الانرتنت
الوصول اىل اصدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة (مثل
 Scribdأو )Audible
الاس تعارة من مكتبة عامة /ابملدرسة/ابللكية
حتميلها من مصدر الكرتوين
البث ابس تخدام مصدر الكرتوين
التوصل ابلكتب عرب الربيد اللكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة
اذلاكرة من صديق/مجموعة
طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

أكرث
من
الشهر
12
املاضية

تجوب اىل الكتب املسموعة أبدا كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل اىل س24
اذا مل يس متع املس َ
(القسم التايل).
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "هاء" أو "زاي" أو "ايء" أو "اكف" أو
"لم" يف س16ب أعاله
س18أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من الكتب املسموعة خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن ختربان
عن مجيع الس باب اليت جتعكل حتصل عىل الكتب هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "هاء" أو "زاي" أو "ايء" أو "اكف" أو
"لم" يف س16ب أعاله
س18ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
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مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

س18أ
مجيع الس باب

س18ب
السبب الكرث
أمهية

التوقيت  -الوصول اىل الكتب املسموعة قبل أن تُنرش يف هذا البدل
لتوفري املال  -للحصول عىل الكتب املسموعة بسعر أقل من النسخة الرمسية أو
جماان
املالمئة  -للحصول عىل الكتب املسموعة اجلديدة لكام أردت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من الكتب املسموعة تلكف الكثري من املال
لرشاهئا
سهوةل الاس تخدام  -لن النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة /الصدارات
الرمقية تسهل ادارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من الكتب املسموعة اليت
أريدها
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ الكتب املسموعة الرمسية من املتاجر أو عرب
النرتنت
لنه ميكنين اس تخدام نسخ غري رمسية من الكتب املسموعة /الصدارات الرمقية
عىل أهجزة متعددة
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
مل أكن أعرف أنين حصلت عىل نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت  -مل أكن لختار
هذه الطريقة لو أنين كنت أعمل
الاتحة  -ل أس تطيع العثور عىل نسخ رمسية من الكتب املسموعة اليت أريدها
معروضة للبيع
سبب أخر (املرجو كثباته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "زاي" يف س16ب أعاله (رشاء نسخ الكتب
املسموعة غري الرمسية)
س 19قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة غري رمسية مادية من الكتب املسموعة (عىل القرص املدمج أو بطاقة اذلاكرة)–
لو مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة هبذه الطريقة خالل
الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س19
س 20هل اشرتيت أي كتاب مسموع هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية
ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
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النسخ املادية غري الرمسية من الكتب املسموعة

املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "هاء" أو "زاي" أو "ايء" أو "اكف" أو
"لم" يف س16ب أعاله (رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة)
س 21قلت بأنك حتصل أحياان عىل النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة.
ما رأيك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

اجابة واحدة
تُعد اجلودة...
أسوأ بكثري من النسخ الرمسية
أسوأ بقليل من النسخ الرمسية
نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية
أفضل بقليل من النسخ الرمسية
أفضل بكثري من النسخ الرمسية

النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة

سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل
لضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل اىل فئة الكتب املسموعة ،جيب أن يضاف يف هذه املرحةل  -انظر سؤال
المنوذج أدانه يف هذه الوثيقة (س)45

اسأل امجليع
س22أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت نسخ الكتب املسموعة (عىل القرص املدمج أو بطاقة اذلاكرة)
املعروضة للبيع من خالل متجر أو كشك ابلسواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
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اسأل امجليع
س22ب ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران الكتب املسموعة
(عىل القرص املدمج أو بطاقة اذلاكرة) لرشاهئا عىل النرتنت يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س22ج وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب املسموعة املعروضة للبيع من خالل موقع للمزاد عىل
النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
كتب مسموعة  -نسخ ورقية

س22أ
متجر أو كشك
ابلسواق

س22ب
ابئع ابلتجزئة
عىل النرتنت

س22ج
موقع للمزاد عىل
النرتنت

واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

اسأل امجليع
س23أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران الكتب املسموعة
لرشاهئا وحتميلها عىل النرتنت يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س23ب وما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب املسموعة املعروضة للبيع من خالل حتميلها عرب موقع
للمزاد عىل النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
س23ب
ابئع ابلتجزئة عىل
النرتنت
واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

س23ج
موقع للمزاد عىل النرتنت
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املقالت الاكدميية

اسأل مجيع من يس تخدمون املقالت الاكدميية يف س – 5واسأل مجيع الطلبة يف س – 3غري هذا فانتقل اىل
القسم س[ 34القسم التايل]
س24أ قلت انك تقرأ املقالت الاكدميية أو حتصل علهيا لغراض البحث أو ادلراسة .لو مسحت أخربان عن أي من هذه
الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء املقالت الاكدميية واحلصول علهيا؟

اجاابت متعددة
تجوب واملعرب عهنا يف س24أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س24ب واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء أو احلصول عىل املقالت الاكدميية يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س24ب
س24ج من هذه الطرق ،ابلتفكري يف الطريقة اليي تقرأ هبا املقالت الاكدميية أو حتصل علهيا يف أغلب الحيان ،أي طريقة
تس تخدهما عادة يف الوقت احلارض للحصول عىل املقالت الاكدميية اليت تقرأها؟

اجابة واحدة
تجوب واملعرب عهنا يف س24أ ولكن مل يس تخدهما يف الشهر  12املاضية كام عُرب عن
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
ذكل يف س24ب
س24د من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا ،هل اس تخدمت احداها قبل س نتني أو ثالث س نوات مضت ولكن ل
تس تخدهما هذه الايم؟

اجاابت متعددة
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املقالت الاكدميية
ينبغي أن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين "ممي"
و"نون" الذلين جيب أن يكوان أخر ما يعرض
ألف .رشاء نسخة أصلية ورقية من املقاةل من متاجر التجزئة – يف الشوارع
الرئيس ية أو متاجر التجزئة عىل النرتنت
ابء .رشاء نسخة ورقية غري رمسية من املقاةل من متاجر التجزئة – يف الشوارع
الرئيس ية أو متاجر التجزئة عىل النرتنت
جمي .رشاء نسخة ورقية غري رمسية من املقاةل من مركز للنسخ
دال .التوصل بنسخة ورقية من املقاةل من خالل الاشرتاك اجلاري
هاء .رشاء نسخة ورقية مس تعمةل من املقاةل
واو .املكتبة العامة /ابملدرسة/ابللكية  -نسخ ورقية أو نسخ رمقية من املقالت –
اس تعارة املنشور أو قراءته يف املكتبة
زاي .اس تخراج نسخة ورقية ملقاةل من املكتبة
حاء .رشاء نسخة رمقية من املقاةل من ابئع رمسي ابلتجزئة عىل النرتنت
طاء .حتميل أو قراءة نسخة غري رمسية من املقاةل عىل النرتنت من خالل
مصدر الكرتوين
ايء .الوصول اىل اصدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة
اكف .التوصل ابملقاةل/املقالت عرب الربيد اللكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة
اذلاكرة من صديق/مجموعة
لم .اس تعارة نسخة ورقية من صديق/زميل
ممي .طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
نون .ول طريقة من هذه الطرق/مل أشرت أو أحصل عىل املقالت الاكدميية أبدا

س24ب
يس تخدهم
س24أ ا يف
واعي الوقت
احلارض
هبا
□

س24ج
يس تخدهما
يف غالب
الحيان

س24د
معتاد
عىل
اس تخدم
ها

تجوب املقالت الاكدميية أبدا كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل اىل س( 34القسم التايل).
اذا مل يشرت املس َ
[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س24ب
س 25ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا أو حتصل عىل املقالت الاكدميية يف الوقت احلارض ،للك طريقة ذكرهتا يف السؤال
السابق ،هل ميكنك أن ختربان ما اذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب لكرث من الشهر  12املاضية أو أقل أو
ملدة تساوي تقريبا الشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك طريقة مس تخدم
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ينبغي أن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س24

ألف.
ابء.
جمي.
دال.
هاء.
واو.
زاي.
حاء.
طاء.
ايء.
اكف.
لم.
ممي.
نون.

رشاء نسخة أصلية ورقية من املقاةل من متاجر التجزئة – يف الشوارع
الرئيس ية أو متاجر التجزئة عىل النرتنت
رشاء نسخة ورقية غري رمسية من املقاةل من متاجر التجزئة – يف الشوارع
الرئيس ية أو متاجر التجزئة عىل النرتنت
رشاء نسخة ورقية غري رمسية من املقاةل من مركز للنسخ
التوصل بنسخة ورقية من املقاةل من خالل الاشرتاك اجلاري
رشاء نسخة ورقية مس تعمةل من املقاةل
املكتبة العامة /ابملدرسة/ابللكية  -نسخ ورقية أو نسخ رمقية من املقالت –
اس تعارة املنشور أو قراءته يف املكتبة
اس تخراج نسخة ورقية ملقاةل من املكتبة
رشاء نسخة رمقية من املقاةل من ابئع رمسي ابلتجزئة عىل النرتنت
حتميل أو قراءة نسخة غري رمسية عىل النرتنت من خالل مصدر الكرتوين
الوصول اىل اصدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة
التوصل ابملقاةل/املقالت عرب الربيد اللكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة
اذلاكرة من صديق/مجموعة
اس تعارة نسخة ورقية من صديق/زميل
طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول طريقة من هذه الطرق/مل أشرت أو أحصل عىل املقالت الاكدميية أبدا

أقل مدة
تساوي
من
الشهر تقريبا
الشهر
12
املاضية 12
املاضية
□

أكرث من
الشهر 12
املاضية

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "جمي" أو "طاء" أو "اكف" يف س24ب أعاله
س26أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من املقالت الاكدميية خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن ختربان
عن مجيع الس باب اليت جتعكل حتصل عىل الكتب هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار جمي" أو "طاء" أو "اكف" يف س24ب أعاله
س26ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
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مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

س8أ
مجيع الس باب

س8ب
السبب الكرث
أمهية

التوقيت  -الوصول اىل املقالت قبل أن تُنرش يف هذا البدل
لتوفري املال  -احلصول عىل املقالت بسعر أقل من النسخة الرمسية او جماان
املالمئة  -للحصول عىل املقالت اجلديدة لكام أردت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من املقالت تلكف الكثري من املال لرشاهئا
سهوةل الاس تخدام  -لن النسخ غري الرمسية من املقالت
اللكرتونية/الصدارات الرمقية تسهل ادارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من املقالت اليت أريدها
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ املقالت الرمسية من املتاجر أو عرب النرتنت
لنه ميكنين اس تخدام نسخ غري رمسية من املقالت اللكرتونية/الصدارات
الرمقية عىل أهجزة متعددة
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
مل أكن أعرف أنين حصلت عىل نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت  -مل أكن لختار
هذه الطريقة لو أنين كنت أعمل
الاتحة  -ل أس تطيع العثور عىل نسخ رمسية من املقالت اليت أريدها معروضة
للبيع
سبب أخر (املرجو كثباته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "حاء" أو "ايء" أو "اكف" يف س24ب أعاله (رشاء النسخ
الورقية غري الرمسية)
س 27قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة ورقية غري رمسية من مقاةل ما– لو مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت
اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من املقالت هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س27

س 28هل اشرتيت أي نسخ ورقية من املقالت هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت
نسخة رمسية ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
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النسخ غري الرمسية من املقالت

املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "حاء" أو "ايء" أو "اكف" يف س24ب أعاله (رشاء نسخ غري
رمسية عرب التحميل)

س 29قلت بأنك دفعت لتحميل عىل القل نسخة غري رمسية من كتاب الكرتوين أو اصدار رمقي من مقاةل– لو مسحت
أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري رمسية من كتاب الكرتوين أو الصدارات الرمقية من املقالت
هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س29

س 30هل اشرتيت أي كتب الكرتونية أو اصدارات رمقية من املقالت هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث
اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما
مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
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املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ب" أو "ج" أو "ط" أو "ك" يف س24ب أعاله
(رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من املقالت)

س 31قلت بأنك حتصل أحياان عىل النسخ غري الرمسية من املقالت الاكدميية.
ما رأيك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

اجابة واحدة
تُعد اجلودة...
أسوأ بكثري من النسخ الرمسية
أسوأ بقليل من النسخ الرمسية
نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية
أفضل بقليل من النسخ الرمسية
أفضل بكثري من النسخ الرمسية

النسخ غري الرمسية من املقالت
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اسأل امجليع
سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل
لضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل اىل فئة املقالت الاكدميية ،جيب أن يضاف يف هذه املرحةل -
انظر سؤال المنوذج أدانه يف هذه الوثيقة (س)45
س32أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت املقالت (النسخ الورقية) املعروضة للبيع من خالل متجر أو كشك
ابلسواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س32ب ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران املقالت (النسخ
الورقية) لرشاهئا عىل النرتنت يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
املقالت الاكدميية – النسخ
الورقية

س32أ
متجر أو ابئع
ابلتجزئة خارج
ش بكة النرتنت

س32ب
مصدر الكرتوين

واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

اسأل امجليع

س33أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكن موقع الكرتوين أو أي مصدر الكرتوين أخر يوفر النسخ
اللكرتونية/الرمقية من املقالت الاكدميية لرشاهئا عىل النرتنت يس تخدم نسخا رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
املقالت الاكدميية – النسخ
الرمقية
واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

س33أ
مصدر الكرتوين
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الكتب املدرس ية

اسأل مجيع من يس تخدمون الكتب املدرس ية يف س – 5واسأل مجيع الطلبة يف س – 3غري هذا فانتقل اىل
س[ 44القسم التايل]
س34أ قلت انك تقرأ الكتب املدرس ية أو حتصل علهيا لغراض البحث أو ادلراسة .لو مسحت أخربان عن أي من هذه
الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء الكتب املدرس ية واحلصول علهيا؟

اجاابت متعددة
تجوب واملعرب عهنا يف س34أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س34ب واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء أو احلصول عىل الكتب املدرس ية يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س34ب
س34ج من هذه الطرق ،ابلتفكري يف الطريقة اليي تقرأ هبا الكتب املدرس ية أو حتصل علهيا يف أغلب الحيان ،أي طريقة
تس تخدهما عادة يف الوقت احلارض للحصول عىل الكتب املدرس ية اليت تقرأها؟

اجابة واحدة
تجوب واملعرب عهنا يف س34أ ولكن مل يس تخدهما يف الشهر  12املاضية
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ
كام عُرب عن ذكل يف س34ب
س34د من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا ،هل اس تخدمت احداها قبل س نتني أو ثالث س نوات مضت ولكن ل
تس تخدهما هذه الايم؟

