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 أ داة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية

 مقدمة

أ داة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية يه أ داة موهجة لتس تخدهما هيئات القطاعني العام واخلاص الراغبة يف 
عل شلك وحدات بنية مفادها أ نه لكام ُاتبعت املبادئ قياس مواقف املس هتلكني جتاه السلع املقرصنة واملقدلة. ويه مصممة 

جراء مقارانت بني الاس تبياانت اليت أ جريت بصورة مس تقةل عن  ل وميكن ا  التوجهيية العامة احملددة يف هذه الوثيقة، ا 
 البعض. بعضها

ىل الوجود ممكنا بفضل الصناديق الاستامئنية اليت أ نشأ هتا  وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة وقد اكن خروج أ داة التقيمي هذه ا 
 يف مجهورية كوراي، وهو دمع توجه هل الويبو لك الامتنان.

 أ داة تقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية؟ تس تخدمملاذا 

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

 عطاء ال ولوية ملوارد حتديد التوهجات الرئيس ية يف ا س هتالك السلع واخلدمات اخملالفة ل غناء معلية ا 
 الوقائية التدابري

 ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  تقيمي اسرتاتيجيات ا 

 تقيمي فعالية محالت وسائل ال عالم 

 .وضع تدابري للمقارنة بني املناطق 

املعرضني للحصول عىل السلع واخلدمات املقدلة أ و املقرصنة ومن النتاجئ الرئيس ية لالس تبياانت تقدير نس بة الساكن 
 واس تخداهمم لها وسلوكهم جتاهها.

منا ميكن اس تخدامه للحصول عىل معلومات مفصةل حول أ كرث  ول يكتفي الاس تبيان بتقيمي معدلت اس تخدام السلع اخملالفة وا 
ىل السو   ق والعوامل اليت قد حتد السلوك اخملالف.أ نواع اخملالفات ش يوعا وس بل ولوج تكل السلع واخلدمات ا 

شهرا مثال، لرصد التغري يف اس هتالك السلع  12ومن احملبذ أ ن يكون الاس تبيان عبارة عن دراسة تتبعية دورية، جُترى لك 
 واخلدمات اخملالفة والسلوكيات جتاهها عىل مر الزمن.

ذا ُُضن قسم امحلالت ال عالمية، مفن املمكن أ يضا تقيمي فع  الية أ ي من هذه امحلالت ال خرية داخل ال قلمي.وا 

وميكن اس تخدام نتاجئ الاس تبيان ل غراض التوعية عن طريق نرش بياانت مكية وقابةل للمقارنة. ويتيح رصد السلوكيات جتاه 
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. ومي اس تخدام تكل  كناخملالفات وال نشطة اخملالفة عىل مر الزمن تقيمي فعالية اسرتاتيجيات ا 

  البياانت ل رشاد ختصيص املوارد.
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 نظرة عامة

ال داة مكونة من أ ربعة مناذج اس تبيان رئيس ية تغطي ال نواع ال ربعة التالية من السلع اليت ميكن نسخها أ و تقليدها عىل حنو 
 غري قانوين.

  املوس يقى وال فالم وأ لعاب الفيديو واملسلسالت والكتب –السلع الرمقية 

 املنتجات الغذائية واملرشوابت ومس تحرضات التجميل وال دوية وال دوات املزنلية –لع الاس هتالكية الس 

  حقائب اليد ومالبس املصممني املشهورين –السلع واملالبس الفاخرة 

  كتب عامة وكتب مسموعة ومقالت أ اكدميية وكتب مدرس ية. –الكتب واملقالت 

ضافية منطبقة عىل مجيع مناذج الاس امترات الرئيس ية: وتوجد  هناك أ يضا أ ربع اس امترات ا 

 وحدة الربجميات؛ 

 قسم تقيمي امحلالت ال عالمية؛ 

 قسم ال س ئةل ادلميغرافية اخلتامية؛ 

 .مالحظات توضيحية مرافقة لمنوذج الاس امترة 

ضافية تغطي السلوك اخملالف املر  دراهجا يف أ ي من الاس امترات والقسم ال ول هو عبارة عن وحدة ا  تبط ابلربجميات وميكن ا 
عالمية حديثة يف السوق؛ والقسم الثالث حيتوي  الرئيس ية ال ربعة؛ والقسم الثاين يتيح خيار طرح أ س ئةل لتقيمي فعالية محةل ا 

دراهجا يف هناية لك منوذج من مناذج اس امترات الاس تبيان  .عىل أ س ئةل تصنيف دميغرافية ميكن ا 

برازوتغطي  رشادات لتكييف الاس تبيان، وا  كيفية  املالحظات التوضيحية املرافقة لمنوذج الاس امترة تفاصيل المنوذج بتقدمي ا 
 .مسامهة خمتلف أ قسام المنوذج يف توفري نتاجئ موثوق هبا

نشاء مناذج اس امترات الاس تبيان لتكون مبثابة وحدة قامئة بذاهتا تفرز مجموعة اكمةل من النتاجئ، ميكن ملقارنة  وعىل الرمغ من ا 
ما زمنيا أ و بني خمتلف البدلان واملناطق أ ن يوحض الصورة والرؤية.  نتاجئ الاس تبياانت اخملتلفة ا 

ىل توفري لك املواد الالزمة ل عداد اس تبيان عن اس تخدام السلع واخلدمات اخملالفة. ومن املتوقع أ ن يلجأ   وهتدف هذه ال داة ا 
ىل خدمات هيئة  جرائه ويوىص ابلس تعانة ابلهيئة ذاهتا عىل ال قل يف املس تخدمون ا  ميدانية ل دارة العمل امليداين وا 

عداد عة. ا   التحليل ال ويل للبياانت اجملمَّ

 ويف حاةل أ ي اس تفسار، ميكن التصال ابلويبو عن طريق الربيد ال لكرتوين عىل العنوان التايل:
enforcement@wipo.int 

  

mailto:enforcement@wipo.int
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عداد الاس تبيان  ا 

جراء تقيمي فعال وانجع بشأ ن احرتام املس هتكل للملكية الفكرية ھناك العديد من القرارات املبدئية اليت  من أ جل ا 
 .اختاذها جيب

 اختيار منوذج الاس تبيان  .1

 مهنجية الاس تبيان .2

 تصممي العينة .3

 البياانت الشخصية مقابل البياانت ال رسية .4

 .فعالية امحلالت ال عالمية مهنجية .5

وُأعدت هذه ال داة عىل شلك وحدات لتغطية العديد من خمتلف التشكيالت ومهنجيات الاس تبيان. ومبجرد اختاذ القرارات 
رشادات بشأ ن أ فضل  املذكورة أ عاله، ميكن تعديل مناذج الاس تبيان لتوافق الاحتياجات احملددة للمنظمة املعنية. وترد أ دانه ا 

 لقيام بذكل وترد املزيد من التفاصيل يف املالحظات التوضيحية املرافقة لمنوذج الاس امترة.الس بل ل 

 اختيار منوذج الاس امترة .1

تتضمن هذه ال داة أ ربعة من مناذج رئيس ية خمتلفة من الاس امترات لتغطية أ ربعة أ نواع خمتلفة من السلع واخلدمات اخملالفة. 
و اثنني فقط من هذه الامنذج يف بعض املناطق، وهناك نية ل ضافة قسم وقد يكون من املناسب اس تخدام واحد أ  

ىل أ ي من الامنذج الرئيس ية ال ربعة. غري أ نه ل  الربجميات، وقسم تقيمي امحلالت ال عالمية، وقسم ال س ئةل ادلميغرافية اخلتامية ا 
رات الرئيس ية أ و أ ن جتمع الامنذج املعنية يقصد من ذكل أ ن يُعَرض عىل املس تجَوب أ كرث من منوذج واحد من مناذج الاس امت

 .بأ نواع خمتلفة من السلع اخملالفة معا ل جراء مقابةل أ طول
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جراء اس تبياانت منفصةل للك منوذج من مناذج الاس امترات.  ويف حاةل اس تخدام أ كرث من منوذج واحد، فهذا يعين رضورة ا 
ذا اكنت هناك رغبة ل جراء مقارانت مبارشة بني النتاجئ.وينبغي اس تخدام عينات قابةل للمقارنة للك من الاس تبي  اانت ال ربعة ا 

ومن املس تحسن أ ل تشهد صياغة ال س ئةل تغريا كبريا عن تكل املوجودة يف منوذج الاس امترة. وابملثل، ينبغي احلفاظ عىل 
جراء املقارنة بني املناطق  من خالل احلفاظ عىل مجموعة أ ساس ية ترتيب ال س ئةل كام يبدو. والهدف من وراء ذكل هو متكني ا 

ىل هناية منوذج الاس امترة ل دراج  -ومن املس تحسن ابلفعل  –موحدة من ال س ئةل. ومع ذكل، من املمكن متاما  ضافة أ س ئةل ا  ا 
ضافية خاصة ابملس تجَوبني )انظر القسم  ضافة فئات السلع أ و البيع ابلتجزئة أ و التخيل عهنا 7أ ي احتياجات تصنيفية ا  ( وا 

دراج هذه  هتقتضيحسب ما  ضافة أ س ئةل حول املواقف، عىل الرمغ من أ نه ينبغي ا  املناطق. وعىل نفس املنوال، ميكن ا 
ىل هناية الاس امترة. ضافهتا ا   ال س ئةل يف اجملموعة املوجودة من عبارات املواقف بدل من ا 

ضافية يف أ ن يظل طول  ضافة أ س ئةل كثرية جدا يزيد وتمتثل الاعتبارات الرئيس ية من وراء زايدة أ س ئةل ا  املقابةل معقول، فا 
ىل احلصول عىل بياانت رديئة اجلودة. رهاق املس تجَوب بشلك كبري بعد مقابةل طويةل معه، وهذا ميكن أ ن يؤدي ا   من خطر ا 

ذا اكنت هناك مشلكة شائعة تتعل ق وينبغي أ ن تكون قامئة الفئات املدرجة يف لك اس امترة مصممة خصيصا للك سوق. وا 
ىل مجيع ال س ئةل ذات  ضافة هذه الفئة ا  ابلسلع اخملالفة ُضن فئة من السلع غري مدرجة يف منوذج الاس امترة، ابلتايل ميكن ا 

زالهتا من الاس امترة. وينطبق  ذا اكنت هناك فئة ل توجد ابلفعل داخل منطقة معينة، ميكن ا  ضايف. وابملثل، ا  الصةل كخيار ا 
ىل نفس املبدأ  عىل منافذ البيع اب ضافهتا ا  ذا اكنت ال كشاك أ حد منافذ البيع ابلتجزئة داخل منطقة ما، ابلتايل ميكن ا  لتجزئة، فا 

 مجيع ال س ئةل اليت يُسأ ل فهيا املس تجَوبون عن مجموعة خمتلفة من منافذ البيع ابلتجزئة.

تعلقة ابلسلوك يف بداية املقابةل وقد نظمت مناذج اس امترات الاس تبيان بطريقة تسمح للمس تجَوبني ابل جابة عن ال س ئةل امل 
قبل أ ن جييبوا عىل أ س ئةل املواقف. وتطرح ال س ئةل عىل هذا النحو وليس العكس ل نه خبالف ذكل، هناك خطر يمتثل يف 

ضافة أ س ئةل  ذا اكن من الرضوري ا  جاابهتم عىل ال س ئةل السلوكية بعد النظر يف أ س ئةل املواقف بعمق. وابلتايل ا  ماكنية تغيري ا  ا 
ىل الاس امترة، مفن املهم احلفاظ عىل النظام احملدد يف المنوذج قدر ال ماكن.م  ا ا 

 مهنج الاس تبيان .2

عداد مناذج الاس امترات يف املقام ال ول مع أ خذ بعني الاعتبار مهنجية مقابةل عرب ال نرتنت. ومع ذكل، هناك العديد من  مت ا 
 املزمع اس تخداهما. العوامل اليت من املرحج أ ن تؤثر عىل اختيار املهنجية

مبس توايت عالية.  ال نرتنتومن الناحية العملية، من املناسب فقط اس تخدام مهنجية عرب ال نرتنت يف مناطق ينترش فهيا 
وحىت عندئذ، هناك خطر املبالغة يف سلوكيات ال نرتنت وقد يكون من املناسب اس تخدام مهنجية خمتلطة )انظر القسم 

 الفرعي ابء أ دانه(.

 ييل مناقشة اخليارات املهنجية ال كرث احامتل. وفامي

 املقابالت عرب ال نرتنت ".1"

ىل فريق من املس تجَوبني يمت انتقاهئم عرب ال نرتنت، من خالل مقدم خدمات ذو مسعة  تُرسل دعوة للمشاركة يف الاس تبيان ا 
بحث عن فريق املس تجَوبني قواعد بياانت طيبة يف ميدان البحث عن فريق املس تجَوبني. ودلى مقديم اخلدمات يف ميدان ال 

خضمة حتوي أ فرادا تطوعوا للمشاركة يف ادلراسات البحثية للمس هتلكني. ومن مث يُفرز ال شخاص اذلين يس تجيبون لدلعوات 
كامل الاس تبيان.  من خالل أ س ئةل الفرز ال ولية، ويواصل فقط أ ولئك اذلين يس توفون حصص الانتقاء احملددة ا 
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ىل أ ن تكون فعاةل جدا من حيث التلكفة ولكن توافق عىل أ رض الواقع فقط البدلان اليت  وتُعد هذه املهنجية رسيعة ومتيل ا 
مبس توايت عالية. ول ن املس تجَوبني يمكلون الاس تبيان بأ نفسهم، فلن يكون هناك أ ي جمال للتحزي يف  ال نرتنتينترش فهيا 

جاابهتم. ويكتيس هذا ال مر أ مهية خاصة عند مناقشة ال نشطة غري القانونية. املقابالت ومن احملمتل أ ن يكونوا أ ك رث انفتاحا يف ا 
وس يجري الانتقاء عىل الصعيد الوطين، يعين أ نه طاملا ُوضعت ضوابط ذات الصةل حبصص الانتقاء، جيب أ ن تكون العينة 

 موزعة جغرافيا عىل نطاق واسع.

متل أ ن يواجه املهنجيات عرب ال نرتنت يف كون أ عضاء فريق املس تجَوبني عرب ال نرتنت ويمتثل اجلانب السليب الرئييس اذلي حي 
 غالبا ما يكونون أ خضم عددا من مس تخديم ال نرتنت العاديني، وابلتايل ميكن املغالة يف ال بالغ عن ال نشطة عرب ال نرتنت.