اجاابت متعددة
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س34ب
الكتب املدرس ية
يس تخدهم
ينبغي أن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين "فاء" و س34أ ا يف
واعي الوقت
"صاد" اذلين جيب أن يكوان أخر ما يعرض
احلارض
هبا
ألف .رشاء نسخة أصلية ورقية من الكتب املدرس ية من متاجر التجزئة – يف □
الشوارع الرئيس ية أو متاجر التجزئة عىل النرتنت
ابء .رشاء نسخة ورقية غري رمسية من الكتب املدرس ية من متاجر التجزئة – يف
الشوارع الرئيس ية أو متاجر التجزئة عىل النرتنت
جمي .رشاء نسخة مصورة لقسم حمدد من الكتب املدرس ية من مركز للنسخ
دال .رشاء نسخة ورقية أصلية من الكتب املدرس ية من أكشاك السواق أو
جتار الشوارع
هاء .رشاء نسخة ورقية غري رمسية من الكتب املدرس ية من أكشاك السواق أو
جتار الشوارع
واو .رشاء نسخة أصلية ورقية جديدة من الكتب املدرس ية من موقع للمزاد العلين
زاي .رشاء نسخة ورقية جديدة غري رمسية من الكتب املدرس ية من موقع للمزاد العلين
حاء .رشاء الكتب املدرسة املس تعمةل
طاء .الاس تعارة من مكتبة عامة /ابملدرسة/ابللكية  -نسخ ورقية أو نسخ
رمقية/كتب الكرتونية
ايء .حتميل الكتاب اللكرتوين الصيل أو اصداره الرمقي (مؤدى عنه) من متجر
للتجزئة عىل النرتنت
اكف .حتميل نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين أو اصداره الرمقي من
متجر للتجزئة عىل النرتنت
لم .البث من خالل  /العرض عرب النرتنت ابس تخدام مصدر الكرتوين
ممي .رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين/الصدار الرمقي عىل
القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أكشاك السواق/جتار الشوارع
نون .رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين/الصدار الرمقي عىل
القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد عىل الانرتنت
سني .الوصول اىل اصدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة
عني .التوصل هبا عرب الربيد اللكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة اذلاكرة
من صديق/مجموعة
فاء .طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
صاد .ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل عىل الكتب
املدرس ية أبدا

س34ج
يس تخدهما
يف غالب
الحيان

تجوب الكتب املدرس ية أبدا كام عرب عن ذكل يف س ،5فانتقل اىل س( 44القسم التايل).
اذا مل يشرت املس َ

س34د
معتاد عىل
اس تخدهما
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[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف الشهر  12املاضية من خالل س34ب
س 35ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا أو حتصل عىل الكتب املدرس ية يف الوقت احلارض ،للك طريقة ذكرهتا يف السؤال
السابق ،هل ميكنك أن ختربان ما اذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب لكرث من الشهر  12املاضية أو أقل أو
ملدة تساوي تقريبا الشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك طريقة مس تخدمة
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أقل مدة
ينبغي أن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س34
تساوي
من
الشهر تقريبا
الشهر
12
املاضية 12
املاضية
ألف .رشاء نسخة أصلية ورقية من الكتب املدرس ية من متاجر التجزئة – يف □
الشوارع الرئيس ية أو متاجر التجزئة عىل النرتنت
ابء .رشاء نسخة ورقية غري رمسية من الكتب املدرس ية من متاجر التجزئة –
يف الشوارع الرئيس ية أو متاجر التجزئة عىل النرتنت
جمي .رشاء نسخة مصورة لقسم حمدد من الكتب املدرس ية من مركز للنسخ
دال .رشاء نسخة ورقية أصلية من الكتب املدرس ية من أكشاك السواق أو
جتار الشوارع
هاء .رشاء نسخة ورقية غري رمسية من الكتب املدرس ية من أكشاك السواق
أو جتار الشوارع
واو .رشاء نسخة أصلية ورقية جديدة من الكتب املدرس ية من موقع للمزاد
العلين
زاي .رشاء نسخة ورقية جديدة غري رمسية من الكتب املدرس ية من موقع
للمزاد العلين
حاء .رشاء الكتب املدرسة املس تعمةل
طاء .الاس تعارة من مكتبة عامة /ابملدرسة/ابللكية  -نسخ ورقية أو نسخ
رمقية/كتب الكرتونية
ايء .حتميل الكتاب اللكرتوين الصيل أو اصداره الرمقي (مؤدى عنه) من
متجر للتجزئة عىل النرتنت
اكف .حتميل نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين أو اصداره الرمقي من
متجر للتجزئة عىل النرتنت
لم .حتميل نسخة غري رمسية ابس تخدام مصدر الكرتوين
ممي .رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين/الصدار الرمقي عىل
القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أكشاك السواق/جتار الشوارع
نون .رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب اللكرتوين/الصدار الرمقي عىل
القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد عىل الانرتنت
سني .الوصول اىل اصدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة
عني .البث من خالل  /العرض عرب النرتنت ابس تخدام مصدر الكرتوين
فاء .التوصل هبا عرب الربيد اللكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة اذلاكرة
من صديق/مجموعة
صاد .طريقة أخرى (املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

أكرث من
الشهر 12
املاضية
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "هاء" أو "زاي" أو "اكف" أو "لم" أو
"ممي" أو "نون" أو "عني" يف س34ب أعاله
س36أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من الكتب املدرس ية خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن ختربان
عن مجيع الس باب اليت جتعكل حتصل عىل الكتب هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "هاء" أو "زاي" أو "اكف" أو "لم" أو
"ممي" أو "نون" أو "عني" يف س34ب أعاله
س36ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

التوقيت  -الوصول اىل الكتب املدرس ية قبل أن تُنرش يف هذا البدل
لتوفري املال  -احلصول عىل الكتب املدرس ية بسعر أقل من النسخة الرمسية او
جماان
املالمئة  -للحصول عىل الكتب املدرس ية اجلديدة لكام أردت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من الكتب املدرس ية تلكف الكثري من املال
لرشاهئا
سهوةل الاس تخدام  -لن النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية
اللكرتونية/الصدارات الرمقية تسهل ادارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من الكتب املدرس ية اليت
أريدها
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ الكتب املدرس ية الرمسية من املتاجر أو عرب
النرتنت
لنه ميكنين اس تخدام نسخ غري رمسية من الكتب املدرس ية
اللكرتونية/الصدارات الرمقية عىل أهجزة متعددة
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
مل أكن أعرف أنين حصلت عىل نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت  -مل أكن لختار
هذه الطريقة لو أنين كنت أعمل
الاتحة  -ل أس تطيع العثور عىل نسخ رمسية من الكتب املدرس ية اليت أريدها
معروضة للبيع
سبب أخر (املرجو كثباته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

س36أ
مجيع الس باب

س36ب
السبب الكرث
أمهية

103

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "هاء" أو "زاي" يف س34ب أعاله (رشاء
النسخ الورقية غري الرمسية)
س 37قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة ورقية غري رمسية من كتاب مدريس ما– لو مسحت أخربان عن مجيع أنواع
الماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س37
س 38هل اشرتيت أي نسخ ورقية من الكتب املدرس ية هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك
اشرتيت نسخة رمسية ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية

املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "اكف" أو "ممي" أو "نون" يف س34ب أعاله (رشاء نسخ غري
رمسية عرب التحميل)
س 39قلت بأنك دفعت لتحميل عىل القل نسخة غري رمسية من كتاب الكرتوين أو اصدار رمقي من كتاب مدريس– لو
مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري رمسية من كتاب الكرتوين أو الصدارات الرمقية من
الكتب املدرس ية هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س39
س 40هل اشرتيت أي كتب الكرتونية أو اصدارات رمقية من الكتب املدرس ية هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية
حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية ولكن وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو
عندما مت تسلميها؟
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اجاابت متعددة
النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية

املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "هاء" أو "زاي" أو "اكف" أو "لم" أو
"ممي" أو "نون" أو "عني" يف س34ب أ أعاله (رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية)
س 41قلت بأنك حتصل أحياان عىل النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية.
ما رأيك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

اجابة واحدة
تُعد اجلودة...
أسوأ بكثري من النسخ الرمسية
أسوأ بقليل من النسخ الرمسية
نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية
أفضل بقليل من النسخ الرمسية
أفضل بكثري من النسخ الرمسية

النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية
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سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل
لضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل اىل فئة الكتب املدرس ية ،جيب أن يضاف يف هذه املرحةل  -انظر
سؤال المنوذج أدانه يف هذه الوثيقة (س)45

اسأل امجليع
س42أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب املدرس ية (النسخ الورقية) املعروضة للبيع من خالل متجر
أو كشك ابلسواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س42ب ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران الكتب املدرس ية
(النسخ الورقية) لرشاهئا عىل النرتنت يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س42ج ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب املدرس ية (النسخ الورقية) املعروضة للبيع من خالل موقع
للمزاد عرب النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
الكتب املدرس ية – النسخ
الورقية

س42أ
متجر أو كشك
ابلسواق

س42ب
متجر للبيع
ابلتجزئة عىل
النرتنت

س42ج
موقع للمزاد
عرب النرتنت

واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

اسأل امجليع
س43أ ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب اللكرتونية أو النسخ الرمقية من الكتب املدرس ية املعروضة
للبيع من خالل متجر أو كشك ابلسواق نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
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اسأل امجليع
س43ب ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت خدمة فردية أو موقع الكرتوين الذلان يوفران الكتب اللكرتونية أو
النسخ الرمقية من الكتب املدرس ية لرشاهئا عىل النرتنت يس تخدمان نسخ رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
اسأل امجليع
س43ج ما مدى ثقتك بأنك تس تطيع معرفة ما اذا اكنت الكتب اللكرتونية أو النسخ الرمقية من الكتب املدرس ية املعروضة
للبيع من خالل موقع للمزاد عرب النرتنت نسخة رمسية أو غري رمسية؟

اجابة واحدة
الكتب املدرس ية – النسخ
الرمقية

واثق جدا
واثق قليال
غري واثق اىل حد ما
غري واثق متاما
ل أعمل

س43أ
متجر أو كشك
ابلسواق

س43ب
متجر للبيع
ابلتجزئة عىل
النرتنت

س43ج
موقع للمزاد
عرب النرتنت
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القسم اخلاص ابملواقف جتاه القرصنة

اسأل امجليع
س 44سأعرض عليك الن سلسةل من العبارات اليت أدىل هبا الناس حول رشاء أو احلصول عىل الكتب اليت قد تقرأها من
أجل املتعة ،واملقالت الاكدميية ،والكتب املدرس ية مبا يف ذكل النسخ الورقية ،والكتب املسموعة ،والكتب اللكرتونية
والنسخ الرمقية الخرى .للك عبارة ،لو مسحت أخربان ما اذا كنت توافق خشصيا أو ل توافق عىل العبارة املدىل هبا .من أجل
ذكل اس تخدم مقياس من ادلرجة  1اىل ادلرجة  ،10فاذا كنت توافق بشدة فأنت يف ادلرجة  ،10واذا كنت ل توافق بشدة
فأنت يف ادلرجة  ،1يرىج منك اس تخدام املقياس لتخربان اىل أي حد توافق أو ل توافق عىل لك عبارة.

اجابة واحدة للك عبارة
مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ

جودة النسخ غري الرمسية مقبوةل
متاعب احلصول عىل النسخ غري الرمسية أقل مقارنة برشاء
تكل النسخ الرمسية
هناك مجموعة واسعة من النسخ غري الرمسية متاحة عىل
الانرتنت أو للتحميل
هناك مجموعة واسعة من النسخ الرمسية متاحة للرشاء
احلصول عىل نسخة غري رمسية من كتاب أو مقاةل ل خيتلف
عن اس تعارهتا من املكتبة
اس تخدام النسخ غري الرمسية جيعلين أس بق احلشد
خبطوة/مواكبا لحدث الاجتاهات
أان ل أعرف كيفية حتميل النسخ غري الرمسية  /ل أعرف
املواقع اليت ينبغي زايرهتا
النسخ غري الرمسية من الكتب اليت تقرأها من أجل املتعة
يف احلقيقة ل ترض أحدا
النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية واملقالت يف
احلقيقة ل ترض أحدا
يعرتيين قلق بشأن تسلل فريوس اىل هجاز المكبيوتر
اخلاص يب /هجاز من أهجزيت اذا مقت بتحميل نسخ غري
رمسية
العصاابت الجرامية يه اليت تقوم ابعداد لك النسخ غري
الرمسية من الكتب واملقالت تقريبا
يلزم الكثري من الوقت  /اجلهد لتحميل النسخ غري الرمسية
 /أان ل ميكنين حتمل عناء ذكل
رشاء نسخ غري رمسية 'رخيص' شيئا ما
يعرتيين قلق بشأن مالحقيت وتغرميي اذا حصلت عىل نسخ

ل
ل أوافق
أوافق أعمل/ليست
بشدة  9 8 7 6 5 4 3 2بشدة دلي أي
 10جتربة حول
1
هذا
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مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ

ل
ل أوافق
أوافق أعمل/ليست
بشدة  9 8 7 6 5 4 3 2بشدة دلي أي
 10جتربة حول
1
هذا

غري رمسية عرب النرتنت
عادة ما تكون للشخاص اذلين يديرون املواقع اللكرتونية
اليت توزع نسخا غري رمسية من الكتب واملقالت عالقة
ابلعصاابت الجرامية
ادلعاايت أو العالانت الخرية بشأن النسخ غري الرمسية
أفقدتين الرغبة فهيا

املواقف اخلاصة ابلصناعة-اسأل امجليع
اعرضها دامئا يف الخري

ل
ل أوافق
أوافق أعمل/ليست
بشدة
 9 8 7 6 5 4 3 2بشدة دلي أي
1
 10جتربة حول
هذا

أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل اس تخراج نسخ
غري رمسية من الكتب اليت تقرأها من أجل املتعة
للنسخ غري الرمسية من الكتب تأثري سليب كبري عىل صناعة
نرش الكتب
أشعر أنين أدمع املؤلف اذا اشرتيت النسخة الرمسية من
اصدار الكتاب
أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل اس تخراج نسخ
غري رمسية من املقالت والكتب املدرس ية
هناك الكثري من الطرق الرمسية للحصول عىل املعلومات
اليت حتتوهيا الكتب واملقالت وابلتايل ل حاجة هناك
لس تخدام النسخ غري الرمسية
هناك الكثري من الطرق لس تعارة نسخ رمسية من الكتب
والكتب اللكرتونية من الصدقاء أو املكتبات وابلتايل ل
حاجة هناك لس تخدام النسخ غري الرمسية

وحدة الربجميات
لضافة وحدة الربجميات اىل الاس امترة ،جيب أن تضاف يف هذه املرحةل  -انظر الوثيقة املنفصةل.
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قسم خاص ابملمتنعني احملمتلني عن الفعل
ميكن طرح هذا السؤال بشلك عام عىل أي خشص منخرط يف أي نوع من السلوك اخملالف فامي خيص مجيع الفئات
أو ميكن طرحه يف لك فئة عىل حدة .واذا اكن س يطرح يف لك فئة عىل حدة ،فينبغي ادراجه يف لك قسم متعلق
ابلفئة مبارشة بعد السؤال املتعلق جبودة السلع اخملالفة مقابل السلع الصلية ،وينبغي تعديل الصيغة قليال لتوضيح
أن السؤال يشري فقط اىل السلوك املتعلق هبذه الفئة .واذا ُطرح السؤال يف لك فئة عىل حدة ،مفن الرضوري
اضافة تعلاميت قبل السؤال تبني أنه ينبغي أن يُطرح فقط عىل املنخرطني يف السلوك اخملالف ُضن هذه الفئة.
ومع ذكل ،من املس تحسن البقاء فقط عىل السؤال العام أدانه لتجنب التكرار اذلي ل لزوم هل وجتنب جعل وقت
املقابةل طويال بدون أي موجب.