جراء اس تبيان عىل الانرت  ىل أ نه من املمكن متاما ا  نت دون اس تخدام خدمات واكةل البحوث. ومع ذكل، وجتدر ال شارة ا 
س يكون من الرضوري ترمزي الاس امترة نفسها واحلصول عىل قاعدة بياانت خضمة تضم عناوين الربيد ال لكرتوين خاصة 

 بأ شخاص ميثلون رشحية واسعة من العينة املس هتدفة.

 املهنج اخملتلط عرب ال نرتنت ".2"

 ال نرتنت مبس توايت معقوةل ولكهنا ليست عاملية. وجُترى معظم مقابالت الاس تبيان يُس تخدم هذا الهنج عندما ينترش
. فعىل ال نرتنتابس تخدام مهنجية عرب ال نرتنت كام هو مبني أ عاهل، ولكن هذه املقابالت "ترفق" بعينة غري متصةل بش بكة 

ذا اكن يبلغ معدل انتشار ال نرتنت  يف املائة من مقابالت العينة ابس تخدام  80ميكن مجع  يف املائة، ابلتايل 80سبيل املثال، ا 
يف املائة من املقابالت ال ضافية بني املس تجَوبني اذلين ليس دلهيم  20. ومن انحية أ خرى، س تجرى ال نرتنتمهنجية عىل 

ىل ال نرتنت ابس تخدام واحدة من املهنجيات غري املتصةل بش بكة  ماكنية الوصول ا   .املبينة أ دانه ال نرتنتا 

نرتنت. ومع ذكل فغالبا ما يكون هذا  ويتيح هذا الهنج اخملتلط الاعامتد عىل عينة أ كرث متثيال من املهنجية املعمتدة لكيا عىل ال 
لكيا عىل الانرتنت. وهناك عامالن  الهنج اخملتلط عايل التلكفة ويس تغرق العمل امليداين ل جنازه وقتا أ طول من البحث املعمتد

ىل هذا ال مر، أ وهلام هو أ ن انتقاء مس تجوٍبني مدربني ياكد يكون دامئا أ كرث تلكفة من اس تخدام مهنجية عرب رئيس يان يؤثران ع
عداد نسختني من  ىل ا  ال نرتنت، واثنهيام هو أ ن اس تخدام أ كرث من مهنجية واحدة يزيد من التاكليف ال دارية بسبب احلاجة ا 

ىل ذكل.  الاس امترة وما ا 

نرتنت عند حمدودية املزيانية ويف كثري من احلالت ا ليت يعترب فهيا الهنج اخملتلط مثاليا، ميكن اس تخدام هنج معمتد لكيا عىل ال 
 واملوارد. وس ُيعترب هذا هنجا حصيحا متاما طاملا أ ن النتاجئ يمت حتليلها يف هذا الس ياق وتُطبق التحذيرات املناس بة.

 املقابةل املبارشة يف املنازل ."3"

جراء هذه املقابالت بصورة مبارشة يف منازل ال شخاص املس تجَوبني. وغالبا ما يعني املس تجِوب  يقوم مس تجِوب متدرب اب 
ىل اس امترة الفرز  املتدرب املس تجَوبني للمشاركة يف الاس تبيان من خالل اختيار أ شخاص عشوائيني يف الشارع. ويمت اللجوء ا 

ذا اكن املس تجَوب مؤهال للمش اركة يف الاس تبيان الرئييس. ومن مث يرُضب موعد ل جراء املقابةل الالزمة اخملترصة لتحديد ما ا 
 .يف مزنل املس تجَوب

وبدل من ذكل، س يختار املس تجِوبون سلسةل من الطرق ويطرقون أ بواب منازل عدة حىت جيدوا مشاراك مس تعدا واذلي 
ذا اكن مؤهال للمشاركة. ومي كن تزويد املس تجِوبني بتعلاميت حمددة حول الشوارع س يخضع بعد ذكل لس امترة الفرز ملعرفة ما ا 

اليت سزيورهنا، واحلد ال قىص لعدد ال شخاص اذلين ميكن انتقاءمه من أ ي منطقة معينة، والهنج ادلقيق لختيار الباب اذلي 
ىل ذكل. عىل سبيل املثال، تنص بعض الاس تبياانت رضورة طرق املس تجوبني لباب املزنل  الرابع، وأ ن ينبغي طرقه، وما ا 

جراء املقابةل مع الشخص اذلي يقرتب اترخي ولدته من شهر  يسأ لوا عن توارخي ولدة لك أ فراد ال رسة، ويطلبوا بعد ذكل ا 
 .معني )ينبغي مناوبة الشهر املعني عرب املس تجَوبني أ و املقابالت لضامن التوزيع املتساوي للمس تجَوبني(
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هم أ يضا أ ن ينص عىل الوقت املناسب من اليوم اذلي ميكن فيه للمس تجِوبني وعند اس تخدام هنج طرق ال بواب، من امل 
أ و عىل ال قل حتديد نس بة لهذا ال مر لتجنب مجموعة من احلالت مثل انتقاء ال شخاص اذلين  -حماوةل انتقاء املس تجَوبني

ذا ما ُطرقت ال بواب يف منتصف الهنار . ولبد لواكةل حبثية مرموقة تعمل يف أ رض يعملون يف املزنل فقط أ و ل يعملون بتاات ا 
رشادات بشأ ن هذا املوضوع  .امليدان أ ن تقدم ا 

جراء املقابالت يف منازل املس تجَوبني، من املرحج أ ن يشعر هؤلء ابلسرتخاء أ كرث ومن شأ ن هذا أ ن يساعدمه عىل  وعند ا 
ن التأ ثري املعا كس ممکن عند مناقشة ال نشطة غري القانونية مثل املنتجات الانفتاح يف املقابةل يف معظم احلالت. ومع ذكل، فا 

 .املقدلة واملزورة عىل اعتبار أ ن املس تجَوبني يدركون جيدا أ ن عنواهنم وتفاصيل التصال اخلاصة هبم قد ُُسلت

ال خرى، وهناك احامتل  وتُعد املقابالت املبارشة يف املنازل ملكفة نسبيا، ويتسم العمل امليداين فهيا ابلبطء مقارنة ابملهنجيات
حتزي املس تجِوب بدرجة معينة ذلكل عادة ما يس تخدم عدد كبري من املقابالت. ومع ذكل، عندما ينترش ال نرتنت مبس توايت 
ىل هذه املهنجية عندما يكون من الرضوري عرض بعض املواد التحفزيية عىل املس تجَوبني   -منخفضة فعادة ما يفضل اللجوء ا 

لقاء نظرة عىل بعض الصورعىل سبيل املثال ذا اكنت املقابةل تتطلب من املس تجَوبني مشاهدة مقطع فيديو أ و ا   .، ا 

وميكن حتقيق الانتشار اجلغرايف اجليد للمس تجَوبني من خالل اس تخدام نقاط عينة واسعة الانتشار. ومع ذكل، قد يكون 
دارة ضوابط حصص املس تجَوبني مقارنة ابملهنجيات ال كرث  . مركزية مثل املقابالت عرب ال نرتنت أ و الهاتفمن ال صعب ا 

 املقابةل عرب الهاتف ."4"

س تقوم واكةل العمل امليداين مبهاتفة أ رقام الهواتف العشوائية  -غالبا ما يُعني املس تجَوبني من خالل التصال ابلرمق العشوايئ 
ذا اكنوا عىل اس ت عداد للمشاركة يف املقابةل، مع مراعاة ضوابط حرفيا وتطلب من ال شخاص اذلين جييبون عىل الهاتف ا 

احلصص. وبدل من ذكل، قد يكون ممكنا رشاء قامئة من أ رقام الهاتف خاصة ابملس تجَوبني احملمتلني اذلين يس توفون معايري 
املعمول هبا  حمددة ويمت التصال هبم عشوائيا للعثور عىل املشاركني املس تعدين للمشاركة يف املقابةل. وقد تقيد الترشيعات

 (.20الطرق املس تخدمة لالتصال ابملس تجَوبني احملمتلني )انظر الصفحة 

جراء املقابةل عرب الهاتف شبهية ابلعملية املس تخدمة يف املقابةل املبارشة يف املنازل ويمتثل الفرق البارز بيهنام يف  وتُعد معلية ا 
ظهار أ ي حافز للمس تجَوبني ماكنية ا   .عدم ا 

ىل انتشار جغرايف أ وسع قليال للمس تجوبني مقارنة ابملقابالت املبارشة. ونظرا وعادة ما يؤدي  هذا الهنج العشوايئ يف الانتقاء ا 
ن ضبط احلصص يكون أ بسط والتاكليف تكون  -عادة من موقع واحد ملركز التصال -للطبيعة املركزية للمقابالت الهاتفية  فا 

 .أ ما أ وقات العمل امليداين فهيي أ قرص منخفضة مقارنة ابللجوء للمقابالت املبارشة،

ل يف احلالت  جراء املقابالت عرب ال نرتنت، مفن املرحج أ ن تكون املقابالت الهاتفية يه املهنج املفضل ا  ذا اكن من الصعب ا  ا 
ظهار حافز حمدد للمس تجَوبني  .اليت يكون من الرضوري فهيا ا 

 مقابالت الشارع ".5"

 مقابةل قصرية يف الشارع. وغالبا ما يكون املس تجَوبني يف لجةل من أ مرمه ذلا جيب أ ن يكون يُعني املس تجَوبني للمشاركة يف
ىل أ نه من غري املس تحسن اس تخدام النسخة الاكمةل من اس امترة السلع الرمقية كام  طول املقابةل قصريا جدا. وجتدر ال شارة ا 

جراء مقابةل  .دقائق 10ملدة  هو احلال يف مقابةل الشارع. ويفضل السعي وراء ا 
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ن التوزيع اجلغرايف سيترضر ابلرضورة عىل اعتبار أ ن املقابالت  ورمغ أ نه من املمكن حتديد انتشار معقول لنقاط العينات، فا 
ل يف مواقع معينة يف أ وقات معينة من اليوم. ومن املرحج أ ن تكون هذه املقابالت متحزية حنو املواقع احلرضية  لن جترى ا 

 .كرب عدد من املارة يف املقابالتلضامن مشاركة أ  

جاابت صادقة بسبب  ىل احلصول عىل ا  ويفضل اس تخدام هذا الهنج عندما يتوقع أ ل تؤدي املقابالت بواسطة وسائل أ خرى ا 
خوف املس تجوبني من العواقب احملمتةل بسبب الاعرتاف ابرتاكب سلوكيات غري قانونية. وجلعل املشاركني يشعرون براحة 

جراء املقابالت دون الكشف عن هويهتم، حيث ل تُسجل معلومات التصال الشخصية اخلاصة هبم. وينبغي أ كرب، ميكن  ا 
جاابت أ كرث انفتاحا رمغ أ ن اجلانب السليب الرئييس يمتثل يف احامتل  ىل عدم كشف الهوية أ ن يسفر عن ا  لهذا الهنج املستند ا 

اخلاصة ابملس تجَوبني ل ميكن لطرف اثلث التحقق من  ضعف ضبط جودة العمل امليداين فبدون معلومات التصال
دارة الهنج من قبل املس تجِوبني.  املقابالت كام يمت عليه ال مر يف الهنج العادي اذلي يتسم اب 

 املقابالت مبساعدة احلاسوب  ".6"

املقابالت اليت أ جراها مس تجِوب من الشائع يف هذه ال ايم اس تخدام احلواسيب يف مجيع مهنجيات املقابالت. وميكن أ ن تدار 
ب ابلعامتد الاكمل عىل القمل والورق أ و مبساعدة احلاسوب. ففي احلاةل الثانية يطرح املس تجِوب ال س ئةل خشصيا ويسجل  مدرَّ

جاابت املس تجَوب ابس تخدام احلاسوب  أ و يف كثري من ال حيان نوع من ال لواح ال لكرتونية الشائعة الاس تخدام هذه  -ا 
دارة ال اي ذا أ مكن ذكل. وتتجىل واحدة من املزااي الرئيس ية لس تخدام هنج ا  م. ويفضل الاعامتد عىل هذا الهنج ال خري ا 

ماكنية برجمة احلاسوب تلقائيا ليوجه ال س ئةل بشلك حصيح ويظهر فقط ال س ئةل ذات الصةل.  املقابالت ابحلاسوب يف ا 
املطروح تعمتد عىل ال جاابت املقدمة عىل سؤال سابق. عىل سبيل  ويكتيس هذا ال مر أ مهية خاصة ل ن تفاصيل السؤال

ذا اكنوا قد اشرتوا مواد من متجر ما يف ال شهر  ذا اكنوا قد أ جابوا سابقا  12املثال، يُسأ ل املس تجَوبني فقط عام ا  املاضية ا 
 بأ هنم اشرتوا مادة ما يف أ ي وقت مىض من هذا املتجر.

جراء املقابالت مبس ذا تعذر ا  اعدة احلاسوب، ينبغي اس تخدام اس امترة ورقية مطبوعة. وينبغي طباعة لفتة ملرافقة الاس امترة وا 
لفتة واحدة للك سؤال مصحوبة بقامئة مغلقة من مجيع ال جاابت احملمتةل. عندما يقرأ  املس تجِوب السؤال، تُعرض  -املطبوعة 

جاابته( ع جابته )ا   ىل السؤال من ال جاابت احملمتةل اليت تظهر عىل الالفتة.عىل املس تجَوب لفتة ويطلب منه اختيار ا 

ذا ُاس تخدمت مهنجية القمل  وميكن أ ن يكون جزء من معلية توجيه ال س ئةل معقدا داخل مناذج الاس امترات بصيغهتا احلالية، وا 
درا دراج التدريب الاكمل للمس تجِوب يف خطة الاس تبيان وكذا ا  ج التعلاميت الشامةل والورقة مفن الرضوري ضامن أ ن يمت ا 

 اخلاصة ابملس تجِوب يف الاس تبيان املطبوع.

 نيوافز املقدمة للمس تجَوباحل ."7"

من الشائع هذه ال ايم تقدمي حوافز صغرية للمس تجَوبني لشكرمه عىل املشاركة يف اس تبيان املس هتلكني. ومع ذكل ل يتطلب 
ذا اكن ذكل رضوراي أ م ل. لك اس تبيان تقدمي حوافز، ويف هذا س يكون مبقدور واكةل ا لعمل امليداين تقدمي التوجيه فامي ا 

وكقاعدة عامة، لكام اكنت املقابةل طويةل، لكام اكن احامتل تقدمي احلوافز أ كرب. وتتخذ احلوافز أ شاكل متعددة ابتداء من املشاركة 
ذ يوجد هناك ماكفأ ة النقاط اليت ميكن فهيا ا ستبدال عدد معني من النقاط حني ترامكها عرب يف املنافسة عىل الفوز ابجلائزة، ا 

 عدة اس تبياانت بقسامئ الرشاء أ و التربعات للجمعيات اخلريية.

فاملاكفأ ت املالية الكبرية  -ويف حاةل تقدمي أ ي نوع من املاكفأ ت املالية، من املهم التأ كد من أ ن هذه املاكفأ ة ليست كبرية جدا 
ىل كسب العيش من املشاركة يف الاس تبياانت تشجع مشاركة "املس تجَوبني احملرتفني" ، ومه نوع من الناس هيدفون ا 

واملنافسة عىل الفوز ابجلوائز. فعند اس تخدام ماكفأ ة صغرية، ميكن احلصول عىل عينة واسعة من املس تجَوبني دافعهم 
 ال سايس للمشاركة يف الاس تبيان قوامه ال يثار وحده.
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 تصممي العينة .3

جراء املقابةل معه. وينبغي أ ن يكون اخليار الرئييس بني قبل بدء أ ي مقابةل، م ن الرضوري أ ن حُيدد ابلضبط الشخص املزمع ا 
 عينة متثيلية أ و عينة مس هتدفة.

ىل أ ن تكون مطابقة جملموع الساكن معوما، عىل سبيل املثال، عينة متثيلية للساكن البالغني عىل  وهتدف العينة المتثيلية ا 
ي أ ن ينظر الاس تبيان بعد ذكل يف السلوكيات داخل العينة المتثيلية هبدف توس يع نطاق ال جاابت بغية الصعيد الوطين. وينبغ

 تعممي معدلت احلدوث ُضن عينة الاس تبيان عىل الساكن كلك.

جراء املقابةل فقط ُضن تركيبة ساكني -ويف بعض احلالت، قد يكون من ال فضل حتديد عينة مس هتدفة  ة عىل سبيل املثال، ا 
جراء املقابةل فقط مع ش باب ميارسون أ لعاب المكبيوتر  ظهار السلوك املبحوث عنه. ومن ال مثةل عىل ذكل ا   -حمددة لحامتل ا 

يف حاةل البحث يف معدلت اس تخدام نسخ ال لعاب اخملالفة. ومن الواحض أ ن هنج العينة املس هتدفة هذا أ كرث كفاءة ل نه 
جراء مقابالت ملكفة مع ال   شخاص اذلين ل ميارسون أ لعاب المكبيوتر. ومع ذكل، س يغفل هذا الهنج أ راء اذلين ل يتجنب ا 

ن  ميارسون أ لعاب الفيديو بكرثة أ و أ راء أ ولئك املوجودين عىل هامش التعريف املس تخدم لتحديد 'الالعب'. وابلتايل، فا 
 التعريف ادلقيق للعينة يعمتد عىل أ هداف ادلراسة.

للبالغني عىل  اانت املتوخاة ابس تخدام هذه ال داة، مفن املتوقع أ ن تُعرف العينة عىل أ هنا عينة متثيليةوابلنس بة ملعظم الاس تبي
ىل أ خرى. ففامي خيص رشاء  ن التعريف ادلقيق للكمة "البالغني" س يختلف من منطقة أ و فئة ا  املس توى الوطين. ومع ذكل، فا 

مفا فوق. وفامي خيص التحميل غري  16ن املنطقي حتديد البالغني يف سن السلع املقدلة البقالية أ و أ صناف ال زايء قد يكون م
ىل  . أ ما يف بعض املناطق فقد يكون من 14القانوين للموس يقى أ و ال فالم قد يكون من املناسب ختفيض احلد ال دىن للسن ا 

جراء املقابةل مع ابلغني يبلغون من العمر  ق أ خرى، قد يكون من املعتاد حتديد مفا فوق، يف حني يف مناط 70الطبيعي متاما ا 
. وحيامث أ مكن، يُشجع الثبات عىل نفس الهنج، وينبغي أ ن تكون العينات واسعة وممثةل للساكن 60احلد ال قىص يف سن 

 البالغني عىل الصعيد الوطين قدر ال ماكن.

رس ية. ويفضل اختيار عينة من الطالب وحيتوي اس تبيان الكتب واملقالت عىل أ قسام بشأ ن املقالت ال اكدميية والكتب املد
 أ و فئة معرية أ كرث تقييدا من مجيع الساكن عند اس تخدام هذا الاس تبيان.

 البياانت الشخصية مقابل البياانت ال رسية .4

جراء املقابالت عىل أ ساس فردي أ و خشيص: "هل اشرتيت خشصيا قرص الفيديو الرمقي ) ؟" أ و عىل أ ساس (DVDميكن ا 
(؟". ويعد الك الهنجان حصيحان ولكن من املهم DVDي خشص من أ رستك برشاء قرص الفيديو الرمقي )أ رسي: "هل قام أ  

 حتديد عىل أ ي أ ساس س ُتجرى املقابالت واحلفاظ عىل نفس الهنج طوال املقابةل.

جراء مجيع املقابالت، اليت اس تخدمت فهيا هذ ه الامنذج، ومن أ جل البساطة وضامن الثبات عىل نفس الهنج، يُنصح بشدة ا 
ىل مجموع  عىل أ ساس فردي. وهكذا، من املتوقع تعممي نتاجئ الاس تبيان عىل الساكن كلك عن طريق التجميع استنادا ا 

الساكن البالغني بدل من عدد ال رس. وقد صيغت ال س ئةل عىل هذا ال ساس مما جيعل من الواحض أ ن املس تجَوبني جيب أ ن 
ل أ نه خيلق جييبوا عىل أ ساس سلوكهم الشخيص بدل  من سلوك ال رسة. عىل الرمغ من أ ن هذا ال خري هو هنج حصيح، ا 

ىل احامتل عدم ادلقة يف البياانت. ىل ذكل، مما يؤدي ا   مشلكة مع ال ابء وال همات عندما حياولون ختمني ما يفعهل أ طفاهلم وما ا 
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 مهنجية فعالية امحلالت ال عالمية  .5

فعالية امحلالت ال عالمية اليت قد جتري يف منطقة معينة ملاكحفة التقليد أ و منارصة تشمل مناذج الاس امترات وحدة لقياس 
امللكية الفكرية. وبدل من طرح أ س ئةل حمددة، يتضمن هذا القسم بعض أ س ئةل العينة ويتطلب ختصيصا أ كرب بكثري من بقية 

 احملددة للحمةل ال عالمية.الامنذج. وتعمتد ال س ئةل ادلقيقة اليت ستس تخدم بشلك كبري عىل التفاصيل 

ىل قسمني  أ ولئك اذلين حيمتل أ ن يكونوا قد تعرضوا  -ويمتثل الهنج املثايل يف اس تخدام مجموعة من ال س ئةل لتقس مي العينة ا 
للحمةل ال عالمية وأ ولئك اذلين حيمتل عدم تعرضهم لها. ومن مث تُقارن املواقف جتاه السلع واخلدمات اخملالفة بني هاتني 

ذا اكنت امحلةل ال عالمية فعاةل أ م ل، وابلتايل اجمل ذا اكنت ال مور متاكفئة، فا ن الفرضية اليت ينبغي اختبارها يه ا  موعتني. وا 
س يكون أ ولئك اذلين تعرضوا للحمةل ال عالمية أ قل شعورا ابلراحة حيال فكرة السلع واخلدمات اخملالفة من أ ولئك اذلين مل 

 من خالل املقارنة بني هاتني اجملموعتني مفن املمكن البحث عن أ دةل عىل املواقف اخملتلفة. يتعرضوا لهذه امحلةل. وهكذا

وتبدو هذه املهمة سهةل نسبيا، ولكهنا يف الواقع قد تكون معقدة بشلك كبري. فقد تكون هناك اختالفات أ خرى بني مجموعيت 
ىل حدوث اختالفات يف املواقف من  ذا اكنت املس تجَوبني وهو ما قد يؤدي ا  الرضوري الس يطرة علهيا. فعىل سبيل املثال، ا 

اجملموعة اليت حُيمتل أ هنا قد تعرضت للحمةل يه أ صغر س نا بكثري من اجملموعة اليت حُيمتل أ هنا مل تتعرض لهذه امحلةل، ابلتايل 
ىل حدوث أ ي اختالف ملحوظ يف الرأ ي. وللس يطرة  ابلاكمل عىل هذه ميكن أ ن يكون هذا الفرق يف السن هو اذلي أ دى ا 

حصائيا مقارنة ابلسامت ادلميوغرافية املامثةل. وميكن أ ن تعزى أ ي اختالفات  العوامل، جيب أ ن توزن اجملموعتني يف العينة ا 
ىل امحلةل ال عالمية مبجرد تطبيق املوازنة. متبقية يف املوقف  ا 

نشاء بنك لل س ئةل است  ىل أ مناط اس هتالكهم لوسائل ال عالم لتحديد ما ولتحديد هاتني اجملموعتني من املس هتلكني، يلزم ا  نادا ا 
ذا اكن هناك احامتل أ هنم شاهدوا امحلةل: هل يقرأ ون املنشورات اليت تتضمن سلسةل من ال عالانت؟ هل يشاهدون  ا 

ىل ذكل. ول ن ال س ئ ةل س تكون حمددة القنوات التلفزيونية أ و يزورون املواقع ال لكرتونية اليت تُنرش فهيا مقاطع الفيديو؟ وما ا 
ذا ُاس تخدمت محةل متباينة جدا، فقد ل يكون  جدا وخمصصة للك محةل، مل يمت تضمني أ مثةل من ال س ئةل حول هذا القسم. وا 

 من املمكن حتديد أ ولئك حُيمتل أ ن يكونوا قد شاهدوا امحلةل مقابل أ ولئك اذلين مل يقوموا كذكل.

ذا اكن هذا الهنج املثايل غري ممكن أ و غري  معيل فقد ُأ درجت بعض ال س ئةل املقرتحة للتقاط التعرف عىل املادة ال بداعية وا 
نرتنت.  عىل التلفزيون/الفيديو أ و املادة ال بداعية غري املتحركة سواء وزعت يف اخلارج، عىل شلك مطبوع أ و عرب ال 

دارة الاس تبيان  ا 

جراء هذا الاس تبيان من قبل واكةل مرموقة للعمل املي جرائه بشلك مس تقل.يًس تحسن ا  ماكنية ا   داين عىل الرمغ من ا 

وس تكون أ ي واكةل مرموقة للعمل امليداين قادرة عىل اس تخدام اس امترات المنوذج بصيغهتا احلالية وختصيصها عىل النحو 
ذا لزم ال مر، لبد أ يضا ل عداد وتنفيذ الاس تبيان. وا  لعديد من املطلوب يف أ ي منطقة معينة. وينبغي أ ن تكون قادرة عىل ا 

حدى  الواكلت حتليل البياانت ىل ا  الناجتة وال بالغ عهنا. ويف حاةل عدم العثور عىل واكةل مناس بة حمليا، يُس تحسن اللجوء ا 
جراء  ذا رغبت مناطق متعددة يف ا  ىل قدرهتا عىل العمل يف لك بدل تقريبا يف العامل. وا  الواكلت ادلولية الكبرية نظرا ا 

حدى هذه الواكلت الكبرية حبيث ميكن اس تبياانت مماثةل يف ن فس الوقت، فقد يكون من املفيد وضع ترتيب مشرتك مع ا 
عداد تقارير قابةل للمقارنة. وبدل من ذكل، س يكون من  جراء هذه الاس تبياانت مكرشوع واحد ابس تخدام نفس الاس امترة وا  ا 

رشاف عىل العمل امليداين و  ضامن الثبات عىل نفس الهنج، ونفس هيلك وصيغة املفيد تعيني مدير استشاري للمرشوع لال 
 الاس امترة، وال بالغ يف لك املناطق.

دارة الاس تبيان بنفسه أ ن يس تفيد من مجموعة من ال دوات مثل   Surveymonkeyوميكن ل ي خشص يرغب يف ا 
(https://www.surveymonkey.com أ و )/Qualtrics (https://www.qualtrics.com ل دارة الاس ت )/ بيان
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عرب ال نرتنت. ومن انحية أ خرى، يف حاةل اتباع هذا املسار، من الرضوري توزيع ادلعوات عرب الربيد ال لكرتوين للمشاركة 
 يف الاس تبيان عىل أ وسع نطاق ممكن لضامن أ ن تكون العينة املُعينة أ وسع متثيلية قدر ال ماكن.

 ال بالغ

عد اد التقارير بشأ ن البياانت املُتحصل علهيا من الاس تبياانت. وهيدف هذا توجد هناك العديد من الطرق اليت ميكن هبا ا 
ىل تسليط الضوء عىل بعض الاقرتاحات.  القسم ا 

وتشمل املقاييس الرئيس ية معدلت احلدوث، سواء عىل املس توى العام أ و بني اجملموعات الفرعية الرئيس ية مثل املقياس 
ية، من املنطقي ال خذ يف الاعتبار ال نواع اخملتلفة من النسخ اخملالفة، وابلنس بة حسب الفئة العمرية. فبالنس بة للسلع الرمق 

 للسلع املادية، س يكون من املفيد ال خذ يف الاعتبار خمتلف أ نواع منافذ البيع ابلتجزئة.

اييس عىل املس توى وكقاعدة عامة، من املنطقي ال بالغ عن املقاييس الرئيس ية للحدوث واملواقف. ويمت ال بالغ عن هذه املق
عداد التقارير بشأ ن املقاييس بني اجملموعات الفرعية الرئيس ية. وقد تكون  العام، وتعمم عىل الساكن كلك. ومن مث يمت ا 

اجملموعات الفرعية عبارة عن تصنيفات دميوغرافية بس يطة للبياانت مثل معر املس تجَوب أ و وضعيته العملية أ و ميكن أ ن 
ذ ىل قسمني من املس تجَوبني: تكون أ كرث تعقيدا. وا  ا مت تضمني قسم تقيمي امحلالت ال عالمية، جيب تقس مي البياانت ا 

املس تجَوبني اذلين حُيمتل مشاهدهتم للحمةل ال عالمية وأ ولئك اذلين مل يشاهدوها، من أ جل مقارنة املقاييس بني هاتني 
 اجملموعتني الفرعيتني الرئيس يتني.