اسأل مجيع الشخاص اذلين يصلون اىل النسخ غري الرمسية من الكتب/املقالت سواء الورقية أو عىل النرتنت
من خالل البث أو التحميل
تجوب اذا أجاب عىل الاختيارات التالية:
اسأل املس َ
أجاب عىل الاختيار "ابء" أو "دال" أو "واو" أو "اكف" أو "لم" أو "ممي" أو "نون" أو "عني" أو "فاء" يف
س6ب (النسخ غري الرمسية من الكتب)
أجاب عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "هاء" أو "زاي" أو "ايء" أو "اكف" أو "لم" يف س16ب (النسخ
غري الرمسية من الكتب املسموعة)
أجاب عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "طاء" أو "اكف" يف س24ب (النسخ غري الرمسية من املقالت
الاكدميية)
أجاب عىل الاختيار "ابء" أو "جمي" أو "هاء" أو "زاي" أو "اكف" أو "لم" أو "ممي" أو "نون" أو "عني"
يف س34ب (النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية)

س 45قلت بأنك حتصل أحياان عىل نسخ غري رمسية من الكتب اليت تقرأها من أجل املتعة واملقالت الاكدميية والكتب
املدرس ية مبا يف ذكل النسخ الورقية والكتب املسموعة والكتب اللكرتونية وغريها من النسخ الرمقية[ .اس تغين عن الفئات
حسب الاقتضاء].
ما اذلي سيشجعك عىل التوقف عن حتميل أو الوصول اىل النسخ غري الرمسية؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري العرض عىل حنو متناوب ابس تثناء الاختيارات الثالثة الخرية اليت جيب أن تكون أخر ما
يعرض دامئا
أرخص □ ..................................................................................................

اذا اكنت النسخ/اخلدمات الرمسية
اذا اكنت النسخ/اخلدمات الرمسية أكرث مالءمة لرشاهئا □ ..................................................................................
اذا اكنت متاجر التجزئة/اخلدمات اللكرتونية الرمسية تتوفر عىل مجموعة متنوعة من املنتجات □ ...................................
اذا اكن لك ما أردت متاحا من خالل متاجر التجزئة/اخلدمات الرمسية حال اصداره يف ماكن أخر □ ............................
اذا ظننت أنين قد ُأاتبع قضائيا□ .................................................................................................................
اذا ظننت أنه س ُيكشف أمري □ ................................................................................................................
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ذكل □ .................................................................................................................

اذا توقف امجليع عن فعل
اذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة النرتنت يقول فهيا ان حسايب ُاس تخدم لتحميل أو الوصول اىل النسخ غري الرمسية □..
اذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة النرتنت يقول فهيا انه س يحد من رسعة النرتنت □.............................................
اذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة النرتنت يقول فهيا انه س يعلق وصويل اىل ش بكة النرتنت □.................................
اذا قبض عىل أصدقايئ أو عائليت لهنم يصلون اىل النسخ غري الرمسية أو حيملوهنا □.................................................
اذا مسعت عن مقالت يف وسائل العالم حول أشخاص توبعوا قضائيا لوصوهلم اىل النسخ غري الرمسية أو حتميلها □.........
اذا اكن الفرق أكرث وضوحا بني ما يه النسخة الرمسية وما يه غري الرمسية □..........................................................
اذا اكنت دلي معلومات جيدة عن الكيفية اليت أعرف هبا ما اذا اكنت نسخة معينة رمسية أم ل □................................
أان ل أصل /ل أود الوصول عن عمل اىل النسخ غري الرمسية أو حتميلها □................................................................
سبب أخر (يرىج كتابته ___________________) □..........................................................
ل يشء س يجعلين أتوقف عن الوصول اىل النسخ غري الرمسية أو حتميلها □............................................................

اسأل امجليع
س 46ابلتفكري يف اخلدمات عرب النرتنت اليت تتيح الوصول اىل حتميل الكتب أو املقالت الاكدميية أو عرضها عىل
النرتنت ،ما يه التدابري اليت ميكن أن يتخذها هذا النوع من اخلدمات لقناعك بأن احملتوى املتاح هو حمتوى رمسي؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب

تقدمي اخلدمة من قبل رشكة أو عالمة جتارية مرموقة/معروفة □...........................................................................
توفر نظم املوافقة/الاعامتد احلكومية□...........................................................................................................
اذا اكن هناك معيار/رمز الصناعة اذلي يُظهر أنه منتج رمسي □...........................................................................
وجود تدابري أمنية يف املوقع (ادلفع ،والشهادات ،والبنود والرشوط ،وحامية لكمة الرس ،وما اىل ذكل) □.....................
اذا رصح املوقع بوضوح أنه يقدم حمتوى رمسيا □..............................................................................................
اذا اكن هناك موقع/منظمة ميكن أن أذهب اليه/الهيا للتحري حول قامئة املواقعاملرخص لها ببيع احملتوى الرمسي□...............
تأييده من قبل صناعة نرش الكتب □...........................................................................................................
تأييده من قبل املؤلفني □..........................................................................................................................

اسأل امجليع
س 47وما يه اجلوانب الخرى املتعلقة ابملواقع اللكرتونية أو اخلدمات عرب النرتنت اليت تساعدك يف حتديد ما اذا اكن
احملتوى/السلع املتاحة رمسية أم ل؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب
املعروض□ .................................

اذا اكن عليك أن تدفع للحصول عىل احملتوى
سعر السلع واخلدمات املعروضة للبيع □ ......................................................
عندما يسمح يل برانمج حامية ش بكة النرتنت بزايرة موقع ما دون ابداء أي
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احملتوى رمسي □ ................................................................

حتذير أتأكد بأن
اذا اكن املوقع ل حيتوي عىل العالانت املنبثقة املتطفةل وغريها □ ................... ...
لهنا موجودة عىل النرتنت-لن تكون مسموحة ان مل يكن احملتوى املتاح رمسيا □ ....
أنت تعرف فقط عندما يكون احملتوى الرمسي  /البدهية □ ................................
البحوث اليت مقت هبا عن الرشكة □ ..........................................................
أعمتد عىل الخرين ليخربوين  /املتداول شفهيا  /املراجعات□ ...........................
طبيعة اجلودة أو الشلك الاحرتايف للموقع □ .................................................
مراجعات املس هتلكني للسلع املعروضة للبيع □ ...............................................
ل يشء /ل أعرف□ .......................................................................... ...
ل هيمين ما اذا اكنت رمسية أم ل □ ............................................................

[ينبغي أن يكون هذان الاختياران أخر ما يُعرض دامئا]
[ينبغي أن يكون هذان الاختياران أخر ما يُعرض دامئا]

فعالية قسم امحلالت العالمية ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة
اذا لزم المر ،ينبغي اضافة أس ئةل "قسم تقيمي امحلالت العالمية" اىل الاس امترة يف هذه املرحةل  -انظر
الوثيقة املنفصةل.
أضف الس ئةل ادلميغرافية الهنائية
يف هناية الاس تبيان ،من املعتاد اضافة بعض الس ئةل ادلميوغرافية أو التصنيفية .وترد أمثةل عن هذه الس ئةل يف
وثيقة منفصةل.
تجوب عىل مشاركته وأغلق املقابةل
أشكر املس َ

للعرض/للقراءة" :شكرا كل عىل وقتك ومشاركتك  -هذه يه هناية الاس تبيان"
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منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابملنتجات الاس هتالكية
للعرض/للقراءة" :مرحبا ،شكرا عىل موافقتك للمشاركة يف هذا الاس تبيان .أان من [أدرج امس الواكةل] ونود أن نطرح
عليك بعض الس ئةل حول رشاء املواد البقالية والسلع الخرى اليت قد تشرتهيا من الشوارع الرئيس ية.
وأود أن أؤكد لمك أن ما حنن بصدد اجرائه هو دراسة حقيقية للسوق وأنه سيُتعامل مع اجاابتمك برسية اتمة[ .أضف عبارة
ذي صةل بشأن العمل مبوجب القواعد التنظميية لهيئة من هيئات البحوث الوطنية]"

اسأل امجليع
س1أ لو مسحت ما معرك؟

تجوب الفصاح عن معره احلقيقي يف س1أ
اسأل اذا رفض املس َ

س1ب

لو مسحت يف أي من الفئات العمرية التالية يندرج معرك؟

اجابة واحدة فقط

املثال ألف
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
24-18
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
+65

املثال ابء
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
24-18
29-25
39-30
49-40
59-50
69-60
+70

املثال جمي
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
20-18
25-21
30-26
35-31
45-36
54-46
+55

اسأل امجليع
س 2هل أنت ......

اجابة واحدة فقط
[مالحظة :ميل املس تج ِوب هذه املعلومات من خالل املالحظة اذا اكنت املقابةل مبارشة]
ذكر □ ................................................................................................
أنىث □ ................................................................................................
أفضل أل أجاوب □ ..............................................................................
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اسأل امجليع
س 3ما يه وضعيتك العملية احلالية؟

اجابة واحدة فقط
العمل بدوام اكمل (أكرث من  35ساعة يف الس بوع) □...................................
العمل بدوام جزيئ □..............................................................................
ربة بيت □...........................................................................................
طالب□..............................................................................................
متقاعد □.............................................................................................
بدون معل □........................................................................................

اسأل امجليع
س 4يف أي من هذ املناطق تسكن؟

اجابة واحدة فقط
املنطقة □......................................................................................... 1
املنطقة □.......................................................................................... 2
املنطقة □.......................................................................................... 3
املنطقة □.......................................................................................... 4
املنطقة □......................................................................................... 5
املنطقة □.......................................................................................... 6
املنطقة □.......................................................................................... 7
املنطقة □.......................................................................................... 8
املنطقة □.......................................................................................... 9

اسأل امجليع
س 5أول ،ما هو دورك يف تسوق املواد البقالية يف أرستك؟

اجابة واحدة فقط
أان املتسوق الرئييس سواء مبفردي أو برفقة فرد أخر من أرسيت □......................
أان أتسوق املواد التمكيلية فقط □...............................................................
اندرا ما شاركت/مل أشارك أبدا يف تسوق املوادج البقالية يف أرسيت □..................
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التحقق من احلصص
تجوب ملتطلبات احلصص بغية انتقائه.
حتقق من استيفاء املس َ
اذا مل يكن يس تويف متطلبات احلصص ،املرجو توجيه الشكر هل عىل وقته مث أغلق املقابةل.
واذا اكن يس تويف متطلبات احلصص ،اذن فتابع اىل اجلزء الرئييس من الاس امترة.
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الاس تبيان الرئييس – اس تخدام الفئة

للعرض/للقراءة" :يدور هذا الاس تبيان حول الش ياء اليت قد تشرتهيا لنفسك أو أرستك من السوبرماركت أو متاجر
الشوارع الرئيس ية"...

اسأل امجليع
س 6أي من هذه املنتجات اشرتيهتا خشصيا لنفسك أو لرستك خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض/قراءة الاختيارات عىل حنو متناوب/عشوايئ

أقراص الفيديو الرمقي أو أقراص البلوراي □.................................................
القراص املدجمة للموس يقى □....................................................................
املالبس□............................................................................................
مس تحرضات التجميل □.........................................................................
السجائر □..........................................................................................
املنتجات البقالية مثل البسكويت وحبوب الفطار □......................................
الكحوليات مثل الفوداك والويس ي □...........................................................
النبيذ أو اجلعة□....................................................................................
علب الكعك □......................................................................................
الدوية □.............................................................................................
املنتجات الصحية أو الغذائية مثل أقراص الفيتامني □.....................................
مالبس املصممني املشهورين □..................................................................
أدوات امحلام مثل مزيل العرق أو الشامبو أو منعم الشعر □............................
املرشوابت الغازية □...............................................................................
مسحوق الغس يل  /املنظفات □...............................................................
منتجات التنظيف املزنلية □......................................................................
الشاحن املتنقل وملحقاته □......................................................................
الدوات الكهرابئية □..............................................................................
الدوات الكهرابئية املزنلية الصغرية الخرى □................................................
قطع غيار الس يارات (قطع الغيار لالستبدال أو التحسني) □...........................
خراطيش احلرب □..................................................................................
الكتب (للقراءة من أجل املتعة) □.............................................................
الكتب املسموعة □.................................................................................
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للعرض/للقراءة" :السؤال التايل يدور حول السلع املقدلة أو املزورة ،ويُقصد هبا تكل السلع اليت ُصنعت وعُبئت لتبدو
وكهنا مصنوعة من قبل عالمة جتارية أو رشكة مصنعة معروفة ولكن يف الواقع صنعها طرف أخر .حنن هنا ل نتحدث عن
املنتجات ذات العالمات اخلاصة هبا ،ولكن تكل اليت تباع يف تعبئة وتغليف يُظهر بأهنا مصنوعة من قبل عالمة جتارية
معروفة يف حني أهنا يف الواقع نسخ صنعها طرف أخر .وأود أن أؤكد لمك أن ما حنن بصدد اجرائه هو دراسة حقيقية -حنن
هم متون مبعرفة مدى توفر السلع املقدلة ولتعلموا أنه سيُتعامل مع اجاابتمك برسية اتمة"

اسأل امجليع
س7أ لو مسحت أخربان عن أي من فئات السلع هذه مسعت عهنا قبل اليوم ابعتبارها منتجات متوفرة كسلع مقدلة؟

اجاابت متعددة
تجوب من خالل س7أ
اسأل عن مجيع الفئات اليت يعهيا املس َ

س7ب هل س بق كل أن شاهدت السلع املقدلة من مجيع هذه الفئات معروضة للبيع يف الشهر  12املاضية  ،مبا يف ذكل
السلع املعروضة للبيع يف متجر أو عىل النرتنت أو يف السوق؟

اجاابت متعددة
تجوب من خالل س7أ
اسأل عن مجيع الفئات اليت يعهيا املس َ

س7ج هل س بق كل أن اشرتيت السلع املقدلة من مجيع هذه الفئات يف الشهر  12املاضية سواء علمت أو مل تعمل أهنا
اكنت نسخا مقدلة عندما اشرتيهتا؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك فئة من املنتجات املقدلة املشرتاة يف الشهر  12املاضية كام عُرب عن ذكل يف س7ج
س7د وعندما اشرتيت املقدل من [اقرأ/اعرض املنتج] هل كنت عىل عمل قبل رشاهئا أهنا منتجات مقدلة أو مزورة؟

اجابة واحدة للك فئة
اسأل عن مجيع الفئات املشرتاة عن غري عمل كام عُرب عن ذكل يف س7د
س7ه لقد أخربتنا للتو أنك اشرتيت سلع مقدلة يف الشهر  12املاضية دون أن تعمل يف ذكل الوقت أهنا مقدلة .لو مسحت
أخربان عن [اقرأ/اعرض الفئة] ،لو كنت تعمل أهنا اكنت مقدلة يف ذكل الوقت ،هل كنت ستشرتهيا رمغ ذكل؟

اجابة واحدة للك فئة
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[ميكن اضافة فئات أخرى من السلع اىل هذه القامئة حسب الاقتضاء]
ينبغي أن جيري عرض/قراءة املنتجات
عىل نفس النحو املس تخدم يف س6
أقراص الفيديو الرمقي أو أقراص البلوراي
القراص املدجمة للموس يقى
املالبس
مس تحرضات التجميل
السجائر
املنتجات البقالية مثل البسكويت وحبوب الفطار
الكحوليات مثل الفوداك والويس ي
النبيذ أو اجلعة
علب الكعك
الدوية
املنتجات الصحية أو الغذائية مثل أقراص
الفيتامني
مالبس املصممني املشهورين
أدوات امحلام مثل مزيل العرق أو الشامبو أو منعم
الشعر
املرشوابت الغازية
مسحوق الغس يل  /املنظفات
منتجات التنظيف املزنلية
الشاحن املتنقل وملحقاته
الدوات الكهرابئية
الدوات الكهرابئية املزنلية الصغرية الخرى
قطع غيار الس يارات
خراطيش احلرب
الكتب (للقراءة من أجل املتعة)
الكتب املسموعة
ول منتج من هذه املنتجات