اجملموعات الفرعية، من الرضوري ضامن أ ن تشمل اجملموعات الفرعية أ عضاء اكفيني لتقدمي عند ال خذ يف الاعتبار حتليل 
حصائيا. وكقاعدة عامة، ينبغي اس تخدام مجموعة فرعية ل يقل أ عضاهئا عن  خشص. وابس تخدام عينة من  100حتليل قوي ا 

ىل  3هذا احلجم س يكون الفرق من   يف املائة. 95ة مع يقني تبلغ نسبته نقاط مئوية بني نقطيت البياانت ذا أ مهي 4ا 

وعند التفكري يف احلجم اللكي للعينة، ينبغي ال خذ يف احلس بان أ ي حتليل حممتل للمجموعة الفرعية لضامن أ ن تكون العينة 
ال قل  مس تجَوب عىل 100اللكية كبرية مبا فيه الكفاية لتوليد مجيع اجملموعات الفرعية املرغوبة مع توفر لك واحدة مهنا عىل 

ذا اكن من املتوقع أ ن يندرج ما يقارب  يف املائة من املس تجَوبني يف مجموعة فرعية معينة،  4كحجم العينة. ومكثال عىل ذكل، ا 
نه ينبغي مقاربة  2500مفن املس تحسن أ ن يصل احلجم اللكي للعينة عىل ال قل  ذا مل يكن ذكل ممكنا أ و معليا، فا  خشص. وا 

ذا الاس تبيان عىل أ ساس أ نه ل حصائيا. وا   ينبغي دراسة هذه اجملموعة الفرعية ل ن البياانت املبلغ عهنا لن تكون قوية ا 
ذن أ ن يقترص حتليل اجملموعة الفرعية عىل أ ولئك  100ُاس تخدم احلجم اللكي املكون من  خشص أ ثناء الاس تبيان، ينبغي ا 

 يف املائة من ال شخاص. 10اذلين لن يقل معدهلم عن 

جراء الاختبار الشامل لنقاط البياانت. ومن الناحية امل  حصايئ عىل تبويب البياانت للسامح اب  ثالية، ينبغي تطبيق اختبار ا 
وتتخذ معظم الاختبارات ال حصائية شلك احلصول عىل نس بة مئوية من اليقني تُفيد أ ن الفروق بني نقطيت بياانت يه فروق 

ذا اتفق  يف املائة من املس تجَوبني مع  43واتفق  1من املس تجَوبني مع العبارة يف املائة  38حقيقية. فعىل سبيل املثال، ا 
ن الاختبار ال حصايئ س يقدم نس بة مئوية من اليقني تفيد أ ن هذه ال رقام متثل فروقا حقيقية يف الرأ ي، وتفيد 2 العبارة ، فا 

ىل الاختالف داخل بدل من احامتل اخن 1أ كرث من العبارة  2أ ن أ غلبية ال شخاص يتفقون حقا مع العبارة  فاض هذه النس بة ا 
 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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 لت احلدوثمعد –املقاييس الرئيس ية  .1

من بني املقاييس الرئيس ية اليت يتعني ال بالغ عهنا هناك معدلت احلدوث. وطاملا أ ن 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  ال حصايئ.

سواء أ اكنت أ ي منتجات أ و خدمات خمالفة، أ و معدلت  -ال بالغ عن حالت رشاء املنتجات أ و اخلدمات اخملالفة وميكن 
 حدوث منفصةل حسب أ نواع املنتجات/اخلدمات الفردية، أ و يف حاةل احملتوى الرمقي حسب أ نواع خمتلفة من القرصنة.

 

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

 معدلت احلدوث حسب الفئة العمرية .2

ثباهتا أ و دحضها. ومكثال عىل ذكل، يُعتقد عىل نطاق واسع  من بني معدلت احلدوث قد تكون هناك فرضيات معينة ينبغي ا 
ال جيال الشابة. ومع ذكل، من املرحج أ ن يكون رشاء نسخ  أ ن حتميل نسخ غري قانونية من ال فالم يه عادة تغلب عىل

ذا أ خذ يف الاعتبار ارتياد قاعات السيامن. ول ضافة  قانونية من ال فالم أ يضا أ كرث انتشارا بني املس تجَوبني الش باب، وخاصة ا 
بالغ، قد يكون من املفيد يف هذه احلاةل ال بالغ عن معدلت احلدوث ليس فقط حسب الف  ئة العمرية ولكن س ياق لال 

ىل املعدلت ال جاملية لس هتالك ال فالم حسب الفئة العمرية  .ابل شارة ا 

 

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

 معدلت احلدوث حسب منافذ البيع ابلتجزئة وتصورات اجلودة .3

ىل الوجود من خالل النظر ابلتفصيل يف خمتلف منافذ البيع ابلتجزئة  خراج البياانت ا  توحض الرسوم البيانية التالية كيف ميكن ا 
جراء مقارنة بني فئات البيع ابلتجزئة  .املس تخدمة وا 

ىل مس توى أ خر، ميكن  -شاف تصورات اجلودة حسب نوع املنتج وابملثل، ميكن اس تك  من أ جل اذلهاب هبذا التحليل ا 
جراء مقارنة بني تصورات اجلودة دلى أ ولئك اذلين يشرتون املنتجات املقدلة وأ ولئك اذلين ل يشرتوهنا.  ا 
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 رمس بياين يوحض املنافذ الرئيس ية للبيع ابلتجزئة حسب السلع الفاخرة - 5الشلك 

 

 مقابل املنتجات ال صليةاملقدلة  تصورات اجلودة املتعلقة ابملنتجاترمس بياين يوحض  - 6الشلك 
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 مواقف املس تجَوبني .4

تشمل مناذج الاس امترات أ قسام عن دوافع الرشاء واملواقف جتاه املنتجات واخلدمات اخملالفة. وميكن اس تخدام ال جاابت عىل 
السائدة يف املنطقة، ولكن أ يضا ملقارنهتا بني اجملموعات الفرعية الرئيس ية. وميكن  هذه ال س ئةل ليس فقط لتحديد املواقف

حتديد هذه اجملموعات الفرعية حسب اخلصائص ادلميغرافية أ و حسب املنطقة، بل أ يضا ميكن حتديدها حسب السلوك. 
نتجات أ و اخلدمات اخملالفة بشلك فعىل سبيل املثال، من املس تحسن المتعن يف اختالف موقف أ ولئك اذلين يس هتلكون امل 

  اعتيادي مقابل أ ولئك اذلين ل يقومون بذكل، وذكل لفهم ادلافع الرئييس اذلي ميكن أ ن يكون وراء سلوك املس تجَوبني.

 
 اختالف املواقف بني أ ولئك اذلين يس تخدمون السلع اخملالفة وأ ولئك اذلين ل يس تخدموهنارمس بياين يوحض  - 7الشلك 

 امحلةلفعالية  .5

من ال فضل قياس فعالية امحلةل من خالل حتديد مجموعتني فرعيتني من املس هتلكني: أ ولئك اذلين قد تعرضوا امحلةل، أ ي اذلين 
اكنت هلم الفرصة لفرتة قصرية ملشاهدة امحلةل، وأ ولئك اذلين مل يتعرضوا للحمةل. وجُترى مقارنة املواقف جتاه السلع واخلدمات 

ىل أ ي اختالف يف الرأ ي. وحبذا لو توزن الك من اجملموعتني اخملالفة بني هاتني ذا أ دى التعرض للحمةل ا   اجملموعتني ملعرفة ما ا 
ىل احامتل وجود اختالفات متأ صةل يف الرأ ي يمتثل  ابس تخدام تقنية موازنة البياانت قبل املقارنة. ويرجع السبب يف ذكل ا 

يكن التعرض للحمةل متساواي بني مجيع اجملموعات ادلميوغرافية، فس تؤدي مقارنة  ادلافع وراءها يف اخلصائص ادلميغرافية. وما مل
ىل ال بالغ عن الاختالفات ادلميوغرافية بدل من  من شاهدوا امحلةل ال عالمية مقابل أ ولئك اذلين مل يشاهدوها ببساطة ا 

زاةل أ ي حتزي دميوغرايف  ىل ا  ذا اكنت الاختالفات يف امحلةل. ويؤدي تطبيق املوازنة ا  ىل تركزي التحليل عىل حتديد ما ا  حممتل وا 

لهيا امحلةل أ م ل.  هناك أ ية اختالفات أ دت ا 
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 :احلسابية عن العملية مثال

 وارضبه يفاجملموعة اليت شاهدت امحلةل  يف 25الفئة العمرية دون  ُضن خذ معدل ،اجملموعة اليت شاهدت امحلةل موازنةل عادة 

ىل معدل من ُضن ،ُضن العينة الشامةل 25الفئة العمرية دون  نس بة ،يف املائة 20 + من اذلين 25الفئة العمرية  وأ ضفه ا 

  .ُضن العينة الشامةل+ 25فئة العمرية ال نس بة ، يف املائة 80 وارضبه يف شاهدوا امحلةل
 

 يف املائة 38.4يف املائة( =  80 ×يف املائة  44يف املائة( + ) 20 ×يف املائة  16)    موازنة اذلين شاهدوا امحلةل: 

 يف املائة 34.2يف املائة( =  80 ×يف املائة  40يف املائة( + ) 20 ×يف املائة  11موازنة اذلين مل يشاهدوا امحلةل: )

 وفامي ييل مثال بس يط لتطبيق املوازنة:

أ ان ضد فكرة / أ عتقد 

أ نه من غري الصاحل 

اس تخراج نسخ غري 

 رمسية من املوس يقى

 ةالعين

 ال جاملية
الفئة 

العمرية 

<25 

الفئة 

العمرية 

25+ 

 +25الفئة العمرية  25الفئة العمرية دون  العينة ال جاملية

 

 املعدلت اليت متت موازنهتا

شاهدوا 

 امحلةل

مل 

يشاهدوا 

 امحلةل

شاهدو 

 ا امحلةل

مل 

يشاهدوا 

 امحلةل

شاهدوا 

 امحلةل

مل يشاهدوا 

 امحلةل

 

شاهدوا 

 امحلةل

مل يشاهدوا 

 امحلةل

 591 209 40 160 631 369 800 200 1000 قاعدة العينة

النس بة املئوية من    

 %59.1 %20.9 %4 %16 %63 %37 %80 %20 %100 العينة

املعدلت العليا الثالثة    

من  10أ و  9أ و  8)

 %40.0 %44.0 %11 %16 %38.2 %31.9 %41.0 %15.0 %35.8 يوافقون( 10أ صل 

 

38.4% 34.2% 

ينظر هذا املثال يف عبارة "أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل اس تخراج نسخ غري رمسية من املوس يقى" من قسم 
خشص(  358يف املائة مهنم ) 35.8خشص،  1000املواقف من المنوذج الرمقي. وهنا ميكن مالحظة أ نه من ُضن عينة تضم 

عطاهئا معدل اتفق بشدة مع العبارة من   .10من أ صل  10أ و  9أ و  8خالل ا 

، ومن بني هذه اجملموعة الفرعية، 25مهنم دون سن  200خشص، اكن  1000وُضن العينة ال جاملية اليت يبلغ عدد أ فرادها 
الفرعية س نة أ و أ كرث، ومن بني هذه اجملموعة  25خشص  800يف املائة فقط بشدة مع العبارة. وابملثل، بلغ معر  15اتفق 
يف املائة بشدة مع العبارة. من هذا ميكننا مالحظة أ ن املس تجَوبني ال كرب س نا مه أ كرث احامتل بكثري لالتفاق  41اتفق 

 .العبارة مع

خشصا أ تيحت هلم  369 -أ ما ال معدة التالية فتتناول عدد ال شخاص اذلين أ تيحت هلم الفرصة ملشاهدة امحلةل ال عالمية 
يف املائة اتفق بشدة مع العبارة. وعىل  31.9ملشاهدة امحلةل ال عالمية، ومن ُضن هذه اجملموعة الفرعية  الفرصة بشلك عام

يف املائة مهنم اتفقوا بشدة مع العبارة. ويبدو أ نه من الواحض أ ن  38.2مل يشاهدوا امحلةل،  631النقيض من ذكل، من ُضن 
ىل أ ن امحلةل ليست اجملموعة الفرعية اليت شاهدت امحلةل، بعد أ ن تعر  ضت للحمةل، أ قل احامتل لالتفاق مع العبارة، مما يشري ا 

 .فعاةل عىل ال طالق

ىل أ ن الفئة العمرية دون  ممثةل بشلك مفرط يف اجملموعة اليت شاهدت امحلةل  25ومع ذكل، يرجع السبب الرئييس وراء هذا ا 
يف املائة فقط من العينة  20اليت شاهدت امحلةل مقارنة مع يف املائة من اجملموعة  43( = 209+  160/)160وهو ما يشلك 

ذا طبقنا  هنم خُيفضون املعدل يف اجملموعة اليت شاهدت امحلةل. وا  بشلك عام. وابخنفاض املس توى العام لتفاقهم مع العبارة فا 
 ملائة وطبقنا نفس احلساب عىليف ا 20ُضن اجملموعة اليت شاهدت امحلةل جبعلها  25موازنة لتصحيح نس بة الفئة العمرية دون 

جيابية ليتفق أ ولئك اذلين تعرضوا  اجملموعة اليت مل تشاهد امحلةل، فس نالحظ أ ن املعدلت اليت متت موازنهتا ستبدو أ كرث ا 
 يف املائة( مع العبارة. 34.2يف املائة مقابل  38.4للحمةل عىل الارحج )

 

 

 

 

 +25الفئة العمرية  25الفئة العمرية دون  
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 مقارنة املناطق بعضها ببعض .6

ُأعدت مناذج الاس امترات عىل حنو ميكن من اس تخداهما بسهوةل يف مناطق متعددة. وابتباع هنج مماثل ومتسق، يصبح من 
جراء مقارانت بني البياانت خملتلف املناطق اجلغرافية أ و   .خمتلف البدلانالصحة مباكن ا 

 خصوصية البياانت وقوانني حامية املس هتكل

أ سامء وعناوين املس تجَوبني، من الرضوري متاما فهم أ ي ترشيعات خاصة ابملنطقة بشأ ن  عند مجع البياانت الشخصية، مثل
دارة وختزين هذه البياانت. ودلى العديد من البدلان قوانني تنظميية صارمة بشأ ن ختزين البياانت الشخصية. وابملثل، قد  ا 