س7ج
س7د
س7ب
اشرتى
س7هـ
شاهدها املقدل/املزور يف اكن عىل عمل أهنا
اكن سيشرتهيا
مقدلة/مزورة
س7أ معروضة الشهر 12
عندما اشرتاها يف مجيع الحوال
املاضية
مسع عهنا للبيع
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل

نعم  /ل
نعم  /ل

نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل

نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل
نعم  /ل

تجوب أن اشرتى املنتجات املقدلة كام عرب عن ذكل يف س7ج ،فانتقل اىل س.9
اذا مل يس بق للمس َ
[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن لك نوع من املنتجات املذكورة يف س7د (اشرتاها يف الشهر  12املاضية واكن عىل عمل أهنا مقدلة)
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س 8قلت بأنك اشرتيت عىل عمل منتجات مقدلة يف الشهر  12املاضية ،للك نوع من املنتجات اليت اشرتيهتا ،هل ميكنك
أن ختربان ما اذا اشرتيت مكية قليةل أو نفسها أو مكية أكرث من املنتجات املقدلة أو املزورة مقارنة ابلشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك نوع من املنتجات
ينبغي أن جيري عرض/قراءة املنتجات عىل نفس النحو
املس تخدم يف س6

رشاء مكية أقل
يف الشهر 12
املاضية

رشاء نفس المكية رشاء مكية أكرث
تقريبا يف الشهر يف الشهر 12
املاضية
 12املاضية

أقراص الفيديو الرمقي أو أقراص البلوراي
القراص املدجمة للموس يقى
املالبس
مس تحرضات التجميل
السجائر
املنتجات البقالية مثل البسكويت وحبوب الفطار
الكحوليات مثل الفوداك والويس ي
النبيذ أو اجلعة
علب الكعك
الدوية
املنتجات الصحية أو الغذائية مثل أقراص الفيتامني
مالبس املصممني املشهورين
أدوات امحلام مثل مزيل العرق أو الشامبو أو منعم الشعر
املرشوابت الغازية
مسحوق الغس يل  /املنظفات
منتجات التنظيف املزنلية
الشاحن املتنقل وملحقاته
الدوات الكهرابئية
الدوات الكهرابئية املزنلية الصغرية الخرى
قطع غيار الس يارات
خراطيش احلرب
الكتب (للقراءة من أجل املتعة)
الكتب املسموعة

تجوب معروضة للبيع يف س7ب-اذا مل يشاهد أي فئة فانتقل اىل
اسأل عن مجيع الفئات اليت شاهدها املس َ
س13
س9أ لقد أخربتنا أنك شاهدت نسخا مقدلة من [اقرأ  /اعرض الفئة انطالقا من س7ب] معروضة للبيع يف الشهر 12
املاضية .لو مسحت أخربان عن مجيع الماكن اليت شاهدهتا فهيا معروضة للبيع؟

اجاابت متعددة
[ميكن اضافة فئات أخرى من البيع ابلتجزئة اىل هذه الس ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة –مثال الكشك]
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أكشاك
السواق مبا
ينبغي أن جيري
يف ذكل
عرض/قراءة املنتجات
البيع من
عىل نفس النحو
املس تخدم يف س 6متاجر/مراكز صندوق
البيع ابلتجزئة الس يارة
أقراص الفيديو الرمقي
أو أقراص البلوراي
القراص املدجمة
للموس يقى
املالبس
مس تحرضات التجميل
السجائر
املنتجات البقالية مثل
البسكويت وحبوب
الفطار
الكحوليات مثل الفوداك
والويس ي
النبيذ أو اجلعة
علب الكعك
الدوية
املنتجات الصحية أو
الغذائية مثل أقراص
الفيتامني
مالبس املصممني
املشهورين
أدوات امحلام مثل مزيل
العرق أو الشامبو أو
منعم الشعر
املرشوابت الغازية
مسحوق الغس يل /
املنظفات
منتجات التنظيف
املزنلية
الشاحن املتنقل
وملحقاته
الدوات الكهرابئية
الدوات الكهرابئية
املزنلية الصغرية الخرى
قطع غيار الس يارات
خراطيش احلرب
الكتب (للقراءة من
أجل املتعة)
الكتب املسموعة

ابعة الشوارع أو
الباعة املتنقلون
اذلي يزورن من
صديق
املاكتب أو
أو زميل
املنازل

موقع يف
ابيع
ابلتجز للمزاد اخلارج
/أثناء
ئة عىل عىل
النرتنت النرتنت العطةل

ل
يشء
من
هذا
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تجوب أن اشرتى املنتجات املقدلة كام عرب عن ذكل يف س7ج فانتقل اىل س13
اذا مل يس بق للمس َ

اسأل عن مجيع الفئات املشرتاة عن عمل مك عُرب عن ذكل يف س7د
س10أ قلت بأنك اشرتيت عن عمل نسخا مقدلة من [اقرأ  /اعرض الفئة] يف الشهر  12املاضية .لو مسحت أخربان عن مجيع
الماكن اليت اشرتيهتا مهنا عن عمل يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة للك فئة ُاشرتيت عن عمل

[ميكن اضافة فئات أخرى من البيع ابلتجزئة اىل هذه الس ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة –مثال الكشك]

121

أكشاك
السواق مبا
ينبغي أن جيري
يف ذكل
عرض/قراءة املنتجات
البيع من
عىل نفس النحو
املس تخدم يف س 6متاجر/مراكز صندوق
البيع ابلتجزئة الس يارة
أقراص الفيديو الرمقي
أو أقراص البلوراي
القراص املدجمة
للموس يقى
املالبس
مس تحرضات التجميل
السجائر
املنتجات البقالية مثل
البسكويت وحبوب
الفطار
الكحوليات مثل الفوداك
والويس ي
النبيذ أو اجلعة
علب الكعك
الدوية
املنتجات الصحية أو
الغذائية مثل أقراص
الفيتامني
مالبس املصممني
املشهورين
أدوات امحلام مثل مزيل
العرق أو الشامبو أو
منعم الشعر
املرشوابت الغازية
مسحوق الغس يل /
املنظفات
منتجات التنظيف
املزنلية
الشاحن املتنقل
وملحقاته
الدوات الكهرابئية
الدوات الكهرابئية
املزنلية الصغرية الخرى
قطع غيار الس يارات
خراطيش احلرب
الكتب (للقراءة من
أجل املتعة)
الكتب املسموعة

ابعة الشوارع أو
الباعة املتنقلون
اذلي يزورن من
صديق
املاكتب أو
أو زميل
املنازل

موقع يف
ابيع
ابلتجز للمزاد اخلارج
/أثناء
ئة عىل عىل
النرتنت النرتنت العطةل

ل
يشء
من
هذا
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اسأل عن مجيع الفئات املشرتاة عن غري عمل مك عُرب عن ذكل يف س7د
قلت بأنك اشرتيت نسخا مقدلة من [اقرأ  /اعرض الفئة] يف الشهر  12املاضية دون أن تعمل يف ذك الوقت
س10ب
اذلي اشرتيهتا فيه أهنا مقدلة .لو مسحت أخربان عن مجيع الماكن اليت اشرتيهتا مهنا عن غري عمل يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة للك فئة ُاشرتيت عن غري عمل

[ميكن اضافة فئات أخرى من البيع ابلتجزئة اىل هذه الس ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة –مثال الكشك]
أكشاك
ينبغي أن جيري
السواق مبا
عرض/قراءة املنتجات
يف ذكل
عىل نفس النحو
البيع من
املس تخدم يف س 6متاجر/مراكز صندوق
البيع ابلتجزئة الس يارة
أقراص الفيديو الرمقي
أو أقراص البلوراي
القراص املدجمة
للموس يقى
املالبس
مس تحرضات التجميل
السجائر
املنتجات البقالية مثل
البسكويت وحبوب
الفطار
الكحوليات مثل الفوداك
والويس ي
النبيذ أو اجلعة
علب الكعك
الدوية
املنتجات الصحية أو
الغذائية مثل أقراص
الفيتامني
مالبس املصممني
املشهورين
أدوات امحلام مثل مزيل
العرق أو الشامبو أو
منعم الشعر
املرشوابت الغازية
مسحوق الغس يل /
املنظفات
منتجات التنظيف
املزنلية

ابعة الشوارع أو
الباعة املتنقلون
اذلي يزورن من
صديق
املاكتب أو
أو زميل
املنازل

موقع يف
ابيع
ابلتجز للمزاد اخلارج
/أثناء
ئة عىل عىل
النرتنت النرتنت العطةل

ل
يشء
من
هذا
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الشاحن املتنقل
وملحقاته
الدوات الكهرابئية
الدوات الكهرابئية
املزنلية الصغرية الخرى
قطع غيار الس يارات
خراطيش احلرب
الكتب (للقراءة من
أجل املتعة)
الكتب املسموعة

اسأل مجيع أولئك اذلين ذكروا عىل القل نوع واحد من املنتجات يف س7د (اشرتوا عن عمل) أو اذلين أجابوا
بنعم عىل منتج واحد عىل القل يف س7ه (سيشرتون يف مجيع الحوال)

س11أ قلت بأنك اشرتيت عن عمل املقدل من املنتجات البقالية أو سلع أخرى من الشوارع الرئيس ية ،أو أنك ستشرتهيا ولو
علمت أهنا مقدلة .هل ميكن أن ختربان عن مجيع الس باب اليت جتعكل تشرتي هذه الصناف من املنتجات املقدلة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين ذكروا عىل القل نوع واحد من املنتجات يف س7د (اشرتوا عن عمل) أو اذلين أجابوا
بنعم عىل منتج واحد عىل القل يف س7ه (سيشرتون يف مجيع الحوال)

س11ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

س11أ
مجيع الس باب

س11ب
السبب الكرث
أمهية

لتوفري املال  -احلصول عىل منتجات العالمة التجارية بسعر أقل من املنتجات الصلية
املالمئة  -للحصول عىل الش ياء لكام أردت
لنين أعتقد أن املنتجات الصلية ذات العالمة التجارية تلكف الكثري من املال لرشاهئا
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء املنتجات الصلية ذات العالمات التجارية
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء املنتجات الصلية ذات العالمات التجارية من املتاجر
أو من ابئعي التجزئة عىل النرتنت
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
سبب أخر (املرجو كثباته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

اسأل مجيع أولئك اذلين اشرتوا عىل القل نوع واحد من املنتجات يف س7ج (اشرتوا نسخا مقدلة/مزورة)
تجوب يف س7ج
اسال فقط عن تكل النواع من املنتج اليت اشرتاها املس َ
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س 12قلت بأنك اشرتيت بعض املنتجات املقدلة أو املزورة خالل الشهر  12املاضية .للك نوع من املنتجات اليت س بق
كل أن اشرتيهتا ،وابلتفكري معوما يف جودة هذه املنتجات ،لو مسحت أخربان عن جودة السلع املقدلة أو املزورة مقارنة جبودة
املنتجات الصلية؟ ما هيمنا هو رأيك الشخيص حول اجلودة؟

اجابة واحدة للك منتَج
تجوب منتجات مقدلة يف س7ج
اعرض/اسأل فقط عن أنواع املنتجات اليت اشرتى مهنا املس َ
ينبغي أن جيري عرض/قراءة املنتجات أسوأ بكثري
عىل نفس النحو املس تخدم يف س 6من النسخ
الرمسية
أقراص الفيديو الرمقي أو أقراص البلوراي
القراص املدجمة للموس يقى
املالبس
مس تحرضات التجميل
السجائر
املنتجات البقالية مثل البسكويت وحبوب
الفطار
الكحوليات مثل الفوداك والويس ي
النبيذ أو اجلعة
علب الكعك
الدوية
املنتجات الصحية أو الغذائية مثل أقراص
الفيتامني
مالبس املصممني املشهورين
أدوات امحلام مثل مزيل العرق أو الشامبو أو
منعم الشعر
املرشوابت الغازية
مسحوق الغس يل  /املنظفات
منتجات التنظيف املزنلية
الشاحن املتنقل وملحقاته
الدوات الكهرابئية
الدوات الكهرابئية املزنلية الصغرية الخرى
قطع غيار الس يارات
خراطيش احلرب
الكتب (للقراءة من أجل املتعة)
الكتب املسموعة

تُعد اجلودة...
أسوأ بقليل
من النسخ
الرمسية

نفسها تقريبا أفضل بقليل
كام يف النسخ من النسخ
الرمسية
الرمسية

أفضل بكثري
من النسخ
الرمسية
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القسم اخلاص ابملواقف جتاه السلع املقدلة

اسأل امجليع
س 13سأعرض عليك الن سلسةل من العبارات اليت أدىل هبا الناس حول النسخ املقدلة من نوع السلع اليت قد تشرتهيا يف
السوبر ماركت أو يف متاجر الشوارع الرئيس ية مثل املواد البقالية أو املرشوابت الكحولية أو مس تحرضات التجميل أو
منتجات التجميل أو منتجات التنظيف املزنلية أو الدوات الكهرابئية الصغرية[ .قد يلزم تعديل هذه الصياغة وفقا للمنطقة
ومس توايت انتشار السلع املقدلة] .للك عبارة ،لو مسحت أخربان ما اذا كنت توافق خشصيا أو ل توافق عىل العبارة املدىل
هبا .من أجل ذكل اس تخدم مقياس من ادلرجة  1اىل ادلرجة  ،10فاذا كنت توافق بشدة فأنت يف ادلرجة  ،10واذا كنت
ل توافق بشدة فأنت يف ادلرجة  ،1يرىج منك اس تخدام املقياس لتخربان اىل أي حد توافق أو ل توافق عىل لك عبارة.

اجابة واحدة للك عبارة
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مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ

جودة السلع املقدلة مقبوةل
متاعب احلصول عىل السلع املقدلة أقل مقارنة برشاء تكل
املنتجات الصلية
من السهل اجياد سلع مقدلة متاحة للرشاء عىل الانرتنت
هناك مجموعة واسعة من املنتجات الصلية متاحة للرشاء
غالبا ما أشاهد سلع مقدلة معروضة للبيع عىل النرتنت
غالبا ما أشاهد سلع مقدلة معروضة للبيع يف السواق أو
من أكشاك الشوارع
غالبا ما أشاهد سلع مقدلة معروضة للبيع يف املتاجر
يعرتيين قلق بشأن احامتل ترضري من املنتجات املقدلة
للتجميل والاعتناء ابلصحة
السلع املقدلة واملنتجات البقالية يف احلقيقة ل ترض أحدا
يعرتيين قلق م اذا اكنت املواد الغذائية واملرشوابت أمنة
حقا لتناولها ورشهبا
العصاابت الجرامية يه اليت تقوم ابعداد وتوزيع لك السلع
املقدلة تقريبا
يلزم الكثري من الوقت لجياد سلع مقدلة معروضة للبيع /أان
ل ميكنين حتمل عناء ذكل
رشاء سلع مقدلة 'رخيص' شيئا ما
يعرتيين قلق بشأن مالحقيت وتغرميي اذا قُبض عيل وأان
أشرتي سلع مقدلة
ل أس تطيع أن أحدد الفرق بني نكهة املواد البقالية املقدلة
ونظريهتا الصلية
عادة ما تكون للشخاص اذلين يديرون املواقع اللكرتونية
اليت تبيع السلع املقدلة عالقة ابلعصاابت الجرامية
ادلعاايت أو العالانت الخرية بشأن السلع املقدلة أفقدتين
الرغبة فهيا

ل
ل أوافق
أوافق أعمل/ليست
بشدة  9 8 7 6 5 4 3 2بشدة دلي أي
 10جتربة حول
1
هذا
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املواقف اخلاصة ابلصناعة-اسأل امجليع
اعرضها دامئا يف الخري

ل أوافق بشدة
6 5 4 3 2
1

7

ل أعمل/ليست
أوافق بشدة دلي أي
9 8
جتربة حول
10
هذا

أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل رشاء السلع املقدلة
للمنتجات البقالية املقدلة تأثري سليب كبري عىل الصناعة الغذائية

لـلمقدل من [أدخل نوع املنتج] تأثري سليب كبري عىل صناعة [أدخل
امس الصناعة]

[ميكن اضافة عبارات أخرى بشأن املواقف لتغطية صناعات  /أنواع منتجات حمددة حسب الاقتضاء.
وحدة الربجميات
لضافة وحدة الربجميات اىل الاس امترة ،جيب أن تضاف يف هذه املرحةل  -انظر الوثيقة املنفصةل.
تجوب]
ويُرىج حتديد هذه القامئة يف  5صناعات كحد أقىص لتجنب ارهاق املس َ

اسأل مجيع أولئك اذلين اشرتوا عىل القل نوع واحد من املنتجات يف س7ج (اشرتوا نسخا مقدلة/مزورة)
س 14قلت بأنك اشرتيت بعض املنتجات املقدلة أو املزورة خالل الشهر  12املاضية .ابلتفكري معوما يف نوع هذه
املنتجات ،ما اذلي سيشجعك عىل التوقف عن رشاء هذه النسخ غري الرمسية ورشاء السلع ذات العالمات التجارية
الصلية؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري العرض عىل حنو متناوب ابس تثناء الاختيارات الثالثة الخرية اليت جيب أن تكون أخر ما
يعرض دامئا

اذا اكنت العالمات الصلية أرخص □.........................................................................................................
اذا اكنت هناك مجموعة واسعة من العالمات الصلية متاحة دلى ابئعي التجزئة القريبني مين □....................................
اذا ظننت أنه س ُيكشف أمري وأان أشرتي املنتجات املقدلة أو املزورة □..............................................................
اذا ظننت أنين قد ُأاتبع قضائيا لرشايئ املنتجات املقدلة أو املزورة □....................................................................
اذا توقف امجليع عن فعل ذكل□................................................................................................................
اذا أصبح من الصعب العثور عىل منتجات مقدلة أو مزورة معروضة للبيع □..........................................................
اذا قبض عىل أصدقايئ أو عائليت أو توبعوا قضائيا لرشاهئم املنتجات املقدلة أو املزورة □...........................................
اذا مسعت عن مقالت يف وسائل العالم حول أشخاص توبعوا قضائيا لرشاهئم املنتجات املقدلة أو املزورة □.................
اذا اكن الفرق أكرث وضوحا بني ما هو أصيل وما هو غري ذكل □........................................................................
اذا اكنت دلي معلومات جيدة عن الكيفية اليت أعرف هبا ما اذا اكنت سلعة معينة أصلية أم ل □...............................
أان ل أشرتي /ل أود رشاء عن عمل املنتجات املقدلة أو املزورة□.........................................................................
سبب أخر (يرىج كتابته ___________________) □..........................................................
ل يشء س يجعلين أتوقف عن رشاء املنتجات املقدلة أو املزورة □.......................................................................
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اسأل امجليع
س 15ابلتفكري يف املواقع اللكرتونية اليت تبيع نوع السلع اليت قد تشرتهيا يف السوبر ماركت أو يف متجر يف الشوارع
الرئيس ية ،ما يه التدابري اليت ميكن أن يتخذها هذا النوع من املواقع اللكرتونية لقناعك بأن السلع املتاحة يه سلع رمسية؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب

تقدمي اخلدمة من قبل رشكة أو عالمة جتارية مرموقة/معروفة □...........................................................................
توفر نظم املوافقة/الاعامتد احلكومية□...........................................................................................................
اذا اكن هناك معيار/رمز الصناعة اذلي يُظهر أنه منتج رمسي □...........................................................................
وجود تدابري أمنية يف املوقع (ادلفع ،والشهادات ،والبنود والرشوط ،وحامية لكمة الرس ،وما اىل ذكل) □.....................
اذا رصح املوقع بوضوح أنه يقدم سلع أصلية ذات عالمة جتارية □........................................................................
اذا اكن هناك موقع/منظمة ميكن أن أذهب اليه/الهيا للتحري حول قامئة املواقع املرخص لها ببيع السلع الصلية ذات
العالمة جتارية □.....................................................................................................................................
تأييده من قبل اجلهات املصممة والعالمات التجارية احملددة□..............................................................................

اسأل امجليع
س 16وما يه اجلوانب الخرى املتعلقة ابملواقع اللكرتونية أو اخلدمات عرب النرتنت اليت تساعدك يف حتديد ما اذا اكنت
السلع املتاحة أصلية أم ل؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب
املعروضة للبيع □ ................................................................

سعر السلع واخلدمات
عندما يسمح يل برانمج حامية ش بكة النرتنت بزايرة موقع ما دون ابداء أي
حتذير أتأكد بأن السلع املتاحة أصلية □ ..................................................................
اذا اكن املوقع ل حيتوي عىل العالانت املنبثقة املتطفةل وغريها □ ............................. ...
أنت تعرف فقط أهنا أصلية  /البدهية □ ................................................................
البحوث اليت مقت هبا عن املوقع اللكرتوين للرشكة □ ...............................................
أعمتد عىل الخرين ليخربوين  /املتداول شفهيا  /املراجعات□ .....................................
طبيعة اجلودة أو الشلك الاحرتايف للموقع □ ...........................................................
مراجعات املس هتلكني للسلع املعروضة للبيع □ .........................................................
ل يشء /ل أعرف[ □ .................................................................................... ...ينبغي أن يكون هذان الاختياران أخر ما يُعرض دامئا]
ل هيمين ما اذا اكنت رمسية أم ل [ □ ......................................................................ينبغي أن يكون هذان الاختياران أخر ما يُعرض دامئا]
فعالية قسم امحلالت العالمية ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة
اذا لزم المر ،ينبغي اضافة أس ئةل "قسم تقيمي امحلالت العالمية" اىل الاس امترة يف هذه املرحةل  -انظر الوثيقة املنفصةل.
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أضف الس ئةل ادلميغرافية الهنائية
يف هناية الاس تبيان ،من املعتاد اضافة بعض الس ئةل ادلميوغرافية أو التصنيفية .وترد أمثةل عن هذه الس ئةل يف
وثيقة منفصةل.
تجوب عىل مشاركته وأغلق املقابةل
أشكر املس َ

للعرض/للقراءة" :شكرا كل عىل وقتك ومشاركتك  -هذه يه هناية الاس تبيان"
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منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابلسلع واملالبس الفاخرة
للعرض/للقراءة" :مرحبا ،شكرا عىل موافقتك للمشاركة يف هذا الاس تبيان .أان من [أدرج امس الواكةل] ونود أن نطرح عليك
بعض الس ئةل حول رشاء املالبس وغريها من أصناف الزايء اليت قد تشرتهيا لنفسك أو أرستك ،عىل الانرتنت أو يف
متاجر الشوارع الرئيس ية.
وأود أن أؤكد لمك أن ما حنن بصدد اجرائه هو دراسة حقيقية للسوق وأنه سيُتعامل مع اجاابتمك برسية اتمة[ .أضف عبارة
ذي صةل بشأن العمل مبوجب القواعد التنظميية لهيئة من هيئات البحوث الوطنية]"

اسأل امجليع
س1أ لو مسحت ما معرك؟

تجوب الفصاح عن معره احلقيقي يف س1أ
اسأل اذا رفض املس َ

س1ب

لو مسحت يف أي من الفئات العمرية التالية يندرج معرك؟

اجابة واحدة فقط
املثال ألف
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
24-18
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
+65

املثال ابء
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
24-18
29-25
39-30
49-40
59-50
69-60
+70

املثال جمي
 13أو أدىن من ذكل [أغلق]
17-14
20-18
25-21
30-26
35-31
45-36
54-46
+55

اسأل امجليع
س 2هل أنت ......

اجابة واحدة فقط
[مالحظة :ميل املس تج ِوب هذه املعلومات من خالل املالحظة اذا اكنت املقابةل مبارشة]
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ذكر □ ................................................................................................
أنىث □ ................................................................................................

أفضل أل

أجاوب □ ...............................................................................

اسأل امجليع
س 3ما يه وضعيتك العملية احلالية؟

اجابة واحدة فقط
العمل بدوام اكمل (أكرث من  35ساعة يف الس بوع) □...................................
العمل بدوام جزيئ □..............................................................................
ربة بيت □...........................................................................................
طالب□..............................................................................................
متقاعد □.............................................................................................
بدون معل □........................................................................................

اسأل امجليع
س 4يف أي من هذ املناطق تسكن؟ (اذا لزم المر)

اجابة واحدة فقط
املنطقة □......................................................................................... 1
املنطقة □.......................................................................................... 2
املنطقة □.......................................................................................... 3
املنطقة □.......................................................................................... 4
املنطقة □......................................................................................... 5
املنطقة □.......................................................................................... 6
املنطقة □.......................................................................................... 7
املنطقة □.......................................................................................... 8
املنطقة □.......................................................................................... 9

التحقق من احلصص
تجوب ملتطلبات احلصص بغية انتقائه.
حتقق من استيفاء املس َ
اذا مل يكن يس تويف متطلبات احلصص ،املرجو توجيه الشكر هل عىل وقته مث أغلق املقابةل.
واذا اكن يس تويف متطلبات احلصص ،اذن فتابع اىل اجلزء الرئييس من الاس امترة.
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الاس تبيان الرئييس – اس تخدام الفئة

للعرض/للقراءة" :يدور هذا الاس تبيان حول الش ياء اليت قد تشرتهيا لنفسك أو أرستك سواء عىل النرتنت أو متاجر
الشوارع الرئيس ية مبا يف ذكل املالبس وأصناف الزايء مثل العطور والحذية وحقائب اليد"...

اسأل امجليع
س 5أي من هذه املنتجات اشرتيهتا خشصيا لنفسك أو لرستك خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض/قراءة الاختيارات عىل حنو متناوب/عشوايئ

الحذية □...........................................................................................
حقائب اليد □......................................................................................
مالبس املصممني املشهورين □..................................................................
العطور□.............................................................................................
الساعات اليدوية □...............................................................................
منتجات امجلال أو املاكياج □......................................................................
اجملوهرات □.........................................................................................
الزايء الراقية من متاجر الشوارع الرئيس ية □................................................
مالبس جمهوةل العالمة التجارية أو ذات عالمة جتارية خاصة هبا
من السوبر ماركت□...............................................................................
املالبس ادلاخلية التابعة للمصممني املشهورين□.............................................

للعرض/للقراءة" :السؤال التايل يدور حول السلع املقدلة أو املزورة ،ويُقصد هبا تكل السلع اليت ُصنعت وعُبئت لتبدو
وكهنا مصنوعة من قبل رشكة مصنعة معروفة ولكن يف الواقع صنعها طرف أخر .وابلتفكري يف املنتجات اليت أخربتنا هبا للتو
بأنك اشرتيهتا يف الشهر  12املاضية ،ويف املنتجات ذات العالمات التجارية الصلية ،هناك العديد من هذه املنتجات أيضا
متوفر مكنتجات مقدلة أو مزورة .وأود أن أؤكد لمك أن ما حنن بصدد اجرائه هو دراسة حقيقية -حنن هم متون مبعرفة مدى توفر
السلع املقدلة ولتعلموا أنه سيُتعامل مع اجاابتمك برسية اتمة "
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اسأل امجليع
س6أ لو مسحت أخربان عن أي من فئات السلع هذه مسعت عهنا قبل اليوم ابعتبارها منتجات متوفرة كسلع مقدلة؟

اجاابت متعددة
تجوب من خالل س6أ
اسأل عن مجيع الفئات اليت يعهيا املس َ

س6ب هل س بق كل أن شاهدت السلع املقدلة من مجيع هذه الفئات معروضة للبيع يف الشهر  12املاضية ،مبا يف ذكل
السلع املعروضة للبيع يف متجر أو عىل النرتنت أو يف السوق؟

اجاابت متعددة
تجوب من خالل س6أ
اسأل عن مجيع الفئات اليت يعهيا املس َ

س6ج هل س بق كل أن اشرتيت السلع املقدلة من مجيع هذه الفئات يف الشهر  12املاضية سواء علمت أو مل تعمل أهنا
اكنت نسخا مقدلة عندما اشرتيهتا؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك فئة من املنتجات املقدلة املشرتاة يف الشهر  12املاضية كام عُرب عن ذكل يف س6ج
س6د وعندما اشرتيت املقدل من [اقرأ/اعرض املنتج] هل كنت عىل عمل قبل رشاهئا أهنا منتجات مقدلة أو مزورة؟

اجابة واحدة للك فئة
اسأل عن مجيع الفئات املشرتاة عن غري عمل كام عُرب عن ذكل يف س6د
س6ه لقد أخربتنا للتو أنك اشرتيت سلع مقدلة يف الشهر  12املاضية دون أن تعمل يف ذكل الوقت أهنا مقدلة .لو مسحت
أخربان عن [اقرأ/اعرض الفئة] ،لو كنت تعمل أهنا اكنت مقدلة يف ذكل الوقت ،هل كنت ستشرتهيا رمغ ذكل؟

اجابة واحدة للك فئة
س6ج
س6د
س6ب
اشرتى
ينبغي أن جيري عرض/قراءة املنتجات
س6هـ
شاهدها املقدل/املزور يف اكن عىل عمل أهنا
عىل نفس النحو املس تخدم يف س6
اكن سيشرتهيا
مقدلة/مزورة
س6أ معروضة الشهر 12
عندما اشرتاها يف مجيع الحوال
املاضية
مسع عهنا للبيع
نعم  /ل
نعم  /ل
الحذية
نعم  /ل
نعم  /ل
حقائب اليد
نعم  /ل
نعم  /ل
مالبس املصممني املشهورين
نعم  /ل
نعم  /ل
العطور
نعم  /ل
نعم  /ل
الساعات اليدوية
نعم  /ل
نعم  /ل
منتجات امجلال أو املاكياج
نعم  /ل
نعم  /ل
اجملوهرات
نعم  /ل
نعم  /ل
الزايء الراقية من متاجر الشوارع الرئيسية
نعم  /ل
نعم  /ل
املالبس ادلاخلية التابعة للمصممني املشهورين
ول منتج من هذه املنتجات

تجوب أن اشرتى املنتجات املقدلة كام عرب عن ذكل يف س6ج ،فانتقل اىل س.8
اذا مل يس بق للمس َ
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[السؤال التايل اختياري – مزمع ادراجه فقط اذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت اعداده كدراسة تتبعية]

اسأل عن لك نوع من املنتجات املذكورة يف س6د (اشرتاها يف الشهر  12املاضية واكن عىل عمل أهنا مقدلة)
س 7قلت بأنك اشرتيت عىل عمل منتجات مقدلة يف الشهر  12املاضية ،للك نوع من املنتجات اليت اشرتيهتا ،هل ميكنك
أن ختربان ما اذا اشرتيت مكية قليةل أو نفسها أو مكية أكرث من املنتجات املقدلة أو املزورة مقارنة ابلشهر  12املاضية؟

اجابة واحدة للك نوع من املنتجات
ينبغي أن جيري عرض/قراءة املنتجات عىل نفس النحو
املس تخدم يف س5