 .حيظر اس تخدام نظم التصال ال يل أ و طرق أ خرى لالتصال ابملس هتلكني

يف حال العمل مع واكةل مرموقة للعمل امليداين، جيب أ ن تكون عىل وعي اتم ابلقواعد التنظميية وأ ن تكون عىل دراية و
ابلعمليات الرضورية. وعالوة عىل ذكل، ينبغي أ ن تكون قادرة عىل الاحتفاظ بأ ي معلومات خشصية للمس تجَوب 

 جتريد أ ي بياانت مشرتكة مع املنظمة امللكفة ابلس تبيان ُاس تخدمت للتحقق من حصة البياانت يف ملف منفصل حبيث يمت
دارهتا بسهوةل وختزيهنا دون خطر خمالفة أ ي ترشيعات تتعلق برسية البياانت.  من هذه البياانت الشخصية، وابلتايل ميكن ا 
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 املالحظات التوضيحية -مناذج اس امترات الاس تبيان 

 املقدمة

ىل أ ن توحض  مناذج الاس امترات املس تخدمة يف أ داة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية، هتدف هذه املالحظات ا 
رشادات بشأ ن كيفية اس تخدام مناذج الاس تبيان هذه عىل أ فضل وجه وكيفية تكييفها لتوافق مهنجية الاس تبيان  وأ ن تقدم ا 

 .اخملتارة وأ ي متطلبات مفصةل

احد للك من السلع الرمقية، والسلع واملالبس الفاخرة، واملنتجات الاس هتالكية، وتوجد هناك أ ربعة مناذج أ ساس ية، منوذج و 
ىل ذكل، هناك وحدتني منفصلتني تتعلقان ابلربجميات وتقيمي امحلالت ال عالمية واللتني ميكن  والكتب واملقالت. وابل ضافة ا 

ىل أ ي من الاس تبياانت ال ساس ية ضافهتام ا   .ا 

ىل ذكلوينبغي قراءة هذه الوثيقة اب ىل جانب العينة ال نسب وما ا   .لقرتان مع املقدمة لضامن اختيار املهنجية ال نسب ا 

فئات املوس يقى وأ لعاب الفيديو وال فالم واملسلسالت التلفزيونية  ابلسلع الرمقيةويغطي منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص 
قراص الفيديو الرمقي وأ قراص بلو راي وأ لعاب الفيديو والكتب، حيث يشمل الك من السلع الصلبة مثل النسخ املقدلة من أ  

 .والكتب وغريها والسلع الرمقية مثل التحميل غري القانوين من ال نرتنت أ و املواقع اليت توفر حمتوى غري مرخص هل

ئية وكذكل الكتب الاس هتالكية مثل الرواايت والكتب غري الروا ابلكتب واملقالتويغطي منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص 
ن منوذج  ذا اكنت الكتب مدرجة يف اس امترة السلع الرمقية، فا  الكتب املسموعة واملقالت ال اكدميية والكتب املدرس ية. وا 

ىل مس توايت أ كرب مجلع أ كرب عدد من املعلومات التفصيلية  .الكتب واملقالت يتعمق ا 

مجموعة واسعة من السلع اليت ميكن رشاؤها يف الشوارع  ابملنتجات الاس هتالكيةويغطي منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص 
الرئيس ية مبا يف ذكل السلع البقالية مثل البسكويت والكعك والنبيذ أ و اجلعة وغريها من السلع اليت تباع يف الشوارع الرئيس ية 

رب واملواد الكهرابئية مثل مس تحرضات التجميل وال دوية والسجائر واملرشوابت الغازية وقطع غيار الس يارات وخراطيش احل
ىل ذكل  .الصغرية وما ا 

عالمات املصممني املشهورين والسلع ذات العالمات  واملالبس الفاخرة ابلسلعويغطي منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص 
 التجارية مبا يف ذكل املالبس والفئات ال خرى من السلع الفاخرة مثل العطور وال حذية واحلقائب اليدوية. ويوجد ُضن

وتُضّمن  -الاس تبيان أ س ئةل تَْذُكر أ يضا ال زايء اليت تباع يف الشوارع الرئيس ية وأ زايء السوبر ماركت ذات العالمة اخلاصة هبا 
 .هذه السلع ل جراء متيزي واحض بيهنام وبني عالمات املصممني املشهورين وليست ل هنا تشلك موضوعا لالهامتم يف حد ذاهتا

ضافة  ضافية حول اس تخدام الربجميات  ياتالربجم  وحدةوميكن ا  ىل أ ي من الامنذج ال ساس ية املذكورة أ عاله لتقدمي أ س ئةل ا  ا 
ذا لزم ال مر -اخملالفة  ضافة وحدة الربجميات ا   .حتتوي لك من الامنذج ال ساس ية عىل عالمة مرجعية ل ظهار ماكن ا 

ضافة  ضايف بغية اختبار  قسم تقيمي امحلالت ال عالميةوميكن أ يضا ا  ىل أ ي من الاس امترات ال ساس ية لتقدمي اس تجواب ا  ا 
دراج قسم  أ خر امحلالت ال عالمية املوجودة يف السوق. وحتتوي لك من الامنذج ال ساس ية عىل عالمة مرجعية ل ظهار ماكن ا 

ذا لزم ال مر.  تقيمي امحلالت ال عالمية ا 

 الرتمزي يف واثئق الاس تبيان

 .كام لو اكنت س تدار ابس تخدام مهنجية عرب ال نرتنت ُأعدت الاس امترات
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هناك نصوص معينة يف واثئق الاس امترات تعرض عىل املس تجَوب، بعضها عىل شلك نص متهيدي، والبعض ال خر هو 
دارة املقابةل من قبل املس تجِوب، مثال، املقابةل املبارشة أ و ع ىل مهنجية ا  رب الهاتف، عبارة عن أ س ئةل فعلية. ويف حاةل اللجوء ا 

ىل هذا النص المتهيدي ُضن واثئق الاس تبيان  ينبغي للمس تجِوب أ ن يقرأ  هذه ال قسام اليت تضم النص المتهيدي. ويُشار ا 
 "للعرض/ للقراءة:"خبط مائل ويس بقه التوجيه التايل 

س امترة الاس تبيان يف نص وترد مجيع التعلاميت املوهجة للمس تجِوبني ابللون ال خرض. وترد مالحظات للمساعدة يف ختصيص ا
 .ابللون ال زرق وداخل أ قواس معقوفة

'اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب أ و 'اسأ ل امجليع' وتس بق بعض ال س ئةل تعلاميت توجهيية مثل 
ىل اس تخدام اس امترة القمل والورقة، جيب طباعة هذه النصو املاضية' 12واس تخدهما يف ال شهر  ص . ويف حاةل اللجوء ا 

ذن فهذه تعلاميت موهجة  ذا ُأديرت املقابةل بواسطة احلاسوب، ا  عىل واثئق الاس تبيان كتوجهيات للمس تجِوب ليتبعها. أ ما ا 
عداد النص الربجمي للمقابةل ويه توفر توجهيا واحضا بشأ ن ال س ئةل اليت جيب أ ن تظهر ول ي نوع من  للمربمج ليتبعها عند ا 

 ق اليت جيب متديدها لتدخل يف ال س ئةل الالحقة.املس تجَوبني وعنارص السؤال الساب

جاابت متعددة'، ينبغي حث  جابة واحدة'. ويف حاةل 'ا  جاابت متعددة' أ و 'ا  وس تكون معظم ال س ئةل املغلقة متبوعة ابلتوجيه 'ا 
جابة واحدة'، جيب أ   ن يقدم املس تجَوب عىل تقدمي أ كرب عدد من ال جاابت اليت يشعر بأ هنا ذات صةل، أ ما يف حاةل 'ا 

جابة واحدة فقط، ويه ال جابة اليت تنطبق أ كرث عىل السؤال  .املس تجَوب ا 

ويف حاةل اس تخدام مهنجية القمل والورقة يف املقابالت املبارشة فينبغي طبع لحئة ال جاابت املمكنة عىل ال س ئةل عىل بطاقة 
جاابت من القامئة. ويف حاةل اس تخدام مهنجية ميكن للمس تجَوبني ابلتايل ت -وعرضها عىل املس تجَوبني أ ثناء املقابةل  قدمي ا 

جابته بعد قراءة ال جاابت. ويف  املقابةل عرب الهاتف، فينبغي للمس تجِوب أ ن يقرأ  مجيع ال جاابت املمكنة فيختار املس تجَوب ا 
ذن عرض مجيع ال جاابت املمكنة عىل  املس تجَوب يف وقت حاةل اس تخدام مهنجية ال جناز اذلايت أ و عرب ال نرتنت، ينبغي ا 

 .واحد، وميكنه اختيار ال جاابت اليت تنطبق

 ترقمي ال س ئةل

ضافة  ُأعدت مناذج الاس تبياانت مع توقع أ ن يقوم املس تخدمون بتخصيصھا لتناسب احتياجاهتم اخلاصة يف املنطقة، وذكل اب 
م عداد متسلسل ل رقام السؤال. أ و حذف فئات السلع أ و جتار التجزئة حسب احلاجة. وقد ُأعدت الاس تبياانت ابس تخدا

ذا أ ضيفت أ س ئةل أ خرى، مفن املهم أ ن يمت اس تخدام هذا العداد املتسلسل نفسه  وتمتثل أ بسط طريقة للقيام هبذا يف  –وا 
أ   9ال خرى للسؤال. ومن املهم التأ كد من اختيار رمق السؤال ال ويل، عىل سبيل املثال، السؤال  نسخ ولصق أ حد ال رقام

شارة  9مق لحق مثل السؤال بدل من ر دراج ا  شارة مرجعية )يف الوورد، ا  ب. ويمت حتقيق الرتقمي الالحق من خالل وضع ا 
ىل  9داخل السؤال  9"( عىل الرمق ال ويل )عىل سبيل املثال الرمق Insert Bookmark مرجعية " شارة ا  دراج ا  أ ( مث ا 

دراج ال س ناد الرتافقي، "(. Insert Cross-reference, bookmark ال شارة املرجعية " ال شارة املرجعية )يف الوورد، ا 
 للتحديث. F9لختيار النص بأ مكهل وعىل  CTRL + Aولتحديث اكفة ال رقام يف الوورد اضغط عىل 

 ختصيص الاس تبيان

ضافة أ س ئةل  تصنيفية أ خرى، أ و من املتوقع أ ن يمت ختصيص مناذج الاس امترات لتالمئ احتياجات لك منطقة عىل حدة. وميكن ا 
ضافة أ نواع أ خرى من متاجر التجزئة أ و فئات أ خرى. وابملثل، ميكن الاس تغناء  ىل سؤال املوقف، وكذكل ا  عبارات أ خرى ا 

ذا رغبت املنطقة يف ذكل  عن الفئات اليت تعترب غري ذات صةل يف منطقة معينة. وابلفعل، ميكن الاس تغناء عن أ ي أ قسام ا 
زاةل قسم أ لعاب الف  ذا مل يكن مطلوابمثل ا   .يديو من منوذج السلع الرمقية ا 



23 
 

وينبغي احلرص عىل احلفاظ عىل النظام العام لالس تجواب واحلفاظ عىل سالمة ترقمي ال س ئةل والتوجيه. ولكن طاملا ُاتبعت 
 .ة من اس تبيان ل خراملبادئ التوجهيية العامة وُعينت عينات مماثةل من املس تجَوبني، فرضوري أ ن تكون البياانت قابةل للمقارن

 واثئق الاس امترات ابلتفصيل

 القسم المتهيدي .1

تُس هتل مجيع الاس تبياانت بنص متهيدي سواء أ جريت املقابةل عرب الهاتف أ و اكنت مبارشة أ و عرب ال نرتنت. وينبغي 
غة مماثةل. ومن تكييف الصياغة الصحيحة لتعكس مهنجية الاس تبيان املتبعة ولكن ينبغي مجليع املس تجِوبني اتباع صيا

املهم شكر املس تجَوبني عىل مشاركهتم، وأ ن نطلعهم عىل لك ال مور املتعلقة هبم، وخاصة الوقت اذلي حُيمتل أ ن 
ن هذا  جاابهتم سيُتعامل معها برسية اتمة. وعادة ما يُعرب عن هذه الطمأ نة ابلقول ا  تس تغرقه املقابةل وطمأ نهتم بأ ن ا 

لسوق وليس معلية بيع وأ ن املقابةل س تجرى ُضن قواعد الهيئة الصناعية احمللية، الاس تبيان جزء حقيقي من أ حباث ا
ىل  مثال يف اململكة املتحدة الناس يتبعون قواعد مجعية أ حباث السوق. ويشري النص المنوذيج الوارد يف الاس امترة ا 

دراج امس واكةل معينة  ىل افرتاض أ ن واكةل أ حباث السوق ستُ  -رضورة ا  س تخدم ل دارة الاس تبيان فعليا. وهذا يستند ا 
ذا مل يكن ال مر كذكل، ينبغي الاس تعاضة عن هذه العبارة بعبارة تسمي الهيئة الفعلية اليت جتري البحث  .وا 

ويف حاةل أ داة التقيمي اخلاصة هذه، تكتيس الرسية أ مهية خاصة ل ن موضوع املقابةل ينطوي عىل سلوك غري قانوين يف 
 .بعض البدلان

 ميوغرايف للمس تجوبنيالفرز ادل .2

ىل حد ما. ولهذا ال مر هدفان: مجيع ال س ئةل  من الطبيعي أ ن يبدأ  أ ي اس تبيان ببعض ال س ئةل ادلميغرافية ال ساس ية ا 
ادلميغرافية تس تخدم لتصنيف املس تجَوبني وحتليل اجملموعة الفرعية، وبعضها يس تخدم أ يضا لضامن أ ن متثل العينة 

ذا اكن املقصود من عينة الاس تبيان أ ن متثل الساكن البالغني عىل املعينة الساكن املس هتدفني . عىل سبيل املثال، ا 
الصعيد الوطين، فس ُتحدد أ هداف احلصص ابلتايل عىل أ ساس اخلصائص ادلميغرافية احملددة مثل العمر واجلنس 

لهيا يف صفوف الساكن عىل الصعيد الوطين كام حددهت  ا بياانت الاحصاء.لضامن تطابقها مع النسب املتوصل ا 