رشاء مكية أقل
يف الشهر 12
املاضية

رشاء نفس المكية
تقريبا يف الشهر
 12املاضية

رشاء مكية أكرث
يف الشهر 12
املاضية

الحذية
حقائب اليد
مالبس املصممني املشهورين
العطور
الساعات اليدوية
منتجات امجلال أو املاكياج
اجملوهرات
الزايء الراقية من متاجر الشوارع الرئيسية
املالبس ادلاخلية التابعة للمصممني املشهورين

تجوب معروضة للبيع يف س6ب-اذا مل يشاهد أي فئة فانتقل
اسأل عن مجيع الفئات اليت شاهدها املس َ
اىل س12
س8أ لقد أخربتنا أنك شاهدت نسخا مقدلة من [اقرأ  /اعرض الفئة انطالقا من س6ب] معروضة للبيع يف الشهر 12
املاضية .لو مسحت أخربان عن مجيع الماكن اليت شاهدهتا فهيا معروضة للبيع؟

اجاابت متعددة
[ميكن اضافة فئات أخرى من البيع ابلتجزئة اىل هذه الس ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة –مثال الكشك]
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أكشاك
ينبغي أن جيري
السواق مبا
عرض/قراءة املنتجات
يف ذكل البيع
عىل نفس النحو متاجر/مراكز من صندوق
املس تخدم يف س5
البيع ابلتجزئة السيارة
الحذية
حقائب اليد
مالبس املصممني
املشهورين
العطور
الساعات اليدوية
منتجات امجلال أو املاكياج
اجملوهرات
الزايء الراقية من متاجر
الشوارع الرئيسية
املالبس ادلاخلية التابعة
للمصممني املشهورين

ل
موقع
ابيع
ابعة الشوارع أو
ابلتجزئة للمزاد يف اخلارج يشء
الباعة املتنقلون من
من
صديق أو عىل عىل /أثناء
اذلي يزورن
النرتنت النرتنت العطةل هذا
املاكتب أو املنازل زميل

تجوب أن اشرتى املنتجات املقدلة كام عرب عن ذكل يف س6ج فانتقل اىل س12
اذا مل يس بق للمس َ

اسأل عن مجيع الفئات املشرتاة عن عمل مك عُرب عن ذكل يف س6د
س9أ قلت بأنك اشرتيت عن عمل نسخا مقدلة من [اقرأ  /اعرض الفئة] يف الشهر  12املاضية .لو مسحت أخربان عن مجيع
الماكن اليت اشرتيهتا مهنا عن عمل يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة للك فئة اشرتيت عن عمل
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[ميكن اضافة فئات أخرى من البيع ابلتجزئة اىل هذه الس ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة –مثال الكشك]
أكشاك
ينبغي أن جيري
ل
موقع
ابيع
السواق مبا ابعة الشوارع أو
عرض/قراءة املنتجات
ابلتجزئة للمزاد يف اخلارج يشء
يف ذكل البيع الباعة املتنقلون من
عىل نفس
من
صديق أو عىل عىل /أثناء
النحو 5متاجر/مراكز من صندوق اذلي يزورن
النرتنت النرتنت العطةل هذا
املاكتب أو املنازل زميل
املس تخدم يف س البيع ابلتجزئة السيارة
الحذية
حقائب اليد
مالبس املصممني
املشهورين
العطور
الساعات اليدوية
منتجات امجلال أو املاكياج
اجملوهرات
الزايء الراقية من متاجر
الشوارع الرئيسية
املالبس ادلاخلية التابعة
للمصممني املشهورين

اسأل عن مجيع الفئات املشرتاة عن غري عمل مك عُرب عن ذكل يف س6د
س9ب قلت بأنك اشرتيت نسخا مقدلة من [اقرأ  /اعرض الفئة] يف الشهر  12املاضية دون أن تعمل يف ذك الوقت اذلي
اشرتيهتا فيه أهنا مقدلة .لو مسحت أخربان عن مجيع الماكن اليت اشرتيهتا مهنا عن غري عمل يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة للك فئة ُاشرتيت عن غري عمل

[ميكن اضافة فئات أخرى من البيع ابلتجزئة اىل هذه الس ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة –مثال الكشك]
ينبغي أن جيري
عرض/قراءة املنتجات
عىل نفس النحو
املس تخدم يف س5
الحذية
حقائب اليد
مالبس املصممني املشهورين
العطور
الساعات اليدوية
منتجات امجلال أو املاكياج
اجملوهرات
الزايء الراقية من متاجر
الشوارع الرئيسية
املالبس ادلاخلية التابعة
للمصممني املشهورين

أكشاك
السواق مبا يف
ذكل البيع من
متاجر/مراكز صندوق
البيع ابلتجزئة السيارة

ابعة الشوارع أو
الباعة املتنقلون
اذلي يزورن
املاكتب أو املنازل

ل
موقع
ابيع
ابلتجزئة للمزاد يف اخلارج يشء
من
من
/أثناء
عىل
صديق أو عىل
هذا
النرتنت النرتنت العطةل
زميل
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا بنعم عىل فئة أو أكرث يف س6د (اشرتوا عن عمل) أو اذلين أجابوا بنعم عىل فئة
أو أكرث يف س6ه (سيشرتون يف مجيع الحوال)
س10أ قلت بأنك اشرتيت عن عمل املقدل من أصناف املالبس والسلع الفاخرة ،أو أنك ستشرتهيا ولو علمت أهنا مقدلة .هل
ميكن أن ختربان عن مجيع الس باب اليت جتعكل تشرتي هذه الصناف من املنتجات املقدلة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا بنعم عىل فئة أو أكرث يف س6د (اشرتوا عن عمل) أو اذلين أجابوا بنعم عىل فئة
أو أكرث يف س6ه (سيشرتون يف مجيع الحوال)
س10ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

س10أ
مجيع السباب

س10ب
السبب الكرث
أمهية

لتوفري املال  -احلصول عىل منتجات العالمة التجارية أو عالمات املصمم بسعر أقل من
املنتجات الصلية
املالمئة  -للحصول عىل الشياء لكام أردت
لنين أعتقد أن املنتجات الصلية ذات العالمة التجارية أو عالمات املصمم تلكف الكثري من
املال لرشاهئا
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء املنتجات الصلية ذات العالمة التجارية أو عالمات
املصمم
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء املنتجات الصلية ذات العالمة التجارية أو عالمات املصمم من
املتاجر أو من ابئعي التجزئة عىل النرتنت
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
سبب أخر (املرجو كثباته ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ)

اسأل مجيع أولئك اذلين اشرتوا عىل القل فئة واحدة يف س6ج (اشرتوا نسخا مقدلة/مزورة)
تجوب يف س6ج
اسال فقط عن تكل الفئات اليت اشرتاها املس َ

س 11قلت بأنك اشرتيت بعض املنتجات املقدلة أو املزورة خالل الشهر  12املاضية .للك نوع من املنتجات اليت س بق
كل أن اشرتيهتا ،وابلتفكري معوما يف جودة هذه املنتجات ،لو مسحت أخربان عن جودة السلع املقدلة أو املزورة مقارنة جبودة
املنتجات الصلية؟ ما هيمنا هو رأيك الشخيص حول اجلودة؟

اجابة واحدة للك منتَج مت رشاؤه
تجوب منتجات مقدلة يف س6ج
اعرض/اسأل فقط عن أنواع املنتجات اليت اشرتى مهنا املس َ
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تُعد اجلودة...

ينبغي أن جيري عرض/قراءة املنتجات
نفسها تقريبا كام
عىل نفس النحو املس تخدم يف س 5أسوأ بكثري من أسوأ بقليل من يف النسخ
الرمسية
النسخ الرمسية النسخ الرمسية
الحذية
حقائب اليد
مالبس املصممني املشهورين
العطور
الساعات اليدوية
منتجات امجلال أو املاكياج
اجملوهرات
الزايء الراقية من متاجر الشوارع الرئيسية
املالبس ادلاخلية التابعة للمصممني املشهورين

أفضل بقليل
من النسخ
الرمسية

أفضل بكثري
من النسخ
الرمسية
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القسم اخلاص ابملواقف جتاه السلع املقدلة

اسأل امجليع
س 12سأعرض عليك الن سلسةل من العبارات اليت أدىل هبا الناس حول السلع املقدلة مثل املالبس والحذية واحلقائب
اليدوية والعطور ومنتجات التجميل .للك عبارة ،لو مسحت أخربان ما اذا كنت توافق خشصيا أو ل توافق عىل العبارة املدىل
هبا .من أجل ذكل اس تخدم مقياس من ادلرجة  1اىل ادلرجة  ،10فاذا كنت توافق بشدة فأنت يف ادلرجة  ،10واذا كنت
ل توافق بشدة فأنت يف ادلرجة  ،1يرىج منك اس تخدام املقياس لتخربان اىل أي حد توافق أو ل توافق عىل لك عبارة.

اجابة واحدة للك عبارة
مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ
جودة السلع املقدلة مقبوةل
متاعب احلصول عىل السلع املقدلة أقل مقارنة برشاء تكل
املنتجات الصلية
من السهل اجياد سلع مقدلة متاحة للرشاء عىل الانرتنت
هناك مجموعة واسعة من املنتجات الصلية متاحة للرشاء
غالبا ما أشاهد سلع مقدلة معروضة للبيع عىل النرتنت
غالبا ما أشاهد سلع مقدلة معروضة للبيع يف السواق أو من
أكشاك الشوارع
غالبا ما أشاهد سلع مقدلة معروضة للبيع يف املتاجر
يعرتيين قلق بشأن احامتل ترضري من املنتجات املقدلة للتجميل
والاعتناء ابلصحة
السلع املقدلة واملنتجات البقالية يف احلقيقة ل ترض أحدا
يعرتيين قلق م اذا اكنت املواد الغذائية واملرشوابت أمنة حقا
لتناولها ورشهبا
العصاابت الجرامية يه اليت تقوم ابعداد وتوزيع لك السلع
املقدلة تقريبا
يلزم الكثري من الوقت لجياد سلع مقدلة معروضة للبيع /أان ل
ميكنين حتمل عناء ذكل
رشاء سلع مقدلة 'رخيص' شيئا ما
يعرتيين قلق بشأن مالحقيت وتغرميي اذا قُبض عيل وأان أشرتي
سلع مقدلة
ل أستطيع أن أحدد الفرق بني نكهة املواد البقالية املقدلة ونظريهتا
الصلية
عادة ما تكون للشخاص اذلين يديرون املواقع اللكرتونية اليت
تبيع السلع املقدلة عالقة ابلعصاابت الجرامية
ادلعاايت أو العالانت الخرية بشأن السلع املقدلة أفقدتين
الرغبة فهيا

ل أوافق بشدة
7 6 5 4 3 2
1

أوافق
 9 8بشدة
10

ل أعمل/ليست
دلي أي جتربة
حول هذا
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املواقف اخلاصة ابلصناعة-اسأل امجليع
اعرضها دامئا يف الخري

ل أوافق بشدة
7 6 5 4 3 2
1

أوافق
 9 8بشدة
10

ل أعمل/ليست
دلي أي جتربة
حول هذا

أان ضد فكرة  /أعتقد أنه من غري الصاحل رشاء السلع املقدلة
للمالبس والحذية املقدلة تأثري سليب كبري عىل صناعة الزايء
أشعر أنين أدمع املصمم اذا اشرتيت مالبس املصممني
املشهورين الصلية
الزايء اليت تُعرض يف متاجر الشوارع الرئيسية تتبع عالمات
املصممني املشهورين بشلك وثيق وابلتايل ل حاجة هناك لرشاء
منتجات املصممني املشهورين يف هذه الايم
لـلمقدل من [أدخل نوع املنتج] تأثري سليب كبري عىل
صناعة [أدخل امس الصناعة]

[ميكن اضافة عبارات أخرى بشأن املواقف لتغطية صناعات  /أنواع منتجات حمددة حسب الاقتضاء .ويُرىج حتديد هذه
تجوب]
القامئة يف  5صناعات كحد أقىص لتجنب ارهاق املس َ
وحدة الربجميات
لضافة وحدة الربجميات اىل الاس امترة ،جيب أن تضاف يف هذه املرحةل  -انظر الوثيقة املنفصةل.

اسأل مجيع أولئك اذلين اشرتوا عىل القل فئة واحدة يف س6ج (اشرتوا نسخا مقدلة/مزورة)
س 13قلت بأنك اشرتيت بعض املالبس أو السلع الفاخرة املقدلة أو املزورة خالل الشهر  12املاضية .ابلتفكري معوما يف
نوع هذه السلع ،ما اذلي سيشجعك عىل التوقف عن رشاء هذه النسخ غري الرمسية ورشاء السلع ذات العالمات
التجارية الصلية؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري العرض عىل حنو متناوب ابس تثناء الاختيارات الثالثة الخرية اليت جيب أن تكون أخر ما
يعرض دامئا
أرخص □ ..........................................................................................................

اذا اكنت العالمات الصلية
اذا اكنت هناك مجموعة واسعة من العالمات الصلية متاحة
دلى ابئعي التجزئة القريبني مين □ ..............................................................................................................
اذا ظننت أنه س ُيكشف أمري وأان أشرتي املنتجات املقدلة أو املزورة □ ..............................................................
اذا ظننت أنين قد ُأاتبع قضائيا لرشايئ املنتجات املقدلة أو املزورة □ .....................................................................
اذا توقف امجليع عن فعل ذكل □ .................................................................................................................
اذا أصبح من الصعب العثور عىل منتجات مقدلة أو مزورة معروضة للبيع □ ...........................................................
اذا قبض عىل أصدقايئ أو عائليت أو توبعوا قضائيا لرشاهئم املنتجات املقدلة أو املزورة □ ............................................
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اذا مسعت عن مقالت يف وسائل العالم حول أشخاص توبعوا قضائيا لرشاهئم املنتجات املقدلة أو
اذا اكن الفرق أكرث وضوحا بني ما هو أصيل وما هو غري ذكل □ .........................................................................
اذا اكنت دلي معلومات جيدة عن الكيفية اليت أعرف هبا ما اذا اكنت سلعة معينة أصلية أم ل □ ................................
أان ل أشرتي /ل أود رشاء عن عمل املنتجات املقدلة أو املزورة □ ..........................................................................
سبب أخر (يرىج كتابته ___________________) □ ..........................................................
ل يشء س يجعلين أتوقف عن رشاء املنتجات املقدلة أو املزورة □ ........................................................................
املزورة □ ..................

اسأل امجليع
س 14ابلتفكري يف املواقع اللكرتونية اليت تبيع مالبس املصممني املشهورين أو السلع الفاخرة مثل الحذية وحقائب اليد
ومنتجات التجميل والساعات اليدوية واجملوهرات ،ما يه التدابري اليت ميكن أن يتخذها هذا النوع من املواقع اللكرتونية
لقناعك بأن السلع املتاحة يه سلع رمسية؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب

تقدمي اخلدمة من قبل رشكة أو عالمة جتارية مرموقة/معروفة □...........................................................................
توفر نظم املوافقة/الاعامتد احلكومية□...........................................................................................................
اذا اكن هناك معيار/رمز الصناعة اذلي يُظهر أنه منتج رمسي □...........................................................................
وجود تدابري أمنية يف املوقع (ادلفع ،والشهادات ،والبنود والرشوط،وحامية لكمة الرس ،وما اىل ذكل) □.......................
اذا رصح املوقع بوضوح أنه يقدم سلع أصلية ذات عالمة جتارية □........................................................................
اذا اكن هناك موقع/منظمة ميكن أن أذهب اليه/الهيا للتحري حول قامئة املواقع املرخص لها ببيع السلع الصلية ذات
العالمة جتارية □.....................................................................................................................................
تأييده من قبل اجلهات املصممة والعالمات التجارية احملددة□..............................................................................