 –ومن الطبيعي أ يضا طرح تكل ال س ئةل ادلميوغرافية املطلوبة فقط لتحديد عينة احلصص يف بداية الاس تبيان 
رهاق جراء معلية املقابةل، مفن  ذا تعرض املس تجَوبني لال  ضافية يف هناية املقابةل. وا  وتُطرح عادة أ ي أ س ئةل تصنيفية ا 

لهيم أ س ئةل دميوغرافية، ل هنا حقائق املرحج أ ن يظلوا ملزتمني وأ ن ي ذا اكنت ال س ئةل الهنائية املوهجة ا  مكلوا املقابةل ا 
جاابت  .وليست جمرد ا 

وترد يف واثئق الاس امترات ال س ئةل المنوذجية املقرتحة بناء عىل معر املس تجَوب وجنسه ووضعيته العملية ومزيته 
قلميية، ولكن ال س ئةل الصحيحة اليت ستُس تخدم يف لك اس تبيان س تعمتد عىل توفر بياانت الاحصاء  ال 

 املناطق. ومتطلبات

 ال س ئةل املتعلقة بعمر املس تجَوبني .3

تقدم عدة أ مثةل عن أ س ئةل تصنيف العمر يف الاس تبيان. ويُفضل احلصول عىل معلومة تفيد ابلعمر احلقيقي 
لكام أ مكن ذكل. وميكن دامئا جتميع البياانت يف للمس تجَوب، وينبغي دامئا احلصول عىل هذه املعلومة يف هذا املس توى 

نه ل  ذا مُجعت هذه املعلومات فقط حسب الفئة العمرية، فا  نطاقات معرية ل جراء مقارنة مع عينة احلصص، ولكن ا 
 .ميكن تصنيفها
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ذا ما أ ريد مقارنة البياانت بني البدلان، واس تخدمت حدود معرية أ عىل أ و أ دىن تتسم ابختالف ضئيل، أ   و وا 
الفعيل  اس تخدمت نطاقات معرية خمتلفة ل جراء مقارنة مع بياانت الاحصاء الوطنية، فا ن احلصول عىل العمر

جراء مقارنة بني البدلان ىل نطاقات معرية قابةل للمقارنة من أ جل ا  عادة ترمزي البياانت دامئا ا   .للمس تجَوب يسمح اب 

ذا اس تحال احلصول عىل معر املس تجَوب احلقيقي أ و  حلاق هذا وا  رفض املس تجَوب ال فصاح عنه، مفن املفيد دامئا ا 
ابلسؤال اذلي يس تخدم النطاقات العمرية رمبا تكون للمس تجَوب رغبة يف ال جابة، ولكن جيب اس تخدام نطاقات 

 .العمر كسؤال لحق بدل من السؤال ال سايس عن العمر

 التحقق من احلصص .4

ذا اكن بعد احلصول عىل ال جاابت عىل عدد أ دىن م ن أ س ئةل التصنيف ادلميوغرايف، حان الوقت ال ن لتحديد ما ا 
ذا اكن الاس تبيان يُدار ابس تخدام المكبيوتر، سواء أ ثناء املقابةل املبارشة أ و عىل  ينبغي مواصةل املقابةل أ م ل. فا 

ذا اكن املس تجَوب مؤ  ال نرتنت هال للمشاركة أ و عرب الهاتف، فسيتحقق برانمج الاس تبيان يف هذه املرحةل ا 
ىل أ ن تقس مي نس بة اذلكور/ال انث عىل الساكنة يه  يف ذا اكنت بياانت الاحصاء تشري ا  يف  49الاس تبيان. مثال ا 

مقابةل،  1000مقابالت ابلفعل مع ال انث مقابل هدف العينة اللكي البالغ  510يف املائة، وأ جريت  51املائة/ 
جراء أ ي مقابالت أ خرى مع ال انث يف  هذه املرحةل ل ي تتطابق عينة الاس تبيان مع بياانت الاحصاء فسرُيفض ا 

 .بشأ ن املعايري اخملتارة

ذا اكن املس تجِوب هو من يدير املقابةل، مثال ابس تخدام مهنجية القمل والورقة، جيب أ ن تتضمن اس امترة الاس تبيان  وا 
ذا اكن ابلتايل تعلاميت حمددة يف هذه املرحةل موهجة للمس تجِوب للتحقق مهنا مق ارنة ابحلصص اخملصصة هل لتحديد ما ا 

ينبغي هل مواصةل املقابةل أ م ل. وابس تخدام مهنجية القمل والورقة، س يكون من الطبيعي أ ن يُطلب من لك مس تجِوب 
جراء عدد حمدد من املقابالت، عىل سبيل املثال  مع  5كحد أ قىص جيب أ ن جُترى مع الرجال و 5يف اجملموع: مهنا  10ا 

جاميل احلصص النساء ىل ا  . ويمت توزيع احلصص عىل مجيع املس تجِوبني اذلين يديرون الاس تبيان حبيث ينبغي الوصول ا 
 عند جتميع حصص مجيع املس تجِوبني.

 اس امترات الفرز املنفصةل والاس امترات الرئيس ية .5

ذا اكن املس تجِوب هو من س يدير املقابةل من خالل انتقاء املس تجَوبني يف موقع معني، ع ىل سبيل املثال مركز ا 
تسوق، وحتديد موعد ملقابلهتم يف موقع اثن، عىل سبيل املثال يف منازل املس تجَوبني يف وقت لحق، مفن الطبيعي 

ىل وثيقتني منفصلتني. أ ما القسم ال ول، اس امترة فرز املس تجَوبني، فسيشمل مجيع ال س ئةل حىت  تقس مي الاس امترة ا 
جراء التحقق من احلصص  ذاك عىل املس تجِوب أ ن  -مرحةل ا  ذا اس توىف املس تجَوب متطلبات احلصص، ينبغي ا  ا 

حيدد موعدا ل جراء اجلزء الرئييس من املقابةل. وبذكل يُطبع ما تبقى من الاس امترة كوثيقة منفصةل لس تخداهما يف 
رفاقها ابس امترة فرز املس تجَوبني  .املقابةل يف مزنل املس تجَوب، وعند ملهئا ينبغي ا 

ىل اجلزء الرئييس من الاس تبيانمقدمة  .6  ا 

ليه. يف هذه  بعد التأ كد من أ ن املس تجَوب مؤهل للمشاركة يف الاس تبيان، من املهم ال ن عرض املهمة املس ندة ا 
احلاةل، فس تبني املقدمة اليت جيب قراءهتا أ و عرضها أ ن الاس تبيان س يكون حول املنتجات الرتفهيية الرمقية، وتسوق 

أ صناف ال زايء اليت قد يشرتهيا املس تجوبون ل نفسهم أ و أ رسمه يف الشوارع الرئيس ية أ و عرب املالبس وغريها من 
ال نرتنت، أ و املنتجات اليت قد يشرتهيا املس تجوبون ل نفسهم أ و أ رسمه من السوبر ماركت أ و متاجر الشوارع 

 .الرئيس ية وذكل حسب المنوذج
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ىل احامتل تعديل النص الصحيح وذ كل يتوقف حتديدا عىل فئات السلع الواردة يف ال س ئةل الالحقة وجتدر ال شارة ا 
 وعادات التسوق المنوذجية داخل املنطقة اليت س يجري فهيا الاس تبيان. 

جراء اس تبياانت متتالية  ومن الناحية املثالية، ينبغي اس تخدام منوذج الاس امترة هذا كجزء من ادلراسة التتبعية مع ا 
ذا مل يكن الاس تبيان جزءا شهرا. وهب 12أ شهر أ و  6لك  ذا ميكن تتبع التغريات يف السلوك واملواقف مبرور الوقت. وا 

من ادلراسة التتبعية، واكن تقيامي قامئا بذاته، قد يكون من املس تصوب تضمني السؤال الاختياري للك نوع من 
ذا اكن هذا السلوك قد زاد أ و اخنفض  أ صناف السلع اليت اشرتى مهنا املس تجَوب نسخ مقدلة وذكل بسؤاهل عام ا 

 .املاضية 12خالل ال شهر 

ىل أ ن السؤال اذلي يطرح حول أ س باب رشاء املس تجَوب للسلع املقدلة يتضمن خيار ابلعبارة "سبب  وجتدر ال شارة ا 
أ خر" متبوعا ابلتوجيه "املرجو كتابته_________". وهناك العديد من ال س ئةل ال خرى اليت تس تخدم هذه 

رض من ذكل هو السامح للمس تجَوبني اذلين دلهيم سبب أ خر أ ن يعربوا عن أ نفسهم. وينبغي أ ن يدرج ال لية. والغ
ل قد يضيع. وقد بُذل هجد يف لك حماوةل لتصممي مناذج  احلقل الفارغ ل دخال النص يف هذه احلاةل لتسجيل السبب وا 

دراج قوامئ شامةل ُضن ال س ئةل املغلقة ولكن من ا غفال سبُب حُيمتل أ ن يكون الاس امترات بغية ا  ملمكن دامئا ا 
 .أ مهية ذو

ىل جانب القامئة املغلقة. وتوضع  جاابت اكفية عىل "سبب أ خر"، ميكن حتليلها ا  ذا مُجعت ا  عند حتليل البياانت، ا 
جابة ذكرها أ كرث من جمرد عدد  ضافة أ ي ا  ال جاابت اليت مُجعت عىل أ هنا "سبب أ خر" معا يف مجموعة واحدة، وينبغي ا 

قليل من املس تجَوبني يف تقارير ال بالغ عن البياانت كام لو اكنت قد أ درجت يف الاس امترة ال صلية. وسيتوقف احلد 
ضافة أ ي يشء ذكره  يف املائة أ و أ كرث من  3ال دىن ادلقيق عىل السؤال وجحم العينة، ولكن كقاعدة عامة ينبغي ا 

ىل القامئة املغلقة.  املس تجَوبني ا 

 السلع الرمقية -يس الاس تبيان الرئي .7

ذا اكن املس تجَوب يس تخدم أ ي من الفئات احملددة  ميكن اس تخدام ال جاابت يف ال س ئةل  -السؤال التايل حيدد ما ا 
ضافية عىل  ذا مل يس تخدم املس تجَوب أ بدا أ لعاب الفيديو، جيب تقدمي تعلاميت ملنع طرح أ ي أ س ئةل ا  الالحقة. مثال ا 

ىل ذكلاملس تجَوب بشأ ن اس تخدام أ لعاب   .الفيديو وما ا 

وتُعد ال جاابت عىل هذه ال س ئةل ال ولية مفيدة أ يضا لتحديد الس ياق ل ي حتليل. مثال عند النظر يف معدلت 
حدوث السلوك اخملالف من املفيد مقارنته مبعدلت املس تخدمني القانونني للفئة ومقارنته ابلساكن كلك. فعىل سبيل 

النس بة املئوية لل شخاص اذلين يقومون بتحميل املوس يقى بشلك غري قانوين ابلعدد ال جاميل املثال، من املفيد مقارنة 
ىل نس بة الساكن كلك ممن حيملون  ىل املوس يقى عىل أ ساس أ س بوعي، فضال عن النظر ا  لل شخاص اذلين يس متعون ا 

 .املوس يقى بشلك غري قانوين

ىل أ نواع الرتفيه يف الاس امترة، كام جيب دامئا أ ن وفامي خيص هذا السؤال ال ول، تُس تخدم رموز ال لوان  لال شارة ا 
عداد املقابةل، ول  تُعرض أ و تُقرأ  معا مجموعات ال لوان اليت مت ترمزيها. ويتجىل دور رموز ال لوان يف توضيح كيفية ا 

 .ينبغي اس تخدام رموز ال لوان يف النص اذلي يُعرض عىل املس تجَوب

وبعد وضع التدابري الواسعة لس تخدام لك فئة، تأ يت أ قسام منفصةل يتعلق لك مهنا ابملوس يقى، وأ لعاب الفيديو، 
وال فالم، واملسلسالت التلفزيونية والكتب. وملنع أ ي حتزي حممتل يف الرتتيب اذلي ترد به هذه ال قسام، ينبغي مناوبة 

ذا ُعرض عىل خشص معني قسم املوس يقى، مث تاله قسم الرتتيب اذلي تُعرض به هذه ال قسام عرب العينة ، مثال ا 



26 
 

أ لعاب الفيديو، وبعد ذكل قسم ال فالم، واملسلسالت التلفزيونية، من مث ينبغي أ ن يُعرض عىل خشص أ خر 
 .املسلسالت التلفزيونية أ ول، ورمبا تلهيا ال فالم، مث أ لعاب الفيديو، واملوس يقى وهكذا دواليك

 أ لعاب الفيديو / ال فالم / املسلسالت التلفزيونية / الكتب  أ قسام املوس يقى /

تتشابه لك هذه ال قسام من حيث البنية، حبيث يغطي السؤال ال ول الوعي ومعدلت اس تخدام فئة حمددة ابخللط 
براز الوسائل اخملالفة يف خالاي ملونة ليكون تصممي الا س امترة واحضا بني وسائل الاس هتالك القانونية واخملالفة )ويمت ا 

ىل املس تجَوبني يف نفس اللون، والنص، والتظليل ىل ذكل كوسائل قانونية  ولكن ينبغي أ ن تقدم ا  ابلضبط وما ا 
ىل أ ي مس تجَوب يشرتي احملتوى أ و يس تخدمه من خالل الوسائل اخملالفة، هناك أ س ئةل  لالس هتالك(. وابلنس بة ا 

ن التوجهيات. وينبغي توجيه أ ي من املس تجَوبني اذلين مل لحقة س تغطي هذا ال مر. ويتضمن لك سؤال مجموعة م
ىل القسم التايل 12يشرتوا أ و حيصلوا عىل منتج خمالف خالل ال شهر   .املاضية ا 

 الكتب واملقالت -الاس تبيان الرئييس  .8

فئات الكتب يتبع منوذج اس تبيان الكتب واملقالت بنية مماثةل لتكل املس تخدمة يف منوذج السلع الرمقية حيث يغطي 
الاس هتالكية، والكتب املسموعة، واملقالت ال اكدميية والكتب املدرس ية. بعد حتديد اس تخدام لك فئة، ُتوجه املقابةل 

ذا اكن يبدو أ نه من املنطقي ابلنس بة مجليع املس تجَوبني أ ن جييبوا عىل ال س ئةل  ىل ال قسام اخملتلفة املتعلقة بلك فئة. وا  ا 
ة والكتب املسموعة، مفن املس تحسن أ ن تُطرح ال س ئةل املتعلقة ابلكتب املدرس ية واملقالت حول الكتب الاس هتالكي

 .ال اكدميية فقط عىل أ ولئك اذلين يس تخدمون هذه الفئات ل هنا أ كرث احامتل لتكون فئة اس تخدام متخصصة

به الفئات اخملتلفة عرب العينة لستبعاد  وكام هو احلال ابلنس بة لس امترة السلع الرمقية، ينبغي مناوبة الرتتيب اذلي تقدم
ىل جانب  أ ي تأ ثري حممتل للرتتيب. وتتضمن لك فئة أ س ئةل لحقة تُطرح عىل أ ولئك اذلين اس تخدموا السلع املقدلة ا 

ىل القسم التايل. رشادات شامةل لضامن توجيه أ ولئك اذلين مل يس تخدموا السلع املقدلة ا   ا 

 س هتالكيةاملنتجات الا -الرئييس الاس تبيان  .9

يوجد يف هناية القسم ادلميوغرايف المتهيدي سؤال حيدد اخنراط املس تجَوب يف تسوق املواد البقالية، وهو ما س يوفر 
حتليال مفيدا لل س ئةل املتعلقة ابلنسخ املقدلة من املنتجات البقالية. وعند حتليل سلوكيات تسوق املنتجات 

جراء التح ليل بني أ ولئك اذلين يتحملون مسؤولية تسوق املواد البقالية وكذكل الاس هتالكية، س يكون من املفيد ا 
 .الساكن كلك

د )السؤال  بشأ ن أ نواع خمتلفة من السلع بنفس الطريقة اليت  (7ويُطرح السؤال التايل، اذلي يُعد مبثابة السؤال احملّدِ
الاس تخدام العام للك فئة من الفئات س ياقا جرى هبا ال مر يف اس امترة السلع الفاخرة والسلع الرمقية. ويوفر حتديد 

رشادات لتجنب طرح ال س ئةل التالية عىل املس تجَوبني  مفيدا ل جراء مقارنة مع رشاء النسخ املقدلة للك فئة، ويعطي ا 
 .حول الفئات اليت ل يشرتوهنا

الوعي والاس تخدام  وبعد حتديد الاس تخدام العام للفئة، تفحص ال س ئةل بعد ذكل النسخ املقدلة حيث تبحث يف
ىل ذكل. وكام يه العادة، يتضمن لك سؤال  وتلهيا أ س ئةل لحقة حول منافذ البيع ابلتجزئة املس تخدمة، وادلوافع، وما ا 

 .مجموعة من التوجهيات

ويوجد ُضن قامئة املنتجات الاس هتالكية 'أ قراص الفيديو الرمقي أ و أ قراص البلوراي'، و'أ قراص املوس يقى املدجمة' 
جراء مقارنة عىل مس توى أ عىل مع اخملرجات املُتحصل و'ال  دراج هذه الفئات ا  كتب )للقراءة من أ جل املتعة('. ويتيح ا 

 .علهيا من الاس امترات ال خرى
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ذا اكنت ذات  ضافة فئات أ خرى ا  وعند ختصيص اس امترة الاس تبيان لس تخداهما يف منطقة معينة ينبغي احلرص عىل ا 
زاةل أ ي فئة غري ذات صةل. وابملثل، فامي خيص ال س ئةل الالحقة اليت تدور حول ال ماكن اليت  صةل خاصة ابملنطقة أ و ا 

ضافة أ معدة ل دراج أ نواع ال خرى للبيع ابلتجزئة مثل  شاهد فهيا املس تجَوب السلع املقدلة معروضة للبيع، ميكن ا 
ذا لزم ال مر حسب املنطقة  ."ال كشاك" أ و "الباعة املتجولني" ا 

 الفاخرة السلع واملالبس -لرئييس الاس تبيان ا .10

ذا اكن املس تجَوب قد اشرتى أ ي من سلسةل الفئات  حيدد السؤال ال ول من القسم الرئييس من الاس امترة ما ا 
ذا اكن املس تجَوب مل يشرت أ ي  -املاضية  12احملددة يف ال شهر  ميكن اس تخدام ال جاابت يف ال س ئةل الالحقة. مثال ا 

 .اضية فلن تُطرح عليه املزيد من ال س ئةل حول العطورامل 12عطر يف ال شهر 

وتُعد ال جاابت عىل هذه ال س ئةل ال ولية مفيدة أ يضا يف حتديد الس ياق. مفثال عند النظر يف معدلت حدوث السلوك 
النس بة  اخملالف من املفيد مقارنهتا مع معدلت اس تخدام الفئة ومع الساكن كلك. فعىل سبيل املثال، من املفيد مقارنة

املئوية لل شخاص اذلين يشرتون منتجات املصممني املشهورين املقدلة ابلعدد ال جاميل لل شخاص اذلين يشرتون 
 منتجات املصممني املشهورين ال صلية، فضال عن قياسهم كنس بة من الساكن كلك.

ضافة  فئات أ خرى تُعىن ابلسلع وعند ختصيص اس امترة الاس تبيان لس تخداهما يف منطقة معينة ينبغي احلرص عىل ا 
زاةل أ ي فئة غري ذات صةل. وابملثل، فامي خيص ال س ئةل الالحقة اليت  ذا اكنت ذات صةل خاصة ابملنطقة أ و ا  الفاخرة ا 

ضافة أ معدة ل دراج أ نواع ال خرى  تدور حول ال ماكن اليت شاهد فهيا املس تجَوب السلع املقدلة معروضة للبيع، ميكن ا 
ذا لزم ال مر حسب املنطقة.للبيع ابلتجزئة مثل   "ال كشاك" أ و "الباعة املتجولني" ا 

ما عن عمل أ و بدون عمل، فهناك أ س ئةل لحقة ختص هذا ال مر.  ذا اكن أ ي من املس تجَوبني اشرتى مواد خمالفة ا  ا 
 .ويتضمن لك سؤال مجموعة من التوجهيات

 وحدة الربجميات .11

ىل أ ي  ضافيا يُضاف ا  أ س ئةل  10من الوحدات ال ساس ية ال ربعة. وهو قسم قصري من تُعد وحدة الربجميات قسام ا 
يبحث يف اس تخدام الربجميات، الك من أ نظمة التشغيل والربجميات الاس هتالكية مثل احلزم املكتبية، وحترير الصور 

ليه يف لك من الاس امترات ال ربعة ا دراج هذه الوحدة يف الاس امترة يف املاكن املشار ا  ل ساس ية والفيديو. وينبغي ا 
 .العامة لالس امترة وتوفريها ل بالغ متسق لضامن عدم تداخلها مع بنيات

 قسم املواقف جتاه القرصنة .12

ذا رغب املس تجِوب،  زاء القرصنة بشلك عام عرب فئات متعددة. وا  ىل قياس مواقف املس تجَوبني ا  هيدف هذا القسم ا 
وال فالم، وأ لعاب الفيديو، واملسلسالت التلفزيونية/ ميكنه صياغة أ س ئةل منفصةل للك فئة من الفئات: املوس يقى، 

ىل ذكل / الكعك، والبسكويت، والسجائر  ال حذية، وحقائب اليد، ومالبس املصممني املشهورين والعطور وما ا 
ىل ذكل، ولكن هذا س يجعل العملية طويةل وشاقة ومتكررة ابلنس بة للمس تجَوبني،  ومس تحرضات التجميل، وما ا 

ىل املس تجَوب ومن املرحج أ ن  .يرض ابلبياانت اليت مت مجعها بسبب ال رهاق اذلي س يتسلل ا 

وهذا أ مر بس يط نسبيا عندما تُدار  -وينبغي أ ن يمت ترتيب عرض املواقف بطريقة عشوائية أ و عىل ال قل ابلتناوب 
ذا ُأديرت يدواي مفن املعتاد أ ن تتضمن الاس امترة  تعلاميت للمس تجِوب اس امترة الاس تبيان عن طريق احلاسوب، وا 

ىل ذكل ىل ال عىل يف مقابةل لحقة وما ا  ىل ل سفل يف مقابةل معينة ومن ال سفل ا   .ليعمل من أ عىل القامئة ا 
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يف الوقت اذلي  –وحيتوي لك منوذج من مناذج الاس تبيان قامئة ابلسامت اخلاصة ابلصناعة يف هناية القامئة الرئيس ية 
شوائية، ينبغي دامئا رسد هذه السامت اخلاصة ابلصناعة يف الهناية والاحتفاظ هبا ينبغي أ ن تكون القامئة الرئيس ية ع 

 .مجمعة معا

ويف مرحةل التحليل، ينبغي جدوةل ال جاابت عىل أ س ئةل املواقف هذه وتبويهبا تبويبا متقاطعا ابملقارنة مع أ ولئك اذلي 
مون بذكل. وهبذه الطريقة، من املمكن مالحظة يشرتون/حيصلون عىل املنتجات املقدلة مقابل أ ولئك اذلين ل يقو 

 .املواقف اليت متزي هاتني اجملموعتني من املس تجَوبني

 قسم تقيمي امحلالت ال عالمية .13

دراج  ضافة قسم تقيمي امحلالت ال عالمية بعد قسم املواقف )انظر الوثيقة املنفصةل(. ومن املهم ا  ذا لزم ال مر، ينبغي ا  ا 
جابة املس تجَوبني عىل هذا القسم بعد املواقف ل  تجنب احامتل أ ن تؤثر مشاهدة املواد الاختبار ال بداعية عىل طريقة ا 

 أ س ئةل املواقف.

 ال س ئةل ادلميغرافية ال ضافية .14

ىل الاس امترة كقسم هنايئ، بعد املقابةل الرئيس ية. وينبغي اس تخدام  ضافة أ س ئةل دميغرافية وتصنيفية أ خرى ا  ميكن ا 
ىل مجموعات فرعية خمتلفة ل غراض التحليل واختبار ال جاابت عىل هذه  ال س ئةل لتقس مي العينة اللكية لالس تبيان ا 

لهيا بأ ي حال  الفرضيات. وقد أ درجت ال س ئةل ادلميغرافية ال ضافية املقرتحة يف وثيقة منفصةل، ولكن ينبغي أ ل ينظر ا 
 .من ال حوال عىل أ هنا قامئة شامةل

غالق .15  املقابةل ا 

غالق املقابةلأ خريا، من امل  دراج تعلاميت يف هناية الاس تبيان عن كيفية ا   .هم ا 

ذا اكن من س يدير الاس تبيان هو من املس تجِوبني املدربني، فيجب توجهيه لقراءة عبارة يشكر فهيا املس تجَوب عىل  ا 
 وقته ومشاركته.

ذا أ مت املس تجَوب املقابةل بدون حضور أ ي مس تجِوب، عىل سبيل املثال. عىل شاشة احلاسوب، فبالتايل جيب عىل  وا 
ىل أ ن املقابةل قد انهتت وتشكر املس تجَوب عىل وقته  .الربانمج عرض رساةل واحضة يف هناية املقابةل تشري ا 

  www.wipo.intوملزيد من املعلومات، يرىج التصال ابلويبو عىل العنوان ال لكرتوين التايل 

 العاملية للملكية الفكريةاملنظمة 

34, chemin des Colombettes 

P.O. Box 18 

CH-1211 Geneva 20 

 سويرسا

 +4122 338 91 11الهاتف: 

 +4122 733 54 28الفاكس: 

enforcement@wipo.int 

http://www.wipo.int/


29 
 

 

 

 أ داة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية

  الامنذج
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 ابملنتجات الرمقيةمنوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص 

ونود أ ن نطرح  ]أ درج امس الواكةل[مرحبا، شكرا عىل موافقتك للمشاركة يف هذا الاس تبيان. أ ان من " للعرض/للقراءة:
عليك بعض ال س ئةل حول رشاء واس تخدام املنتجات الرمقية اليت قد تس تخدهما يف املزنل أ و خارجه، ويه املوس يقى، 

فالم، واملسلس  .الت التلفزيونية، والكتب ال لكرتونية، وأ لعاب الفيديووالربجميات، وال 

جاابتمك برسية اتمة.  جرائه هو دراسة حقيقية للسوق وأ نه سيُتعامل مع ا  أ ضف عبارة ]وأ ود أ ن أ ؤكد لمك أ ن ما حنن بصدد ا 
 "[ذي صةل بشأ ن العمل مبوجب القواعد التنظميية لهيئة من هيئات البحوث الوطنية

 اسأ ل امجليع

 مسحت ما معرك؟لو  أ  1س

 

ذا رفض املس تجَوب ال فصاح عن معره احلقيقي يف  أ  1س اسأ ل ا 
 لو مسحت يف أ ي من الفئات العمرية التالية يندرج معرك؟ ب 1س

جابة واحدة فقط  ا 

 مياملثال ج ءاملثال اب لفاملثال أ  

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65+ 

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70+ 

 

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-45 

46-54 

55+ 

 

 اسأ ل امجليع
 هل أ نت ...... 2س

جابة واحدة فقط  ا 
ذا اكنت املقابةل مبارشة[]مالحظة: ميل  املس تجِوب هذه املعلومات من خالل املالحظة   ا 
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 □ ................................................................................................ ذكر

 □ ................................................................................................ أ نىث

 □ .............................................................................. أ فضل أ ل أ جاوب 

 اسأ ل امجليع
 ما يه وضعيتك العملية احلالية؟ 3س

جابة واحدة فقط  ا 

 □ ................................... ساعة يف ال س بوع(  35العمل بدوام اكمل )أ كرث من 

 □ .............................................................................. العمل بدوام جزيئ

 □ ........................................................................................... ربة بيت

 □ .............................................................................................. طالب

 □ ............................................................................................. متقاعد

 □ ....................................................................................... بدون معل

 اسأ ل امجليع
 املناطق تسكن؟يف أ ي من هذ  4س

جابة واحدة فقط  ا 

 □ ......................................................................................... 1املنطقة 

 □ .......................................................................................... 2املنطقة 

 □ .......................................................................................... 3املنطقة 

 □ .......................................................................................... 4املنطقة 

 □ ......................................................................................... 5املنطقة 

 □ .......................................................................................... 6املنطقة 

 □ .......................................................................................... 7املنطقة 

 □ .......................................................................................... 8املنطقة 
 □ ......................................................................................... 9املنطقة 

 

 التحقق من احلصص

 حتقق من استيفاء املس تجَوب ملتطلبات احلصص بغية انتقائه.