اسأل امجليع

س 15وما يه اجلوانب الخرى املتعلقة ابملواقع اللكرتونية أو اخلدمات عرب النرتنت اليت تساعدك يف حتديد ما اذا اكنت
السلع املتاحة أصلية أم ل؟

اجاابت متعددة
ينبغي أن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب
املعروضة للبيع □ ...........................................................

سعر السلع واخلدمات
عندما يسمح يل برانمج حامية ش بكة النرتنت بزايرة موقع ما دون ابداء أي
حتذير أتأكد بأن السلع املتاحة أصلية □ .............................................................
اذا اكن املوقع ل حيتوي عىل العالانت املنبثقة املتطفةل وغريها □ ........................ ...
أنت تعرف فقط أهنا أصلية  /البدهية □ ...........................................................
البحوث اليت مقت هبا عن املوقع اللكرتوين للرشكة □ ..........................................
أعمتد عىل الخرين ليخربوين  /املتداول شفهيا  /املراجعات□ ................................
طبيعة اجلودة أو الشلك الاحرتايف للموقع □ ......................................................
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املعروضة للبيع □ ....................................................

مراجعات املس هتلكني للسلع
ل يشء /ل أعرف[ □ ............................................................................... ...ينبغي أن يكون هذان الاختياران أخر ما يُعرض دامئا]
ل هيمين ما اذا اكنت رمسية أم ل [ □ .................................................................ينبغي أن يكون هذان الاختياران أخر ما يُعرض دامئا]
فعالية قسم امحلالت العالمية ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة
اذا لزم المر ،ينبغي اضافة أس ئةل "قسم تقيمي امحلالت العالمية" اىل الاس امترة يف هذه املرحةل  -انظر الوثيقة املنفصةل.
أضف الس ئةل ادلميغرافية الهنائية
يف هناية الاس تبيان ،من املعتاد اضافة بعض الس ئةل ادلميوغرافية أو التصنيفية .وترد أمثةل عن هذه الس ئةل يف
وثيقة منفصةل.
تجوب عىل مشاركته وأغلق املقابةل
أشكر املس َ

للعرض/للقراءة" :شكرا كل عىل وقتك ومشاركتك  -هذه يه هناية الاس تبيان"
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الربجميات
[مالحظة :السؤال التايل هو سؤال للفرز ي ُس تخدم لتحديد ما اذا اكن املس تج ِوب يس تخدم هجاز المكبيوتر أم ل .وينبغي
لولئك اذلين يس تخدمونه أن يواصلوا الجابة عىل الس ئةل حول الربجميات .أما أولئك اذلين ل يس تخدمونه فينبغي ختطي
هذا القسم]

اسأل امجليع
س 1لو مسحت أخربان عن أي من هذه الهجزة اليت متتلكها خشصيا أو تس تخدهما يف املزنل؟ املرجو عدم رسد أهجزة
المكبيوتر اليت تنمتي اىل ماكن معكل؟

اجاابت متعددة
المكبيوتر املكتيب -ذو أنظمة التشغيل املستندة اىل
مكبيوتر من نوع املاك□........................................................................................................
المكبيوتر احملمول□.......................................................................................................... ...
املاك بوك □......................................................................................................................
المكبيوتر احملمول/اللويح الهجني -ذو أنظمة التشغيل املستندة اىل المكبيوتر □...................................
اللوحة اللكرتونية/المكبيوتر اللويح □.....................................................................................
أنواع أخرى من المكبيوتر املكتيب □........................................................................................
أنواع أخرى من المكبيوتر احملمول □........................................................................................
ل أس تخدم المكبيوتر □.......................................................................................................
المكبيوتر □......................................................

تجوب ل يس تخدم المكبيوتر فانتقل اىل القسم التايل
اذا اكن املس َ
للعرض/للقراءة" :سأعرض عليك الن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت تلجأ الهيا لرشاء واحلصول عىل الربجميات يف هذه الايم"
[اس تعض عن عبارة 'سأعرض عليك' بعبارة 'سأقرأ عليك" اذا أجريت املقابةل عرب الهاتف]

اسأل امجليع
س2أ لو مسحت أخربان عن أي من هذه الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء الربجميات واحلصول
علهيا .ونعين ابلربجميات تطبيقات املكتب مثل ورد ،اكسل أو ما يعادلها ،واللعاب ،والدوات املرافقة الخرى مثل برجميات
حترير الصور أو الفيديو ،فضال عن أنظمة التشغيل مثل ويندوز.

اجاابت متعددة
تجوب من خالل س2أ
اسأل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس َ

س2ب واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء الربجميات واحلصول علهيا يف الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل امجليع

س2ج ابلتفكري يف املرة القادمة اليت ُحيمتل أن حتتاج فهيا اىل نظام تشغيل مكبيوتر جديد مثل ويندوز أو لينوكس أو ماك
أوس وما اىل ذكل ،سواء برشاء منتج جديد أو حتديثه ،ما يه الطريقة اليت تعتقد أنك ُحيمتل أن تس تخدهما أكرث من غريها؟

اجابة واحدة
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س2د ابلتفكري يف املرة القادمة اليت ُحيمتل أن حتتاج فهيا اىل منتج جديد من الربجميات مثل برجميات املكتب ،أو اللعاب،
أو أداة مرافقة مثل برجميات حترير الصور أو الفيديو ،ما يه الطريقة اليت تعتقد أنك ُحيمتل أن تس تخدهما أكرث من غريها؟

اجاابت متعددة

س2أ
واعي هبا
ألف .رشاؤها عىل القراص – النسخة غري الرمسية
ابء .رشاؤها عىل القراص/وحدات التخزين احملموةل – النسخة
غري الرمسية
جمي .حتميلها من موقع رمسي – رشاء ملرة واحدة
دال .حتميلها من موقع رمسي – الاشرتاك الشهري أو الس نوي
هـاء .حتميل نسخة غري رمسية – مؤدى عهنا
واو .حتميل نسخة غري رمسية جماان من موقع الكرتوين
زاي .حتميل/نسخ امللفات من صديق
حاء .رشاء نسخة رمسية محمةل مس بقا عىل المكبيوتر عند رشائه
طاء .رشاء نسخة غري رمسية محمةل مس بقا عىل المكبيوتر
عند رشائه
ايء .رشاء نسخة مس تعمةل عىل قرص
اكف .طرق أخرى (املرجو كتابهتا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
لم .ول طريقة من هذه الطرق /مل أشرت أو أحصل
عىل الربجميات أبدا

س2ب
اس تخدهما يف
الشهر 12
املاضية

س2ج
ُحيمتل
اس تخدام
نظام
التشغيل

س2د
ُحيمتل
اس تخدام
الربجميات
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "هاء" أو "واو" أو "طاء" يف س2ب أعاله
س3أ قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من الربجميات خالل الشهر  12املاضية .هل ميكن أن ختربان عن
مجيع الس باب اليت جتعكل حتصل عىل الربجميات هبذه الطريقة؟

اجاابت متعددة
اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "هـاء" أو "واو" أو "طاء" يف س2ب أعاله
س3ب وما هو السبب اذلي تراه أكرث أمهية ابلنس بة كل؟

اجابة واحدة
مق بعرض/قراءة الس باب برتتيب متناوب/عشوايئ

س3أ مجيع
الس باب

س3ب
السبب الكرث
أمهية

التوقيت  -الوصول اىل الربجميات قبل أن تصدر يف هذا البدل
لتوفري املال  -احلصول عىل الربجميات بسعر أقل من النسخة الرمسية أو جماان
املالمئة  -للحصول عىل الربجميات اجلديدة لكام أردت
لنين أعتقد أن النسخ الرمسية من الربجميات تلكف الكثري من املال لرشاهئا
سهوةل الاس تخدام  -لن النسخ غري الرمسية من الربجميات تسهل ادارهتا
وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية
لنين ل أمكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من الربجميات اليت أريدها
املالمئة  -لهنا أسهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أو عرب النرتنت
لنه ميكنين اس تخدام النسخ غري الرمسية عىل أهجزة متعددة
لن لك من أعرفهم يقومون بذكل
مل أكن أعرف أنين حصلت عىل نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت  -مل أكن لختار
هذه الطريقة لو أنين كنت أعمل
سبب أخر (املرجو كثباته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" يف س2ب أعاله (رشاء النسخ غري الرمسية عىل القرص أو
وحدة التخزين احملموةل)
س 4قلت بأنك اشرتيت عىل القل نسخة غري رمسية واحدة من الربجميات عىل قرص عىل أو وحدة التخزين احملموةل –
لو مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الربجميات هبذه الطريقة خالل
الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س4
س 5هل اشرتيت أي برجميات هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية ولكن
وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
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املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "هاء" يف س2ب أعاله (رشاء نسخة غري رمسية عرب التحميل)
س 6قلت بأنك دفعت لتحميل عىل القل نسخة غري رمسية واحدة من الربجميات– لو مسحت أخربان عن مجيع أنواع
الماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الربجميات هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س6
س 7هل اشرتيت أي برجميات هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية ولكن
وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت
ماكن أخر (املرجو كتابته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية
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اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "طاء" يف س2ب أعاله (رشاء نسخة غري رمسية محمةل مس بقا)
س 8قلت بأنك دفعت لتحميل عىل القل نسخة غري رمسية واحدة من الربجميات احملمةل مس بقا عىل هجاز المكبيوتر– لو
مسحت أخربان عن مجيع أنواع الماكن اليت اشرتيت مهنا هجاز المكبيوتر وهو حيتوي عىل النسخ غري الرمسية من الربجميات
احملمةل مس بقا عىل المكبيوتر خالل الشهر  12املاضية؟

اجاابت متعددة
اسأل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س8
س 9هل اشرتيت أي برجميات هبذه الطريقة خالل الشهر  12املاضية حيث اعتقدت أنك اشرتيت نسخة رمسية ولكن
وجدت أهنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أو عندما مت تسلميها؟

اجاابت متعددة
املاكن اذلي
اشرتى منه
النسخة يف
الشهر 12
املاضية

رشاء النسخة
مع الاعتقاد أهنا
رمسية

متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة
أكشاك السواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة
ابعة الشوارع أو الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أو املنازل
من صديق أو زميل
ابيع ابلتجزئة عىل النرتنت
موقع للمزاد عىل النرتنت (مثل موقع )ebay
ماكن أخر (املرجو كتابته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ول ماكن من هذه المكنة

اسأل مجيع أولئك اذلين أجابوا عىل الاختيار "ابء" أو "دال" أو "هاء" أو "طاء" يف س2ب أعاله
(رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من الربجميات)
س 10قلت بأنك حصلت أحياان عىل نسخ غري رمسية من الربجميات.
هل واهجت أي من هذه املشالك كنتيجة مبارشة لس تخدام النسخ غري الرمسية من الربجميات؟

اجاابت متعددة
غري متوقع □ .........................................................................

تعطل المكبيوتر بشلك
عدم معل برانمج من الربجميات بسبب مشالك التوافق □ ..............................................
مشالك عدم المتكن من حتديث الربجميات□ ............................................................ ...
ضياع أو تلف امللفات □ .......................................................................................
تسلل الفريوسات اىل المكبيوتر □ ...........................................................................
النوافذ املنبثقة غري املرغوب فهيا □ ...........................................................................
مشلك أخر (املرجو كتابته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) □ ..........
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منوذج تقيمي امحلالت العالمية
نظرة عامة
ُُصم هذا القسم من الاس امترة لضافته اىل أداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية اذا اكنت هناك نية لقياس
فعالية محةل السوق املتعلقة ابلرسائل املرافقة ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة .وتعمتد الصيغة ادلقيقة للس ئةل الواردة يف
هذا القسم اىل حد بعيد عىل طبيعة مجيع امحلالت اليت جتري يف املنطقة اليت سيمت فهيا الاس تبيان.
وهناك طريقتان رئيسيتان لختبار فعالية امحلالت العالمية .وعىل حنو مثايلُ ،أدرجت الس ئةل لتحديد نس بة
الساكن املشمولني ابلس تبيان اذلين أتيحت هلم الفرصة ملشاهدة امحلةل واذلين مل تتح هلم .وبعد هذا يمت اجراء مقارنة
املواقف والسلوك بني هاتني اجملموعتني .وتمتثل الفرضية اليت جيري اختبارها يف أن السلوك أو املواقف ستتغري بني
اجملموعة اليت لمس هتا امحلةل.
تجوبني اذلين أتيحت هلم الفرصة ملشاهدة امحلةل
ول ي تكون هذه املهنجية فعاةل ،من المهية مباكن حتديد وعزل املس َ
بوضوح .عىل سبيل املثال ،اذا اكنت امحلةل قد أجريت حرصا من خالل قنوات تلفزيونية حمددة يف أوقات حمددة من اليوم
تجوب مييل اىل
أو ُضن منشورات حمددة .ويف هذه احلاةل ينبغي أن يكون من السهل نسبيا حتديد ما اذا اكن املس َ
مشاهدة القنوات ذات الصةل يف أوقات حمددة أو يقرأ ابنتظام املنشورات احملددة ،وابلتايل ما اذا ُأتيحت هل الفرصة
ملشاهدة امحلةل أم ل .ول ترد الس ئةل يف هذه املهنجية عىل اعتبار أهنا س تكون ابلرضورة جد خاصة بلك محةل.
واذا مل يكن من املمكن حتديد أولئك اذلين لمس هتم امحلةل يف مقابل أولئك اذلين مل تالمسهم ،يصبح ابلتايل طرح أس ئةل
أكرث مبارشة أمرا رضوراي .وقد ُأدرجت أس ئةل منوذجية يف ھذه املنھجية عىل الرمغ من أن هذه الس ئةل س تعمتد أيضا عىل
طبيعة امحلةل ووسائل العالم املس تخدمة.

الوعي ابلرسائل املرافقة ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة-نسخة خمترصة
تجوب صورة عن امحلةل العالمية  /شغل قطعة راديو  /أقرأ وصف [كيف التعلاميت وفقا
اعرض عىل املس َ
للمهنجية وامحلةل العالمية]

اسأل امجليع
س 1هل شاهدت هذا العالن قبل اليوم؟

اجابة واحدة
-

نعم ،وفهمت الرساةل اليت اكن حيملها
نعم ،ولكنين مل أفهم الرساةل اليت اكن حيملها
نعم ،أقر بذكل ولكن مل أعر أي اهامتم اىل الرساةل
ل ،مل أشاهده قبل اليوم.
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ل يُعد السؤال الوارد أعاله متقدما جدا ومن املرحج أن يؤدي اىل درجة من الادعاء .وينبغي اس تخدامه فقط اذا اكن
الوقت قصريا وكحل توفيقي اذا اكن اس تخدام النسخة الطول أدانه س يكون ابهظ التلكفة .وفامي يتعلق ابلتحليل ،ينبغي
مقارنة املواقف والسلوكيات بني اجملموعتني من أولئك اذلين يقولون اهنم شاهدوا سابقا امحلةل وأولئك اذلين مل يشاهدوها.
واذا مسح جحم العينة ،ميكن تقس مي أولئك اذلين يقرون ابمحلةل اىل من يقول انه فهم الرساةل الرئيس ية للحمةل ومن يقول
انه مل يفهمها.
الوعي ابلرسائل املرافقة ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة-نسخة مطوةل ومتقدمة

نسخة العالانت التلفزيونية  -تُس تخدم اذا اكنت امحلةل تتضمن اعالانت تلفزيونية أو نوع أخر من حمتوى
الفيديو ،مثال امحلةل عىل ش بكة النرتنت.
للعرض/للقراءة" :س نعرض عليك الن مقطع فيديو قصري يتضمن بعض اعالانت التليفزيون"
اعرض رشيط فيديو يتضمن اعالان ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة
[اقرتح  6اعالانت تلفزيونية بعرض رشيط فيديو للحمةل يف وضعية  4عىل ]6

اسأل امجليع
س 2أي من اعالانت التليفزيون التالية شاهدهتا قبل اليوم؟

اجاابت متعددة
العالن □ ...................................................................................................... 1
العالن □ ...................................................................................................... 2
ذكل□ .................................................................................. ...

العالن  3وما اىل
(اس تخدم لحئة مغلقة من العالانت اليت ينبغي أن تعرض عىل شلك رشيط فيديو) □ ........

اسأل مجيع أولئك اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف س2
س 3قلت بأنك شاهدت [أدرج توصيف اعالن ماكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة]؟
ما يه الرسائل الرئيس ية اليت اس تنبطهتا من هذا العالن [سؤال مفتوح]
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اسأل مجيع أولئك اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف س2
س 4اىل أي حد تصدق الادعاءات اليت جاءت يف العالن ؟

اجابة واحدة
أصدقها اىل حد كبري□...........................................................................................
أصدقها اىل حد ما □.............................................................................................
ل أصدقها اىل حد كبري□.................................................................................... ...
ل أصدقها بتاات □................................................................................................

اسأل مجيع أولئك اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف س2

س 5اىل أي حد تعتقد أنه احملمتل أن يغري الناس سلوكهم عقب مشاهدة العالن؟

اجابة واحدة
من احملمتل جدا □.................................................................................................
من احملمتل اىل حد ما □.........................................................................................
من غري احملمتل جدا□............................................................................................
من غري احملمتل بتاات □............................................................................................
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نسخة العامل الفنية غري املتحركة  -تُس تخدم اذا اكنت امحلةل تتضمن معال فنيا غري متحرك ،مثال العالانت
اخلارجية أو اعالانت اجملالت أو اعالانت اجلرائد أو العالانت عىل ش بكة النرتنت.
للعرض/للقراءة" :س نعرض عليك الن سلسةل من العالانت اليت قد تكون شاهدهتا عىل النرتنت/يف اجملالت/يف
اجلرائد/يف مواقع خارجية" [تكيف الصيغة وفقا لوسائل العالم اخلاصة املس تخدمة يف امحلةل]

اعرض سلسةل من صور العالانت
[اقرتح من  5اىل  6اعالانت من صور امحلةل يف وضعية  4عىل  5أو ]6

اسأل امجليع
س 6أي من هذه العالانت التالية شاهدهتا قبل اليوم؟

اجاابت متعددة
العالن □....................................................................................................... 1
العالن □....................................................................................................... 2
العالن  3وما اىل ذكل□................................................................................... ...
(اس تخدم لحئة مغلقة من العالانت اليت عُرضت قبال) □............................................

اسأل مجيع أولئك اذلي شاهدو صور امحلةل امحلةل يف س6
س 7قلت بأنك شاهدت [أدرج توصيف اعالن ماكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة]؟
ما يه الرسائل الرئيس ية اليت اس تنبطهتا من هذا العالن [سؤال مفتوح]

اسأل مجيع أولئك اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف س6
س 8اىل أي حد تصدق الادعاءات اليت جاءت يف العالن ؟

اجابة واحدة
أصدقها اىل حد كبري□...........................................................................................
أصدقها اىل حد ما □.............................................................................................
ل أصدقها اىل حد كبري□.................................................................................... ...
ل أصدقها بتاات □................................................................................................

اسأل مجيع أولئك اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف س6

س 9اىل أي حد تعتقد أنه احملمتل أن يغري الناس سلوكهم عقب مشاهدة العالن؟

اجابة واحدة
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من احملمتل جدا □.................................................................................................
من احملمتل اىل حد ما □.........................................................................................
من غري احملمتل جدا□............................................................................................
من غري احملمتل بتاات □............................................................................................
مالحظات اضافية:
يبحث السؤال الخري يف لك من قسم مقاطع الفيديو وقسم العامل الفنية غري املتحركة يف تغيري سلوك الشخاص
تجوب .وتُعد هذه وس يةل متعمدة لعدم اضفاء الطابع الشخيص عىل املهمة  -كثري من
الخرين بدل من سلوك املس َ
الناس يربرون أهنم خشصيا غري متأثرين ابلعالانت ،وابلتايل عندما يُطرح السؤال حول الشخاص الخرين نأمل أن
حتصل عىل اجابة أكرث واقعية.
وتمتزي بنية أس ئةل اعالانت التلفزيون/الفيديو والعامل الفنية غري املتحركة بتشابه كبري مع تعديالت طفيفة فقط للمتيزي بني
البداعات املتحركة وغري املتحركة .والغرض من وراء فكرة وضع مادة ابداعية جتريبية يف اطار حقيقي أو معرض من 6
تجوب من الجابة بسهوةل عىل سؤال التعرف عىل مواد العالانت برصاحة .وهناك بعض
ابداعات هو أن يمتكن املس َ
الناس س يحاولون دامئا أن يعطوا جوااب ارضائيا عند الجابة عىل أحباث املس هتكل ،مبعىن أهنم عندما ي ُس ئلون بلك
بساطة اذا ما تعرفوا عىل اعالن معني عندما يُعرض علهيم فقد يقدمون جوااب غري حصيح بقوهلم أهنم تعرفوا عىل العالن
لهنم اما يريدون ارضاء املس تج ِوب أو أهنم قلقون من أن يبدوا هجالء عندما يرصحون أهنم مل يتعرفوا عىل العالن.
وهذا هو العائق الرئييس اذلي ميزي سؤال "النسخة اخملترصة" يف بداية هذه الوثيقة.
تجوب عىل القل بعض
ومن خالل وضع مادة ابداعية جتريبية يف اطار حقيقي أو معرض ،من احملمتل أن يدرك املس َ
عنارص املادة البداعية مما ميكنه من الجابة بصدق ما اذا ما تعرف عىل مادة ابداعية واحدة عىل القل مما يعين أن
تجوبني أهنم تعرفوا عىل املادة
الجوبة املقدمة س تكون أكرث دقة .ويقلل هذا الهنج من احامتل الفراط يف ادعاء املس َ
البداعية أثناء الاختبار.
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منوذج الاس امترة ادلميوغرافية/التصنيفية الضافية
مقدمة
مبجرد الانهتاء من القسام الرئيس ية لالس امترة ،من املعتاد طرح بعض الس ئةل ادلميوغرافية أو التصنيفية الضافية.
تجوب ابلرهاق بعد الاس تبيان ،مفن احملمتل أن
ويطرح هذا النوع من الس ئةل دامئا يف هناية املقابةل حىت اذا شعر املس َ
يس متر اىل نقطة الهناية يف هذه املرحةل.
وينبغي أن تكون الجاابت عىل الس ئةل ادلميوغرافية ابلرضورة حقيقية ،وابلتايل يسهل الجابة عهنا وبرسعة .وعىل
النقيض من ذكل ،حيتوي القسم الرئييس من الاس امترة عىل أس ئةل يه عبارة عن أراء أو تقياميت ،مما يتطلب اجابة
مدروسة أكرث .وعادة ما تس هتكل هذه الس ئةل الكثري من الوقت واجلهد لكاملها ذلكل يوجد احامتل كبري أن يتوقف
تجوب اذا
تجوب ول يمكل املقابةل .وتبدو الس ئةل ادلميوغرافية يف هناية املقابةل مبثابة املشهد اخلتايم مبعىن أن املس َ
املس َ
وصل اىل هذا املس توى ،فهناك احامتل كبري جدا أن يمكل الاس تبيان.
ويف أي اس تبيان خيص املس هتلكني س يكون هناك دامئا بعض الس ئةل ادلميوغرافية أو التصنيفية اليت س ُتطرح يف بداية
املقابةل .وتس تخدم هذه الس ئةل لتحديد ما اذا اكن املس تج َوب يس تويف معايري الانتقاء احملددة ،مثال الفئة العمرية ،ونوع
اجلنس ،واس تخدام فئة معينة .ومن املعتاد جعل الس ئةل ادلميغرافية يف بداية املقابةل الاس تقصائية يف احلد الدىن من
تجوب اىل القسم الرئييس يف أرسع وقت ممكن.
أجل الانتقال ابملس َ
وينبغي اس تخدام الس ئةل ادلميغرافية يف هناية الاس تبيان للمساعدة يف تقس مي البياانت اىل مزيد من العينات الفرعية يف
مرحةل التحليل ودمع أي فرضيات حمددة يتعني اختبارها من قبل الاس تبيان .وترد الس ئةل المنوذجية يف هذه الوثيقة
ولكن ل ينبغي اعتبار هذه القامئة شامةل .وميكن بل وينبغي اضافة أس ئةل أخرى لتلبية احتياجات املنظمة اخلاصة اليت
جتري الاس تبيان.
تجوب يعيش أو يعمل يف منطقة حرضية أو ريفية .والغرض من هذا
و ُأدرجت الس ئةل المنوذجية ملعرفة عام اذا اكن املس َ
هو اختبار الفرضية القائةل بأن املنتجات املقدلة ُحيمتل انتشارها أكرث يف املناطق احلرضية ،وابلتايل مفن احملمتل جدا أن
تجوبون اذلين يرتددون عىل املناطق احلرضية قد اشرتوا السلع املقدلة.
يكون املس َ
ويبحث سؤال أخر مسأةل الرتدد عىل اس تخدام النرتنت – يُعد أولئك املس تخدمني اذلين يرتددون عىل النرتنت
بنسب أقل أقل احامتل لتحميل نسخ غري قانونية وغري رمسية من املادة ،وابلتايل ميكن مراقبة الرتدد عىل اس تخدام
النرتنت عند مقارنة أولئك اذلين حيصلون عىل املنتجات املقدلة عىل النرتنت مقابل أولئك اذلين ل حيصلون علهيا.
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الس ئةل ادلميوغرافية/التصنيفية الضافية

اسأل امجليع
س 1هل املنطقة اليت تعيش فهيا يف الغالب منطقة حرضية أو ريفية؟

اجابة واحدة
مركز املدينة □....................................................................................................
الضاحية □.........................................................................................................
منطقة حرضية أخرى□...................................................................................... ...
ش به ريفية □.....................................................................................................
ريفية□..............................................................................................................

اسأل امجليع
س 2مك مرة تزور املناطق احلرضية؟

اجابة واحدة
يوميا/أعيش أو أمعل يف منطقة حرضية□...................................................................
مرة واحدة أو مرتني يف الس بوع □...........................................................................
اندرا□........................................................................................................... ...

اسأل امجليع
س 3مك عدد املرات اليت تس تخدم فهيا النرتنت (ل يشمل اس تخدامك هل أثناء معكل)؟

اجابة واحدة
أكرث من  4ساعات يف اليوم □.................................................................................
من ساعتني اىل  4يف اليوم □..................................................................................
من ساعة اىل ساعتني يف اليوم□.......................................................................... ...
يوميا ،ولكن لقل من ساعة واحدة يف اليوم □...........................................................
بعض املرات يف الس بوع □....................................................................................
اندرا□........................................................................................................... ...
أبدا □..............................................................................................................
[اطرح الاختيار "أبدا" فقط اذا اكنت املقابةل مبارشة .أو اس تخدم الاس تبياانت عىل الانرتنت لغراض
تجوب جييب 'أبدا']
مراقبة اجلودة  -تغاىض عن أي مس َ
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الس ئةل ادلميوغرافية/التصنيفية الضافية املناس بة لس امترة الرتفيه

اسأل امجليع
س 4لو مسحت أخربين عن أي من الهجزة التالية متتلكها خشصيا أو تس تخدهما عىل أساس منتظم-:

اجابة واحدة
المكبيوتر احملمول/املاك □........................................................................................
المكبيوتر املكتيب/المكبيوتر □..................................................................................
هجاز اللعاب موصول جبهاز التلفزيون□.....................................................................
تلفزيون البل أو نوع أخر من مشغل الوسائط □........................................................
جوجل كروم اكست أو غريها من مشغالت الوسائط □.................................................
هجاز اللعاب احملمول□...................................................................................... ...
اللوحة اللكرتونية مثال اليباد و□................................................... Google Nexus
الهاتف اذليك مثل أيفون وسامسونغ غالكيس□......................................................... ...
قد تكون هناك أهجزة أخرى ذات أمهية ،وينبغي أن تضاف اىل هذه القامئة لكام ُاعترب ذكل مناس با .وتشمل أمثل الهجزة
الخرى مشغالت البلو راي ،ومشغالت الفيديو الرمقي ،ومشغالت الوسائط ،واشرتااكت التلفزيون الكبيل أو الفضايئ،
وغريها من أهجزة الاس تقبال ( )set top boxوما اىل ذكل.
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الس ئةل ادلميوغرافية/التصنيفية الضافية املناس بة لس امترة املنتجات الاس هتالكية

اسأل امجليع
س 5مك مرة تشرتي املواد البقالية من السوبر ماركت عىل النرتنت؟

اجابة واحدة

أكرث من مرة واحدة يف الس بوع □............................................................................
مرة واحدة يف الس بوع □.......................................................................................
لك أس بوعني□................................................................................................ ...
أقل من مرة لك أس بوعني □..................................................................................
أبدا □..............................................................................................................

اسأل امجليع
س 6مك مرة تتوجه اىل السوبر ماركت للقيام برحلتك التسوقية الرئيس ية او الاعتيادية؟

اجابة واحدة
أكرث من مرة واحدة يف الس بوع □............................................................................
مرة واحدة يف الس بوع □.......................................................................................
لك أس بوعني□................................................................................................ ...
أقل من مرة لك أس بوعني □..................................................................................
أبدا □..............................................................................................................

اسأل امجليع
س 7مك مرة تتوجه اىل السوبر ماركت للقيام ابلتسوق التمكييل؟

اجابة واحدة
أكرث من مرة واحدة يف الس بوع □............................................................................
مرة واحدة يف الس بوع □.......................................................................................
لك أس بوعني□................................................................................................ ...
أقل من مرة لك أس بوعني □..................................................................................
أبدا □..............................................................................................................
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اسأل امجليع
س 8مك مرة تتسوق أو تبحث يف الشوارع الرئيس ية اليت تضم مجموعة متنوعة من جتار التجزئة؟

اجابة واحدة
أكرث من مرة واحدة يف الس بوع □............................................................................
مرة واحدة يف الس بوع □.......................................................................................
لك أس بوعني□................................................................................................ ...
أقل من مرة لك أس بوعني □..................................................................................
أبدا □..............................................................................................................
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الس ئةل ادلميوغرافية/التصنيفية الضافية املناس بة لس امترة السلع واملالبس الفاخرة

اسأل امجليع
س 9مك مرة تتسوق أو تبحث عن املالبس عىل النرتنت؟

اجابة واحدة
أكرث من مرة واحدة يف الس بوع □............................................................................
مرة واحدة يف الس بوع □.......................................................................................
لك أس بوعني□................................................................................................ ...
أقل من مرة لك أس بوعني □..................................................................................
أبدا □..............................................................................................................

اسأل امجليع
س 10مك مرة تتسوق أو تبحث عن املالبس من متاجر الشوارع الرئيس ية أو مراكز التسوق؟

اجابة واحدة
أكرث من مرة واحدة يف الس بوع □............................................................................
مرة واحدة يف الس بوع □.......................................................................................
لك أس بوعني□................................................................................................ ...
أقل من مرة لك أس بوعني □..................................................................................
أبدا □..............................................................................................................