ذا   متطلبات احلصص، املرجو توجيه الشكر هل عىل وقته مث أ غلق املقابةل. مل يكن يس تويفا 

ذا و  ىل اجلزء الرئييس من الاس امترة.متطلبات احلصص يس تويف اكنا  ذن فتابع ا   ، ا 



32 
 

 اس تخدام الفئة –الاس تبيان الرئييس 

قد تس تخدهما يف املزنل أ و خارجه، ويه املنتجات واخلدمات الرمقية اليت  يدور هذا الاس تبيان حول" للعرض/للقراءة:
فالم، واملسلسالت التلفزيونية، والكتب ال لكرتونية، وأ لعاب الفيديو ..."  املوس يقى، والربجميات، وال 

 اسأ ل امجليع
ذا فكرت بشأ ن ما تفعهل خشصيا بغض النظر عن أ رستك بشلك عام، مك مرة تقوم ابل نشطة التالية؟ 5س  ا 

جابة واحدة فقط للك   نوع من أ نواع الرتفيها 

مق مبناوبة ترتيب عرض/قراءة املواد عىل املس تجَوب مع 
 جعل اجملموعات اليت مت ترمزيها ابل لوان معا عىل الشاشة

 أ بدا

أ قل 
من مرة 
واحدة 

يف 
 الشهر

أ كرث من مرة 
واحدة يف 

الشهر ولكن 
من مرة  أ قل

 يف ال س بوع

أ كرث من مرة 
يف ال س بوع 
ولكن ليس 

 يوميا

أ و يوميا 
مرات 
عديدة 
 يف اليوم

      تصفح ال نرتنت للرتفيه 

ىل املوس يقى        الاس امتع ا 

الم
ل ف

ا
 

      مشاهدة ال فالم يف قاعات السيامن

مشاهدة ال فالم يف املزنل عىل شاشة التلفزيون أ و 
الشاشة الكبرية )مبا يف ذكل أ هجزة المكبيوتر احملموةل 

 ابلتلفزيون(وال هجزة ال خرى املوصوةل 

     

مشاهدة ال فالم عىل هجاز محمول داخل أ و خارج 
املزنل )املشغل احملمول ل قراص الفيديو الرمقي أ و 

 –المكبيوتر احملمول أ و اللوحة الالكرتونية أ و الهاتف( 
ذا اكن اجلهاز موصول ابلتلفزيون، فاحس به  مالحظة: ا 

 كتلفاز كام هو ال مر يف اخلانة أ عاله

     

ية
ن زيو

تلف
ل  ا

ت
ال

س
سل

مل ا
 

مشاهدة املسلسالت التلفزيونية يف املزنل عىل شاشة 
التلفزيون أ و الشاشة الكبرية )مبا يف ذكل أ هجزة المكبيوتر 

 احملموةل وال هجزة ال خرى املوصوةل ابلتلفزيون(

     

مشاهدة املسلسالت التلفزيونية عىل هجاز محمول 
احملمول ل قراص داخل أ و خارج املزنل )املشغل 

الفيديو الرمقي أ و المكبيوتر احملمول أ و اللوحة 
ذا اكن اجلهاز  –الالكرتونية أ و الهاتف(  مالحظة: ا 

موصول ابلتلفزيون، فاحس به كتلفاز كام هو ال مر يف 
 اخلانة أ عاله

     

يو
يد

لف ا
ب 

لعا
أ 

 

لعب أ لعاب الفيديو عىل هجاز أ لعاب موصول جبهاز 
 المكبيوترتلفزيون أ و عىل هجاز 

     

      لعب أ لعاب الفيديو عىل هجاز ال لعاب احملمول

لعب أ لعاب الفيديو عىل الهاتف اذليك أ و اللوحة 
 الالكرتونية
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ب
كت

ل ا
 

      غالف وريق أ و غالف صلب -قراءة كتاب 

غالف  -رشاء أ و احلصول عىل كتاب لالحتفاظ به 
 وريق أ و غالف صلب

     

لكرتوين        قراءة كتاب ا 

لكرتوين       لالحتفاظ به  رشاء أ و احلصول عىل كتاب ا 

ىل كتاب صويت       الاس امتع ا 

 واملسلسالتفالم، وال  أ لعاب الفيديو، و املوس يقى،  اليت تدور حول ال قسامتشمل ال س ئةل التالية 
الرتتيب  مناوبة وينبغيحذف أ ي قسم غري مطلوب. ا - ةهذه ال قسام اختياريوتُعد والكتب.  ية،التلفزيون 

 املس تجَوبني. بنيال قسام  تُعرض بهاذلي 
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 قسم املوس يقى 

ىل املوس يقى يف هذه " للعرض/للقراءة: لهيا لرشاء واحلصول والاس امتع ا  سأ عرض عليك ال ن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت تلجأ  ا 
ذا أ جريت املقابةل عرب الهاتف[]اس تعض عن عبارة 'سأ عرض عليك'  ال ايم"  بعبارة 'سأ قرأ  عليك" ا 

 اسأ ل امجليع
لو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه الطرق اليت مسعت عهنا خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء املوس يقى أ و احلصول  أ  6س

لهيا   علهيا أ و الاس امتع ا 

جاابت متعددة  ا 

ذا قال املس تجَوب يف س ىل  5ا  ىل سأ نه مل يس متع أ بدا ا   د6املوس يقى فانتقل ا 
 أ  6اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب من خالل س

لهيا يف ال شهر  ب6س  املاضية؟ 12واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء املوس يقى أ و احلصول علهيا أ و الاس امتع ا 

جاابت متعددة  ا 

 ب6املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 

ىل املوس يقى يف أ غلب ال حيان، أ ي  ج6س تس تخدهما عادة  طريقةمن هذه الطرق، ابلتفكري يف الطريقة اليي تس متع هبا ا 
لهيا؟  للحصول عىل املوس يقى اليت تس متع ا 

جابة واحدة  ا 

املاضية كام  12يف ال شهر  مل يس تخدهماأ  ولكن 6اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
 ب6رب عن ذكل يف سعُ 

حداها قبل س نتني أ و ثالث س نوات مضت ولكن ل  د6س من بني تكل الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا، هل اس تخدمت ا 
 تس تخدهما هذه ال ايم؟

جاابت متعددة   ا 
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عداده كدراسة تتبعية[مزمع  –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   ا 

 ب6املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
لهيا يف الوقت احلارض، للك طريقة ذكرهتا يف  7س ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا املوس يقى أ و حتصل علهيا أ و تس متع ا 

ذا اس تخدمت هذه الطريقة ل كرث من ال شهر السؤال  املاضية أ و أ قل أ و ملدة تساوي  12السابق، هل ميكنك أ ن ختربان ما ا 
 املاضية؟ 12تقريبا ال شهر 

جابة واحدة للك طريقة مس تخدمة   ا 

ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين 
 يعرضالذلين جيب أ ن يكوان أ خر ما  "مي" و"مم"ل

 أ  6س

واعي 
 هبا

 ب6س

يس تخدهم
ا يف 

الوقت 
 احلارض

 ج6س

يس تخدهما 
يف غالب 

 ال حيان

 د6س

معتاد عىل 
 اس تخدهما

    □ رشاؤها يف قرص فينيل أ لف.

     رشاؤها يف قرص مدمج رمسي  .ءاب

يف  mp3رشاؤها يف قرص مدمج غري رمسي/منسوخ، أ و رشاء ملفات   .ميج
 بطاقة اذلاكرة

    

     التحميل الرمقي من خالل رشاهئا واحلصول علهيا من موقع رمسي  .الد

لكرتوين  .اءهـ      حتميلها جماان من مصدر ا 

     حتميل/نسخ امللفات من صديق  .اوو 

ىل ال عالانت ولكن ل تدفع أ ي  .ايز  خدمة الاشرتاك حيث ميكنك الاس امتع ا 
 (Spotifyرسوم اشرتاك )عىل سبيل املثال 

    

خدمة الاشرتاك حيث تدفع ل جلها رسوما شهرية )عىل سبيل املثال  .اءح
Spotify) 

    

ىل الراديو .اءط      الاس امتع ا 

     التحميل من يوتيوب أ و ما شابه .ءاي

رشاء موس يقى مس تعمةل عىل القرص املدمج أ و قرص فينيل أ و رشيط  .فاك
ىل ذكل  الاكسيت وما ا 

    

     كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( طرق أ خرى )املرجو .مل

     ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و أ حصل عىل املوس يقى أ بدا  .ميم

ذا  ىل املوس يقى كام عرب عن ذكل يف سا  ىل س5مل يس متع املس تجَوب أ بدا ا   )القسم التايل(. 13، فانتقل ا 
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 6العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س يينبغي أ ن جير 
أ قل من 

 12ال شهر 
 املاضية

مدة تساوي 
 تقريبا ال شهر

 املاضية 12

أ كرث من 
 12ال شهر 

 املاضية

   □ رشاؤها يف قرص فينيل .لفأ  

    رشاؤها يف قرص مدمج رمسي .ءاب

يف  mp3رشاؤها يف قرص مدمج غري رمسي/منسوخ، أ و رشاء ملفات  . ميج
 بطاقة اذلاكرة

   

    التحميل الرمقي من خالل رشاهئا واحلصول علهيا من موقع رمسي  .الد

لكرتوين  اء.هـ     حتميلها جماان من مصدر ا 

    حتميل/نسخ امللفات من صديق  .اوو 

ىل ال عالانت ولكن ل تدفع   .ايز  خدمة الاشرتاك حيث ميكنك الاس امتع ا 
 (Spotifyأ ي رسوم اشرتاك )عىل سبيل املثال 

   

خدمة الاشرتاك حيث تدفع ل جلها رسوما شهرية )عىل سبيل  .اءح
 (Spotify املثال

   

ىل الراديو .اءط     الاس امتع ا 

    التحميل من يوتيوب أ و ما شابه  .ءاي

رشاء موس يقى مس تعمةل عىل القرص املدمج أ و قرص فينيل أ و رشيط   .فاك
ىل ذكل  الاكسيت وما ا 

   

    طرق أ خرى )املرجو كثباهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .مل
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 ب أ عاله6" يف سء" أ و "اياو" أ و "و اء" أ و "هـميأ جابوا عىل الاختيار "ج اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين
املاضية. هل ميكن أ ن ختربان عن  12قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من املوس يقى خالل ال شهر  أ  8س

لهيا هبذه الطريقة؟  مجيع ال س باب اليت جتعكل حتصل عىل املوس يقى أ و تس متع ا 

جاابت متعددة  ا 

 ب أ عاله6يف س" ء" أ و "اياو" أ و "و اء" أ و "هـمي"جل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار اسأ  
 اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟ السببوما هو  ب8س

جابة واحدة  ا 

 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
أ  مجيع 8س

 ال س باب

ب 8س
السبب ال كرث 

 أ مهية

ىل  -التوقيت     املوس يقى قبل أ ن تصدر يف هذا البدلالوصول ا 

   احلصول عىل املوس يقى جماان / بسعر أ قل من النسخة الرمسية -لتوفري املال 

   للحصول عىل املوس يقى لكام أ ردت - املالمئة

   ل نين أ عتقد أ ن النسخ الرمسية من املوس يقى تلكف الكثري من املال لرشاهئا

دارهتا وختزيهنا مقارنة ل ن النسخ  -سهوةل الاس تخدام  الرمقية غري الرمسية تسهل ا 
 ابلنسخ الرمسية

  

   ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية

نرتنت -املالمئة     ل هنا أ سهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أ و عرب ال 

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(سبب أ خر )املرجو كثباته 

ب أ عاله )رشاء النسخ غري الرمسية عىل القرص 6" يف سمياسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ج
 املدمج أ و بطاقة اذلاكرة(

لو  –عىل بطاقة ذاكرة  MP3قلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة قرص مدمج غري رمسية واحدة أ و بعض ملفات  9س
 املاضية؟ 12مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا املوس يقى هبذه الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 9اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
اشرتيت نسخة رمسية املاضية حيث اعتقدت أ نك  12هل اشرتيت أ ي قطع موس يقية هبذه الطريقة خالل ال شهر  10س

 ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت متعددة  ا 
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املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   يف ذكل البيع من صندوق الس يارةأ كشاك ال سواق مبا 

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ماكن أ خر )املرجو كتابته 

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله 6يف س" ء" أ و "اياو" أ و "و اء" أ و "هـمي"جاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار 
 )رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من املوس يقى(

 .قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل نسخ غري رمسية من املوس يقى 11س

 ما رأ يك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

جابة واحدة  ا 

 النسخ غري الرمسية من املوس يقى تُعد اجلودة...

  أ سوأ  بكثري من النسخ الرمسية

  من النسخ الرمسية بقليلأ سوأ  

  النسخ الرمسيةنفسها تقريبا كام يف 

  أ فضل بقليل من النسخ الرمسية

  أ فضل بكثري من النسخ الرمسية

 

 سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل

ىل فئة املوس يقى، جيب أ ن يضاف يف هذه املرحةل  انظر سؤال  -ل ضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل ا 

 (48دانه يف هذه الوثيقة )سأ  المنوذج 
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 اسأ ل امجليع 
لكرتوين الذلان يوفران املوس يقى عرب ال نرتنت  أ  12س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 لتحميلها أ و مشاركهتا أ و بهثا يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 امجليع  اسأ ل

ذا ب 12س اكنت املوس يقى املعروضة للبيع عىل قرص مدمج يف متجر أ و من وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 
 أ كشاك ال سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت املوس يقى املعروضة للبيع عىل القرص املدمج من خالل موقع ج 12س وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 غري رمسية؟للمزاد عرب ال نرتنت نسخة رمسية أ و 

جابة واحدة  ا 

 أ  12س 

التحميل/البث عىل 
 ال نرتنت

 ب12س

رشاهئا يف قرص  
مدمج من متجر أ و 

من أ كشاك 
 ال سواق

 ج 12س

رشاهئا يف قرص مدمج من موقع 
 للمزاد عرب ال نرتنت

    واثق جدا

    واثق قليال

ىل حد ما     غري واثق ا 

    غري واثق متاما

    ل أ عمل
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 قسم أ لعاب الفيديو 

لهيا لرشاء واحلصول عىل أ لعاب الفيديو  للعرض/للقراءة: "س نعرض عليك ال ن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت ميكنك اللجوء ا 

ذا أ جريت املقابةل عرب الهاتف[ وتشغيلها هذه ال ايم"  ]اس تعض عن عبارة 'سأ عرض عليك' بعبارة 'سأ قرأ  عليك" ا 

لعاب اليت تلعهبا عىل هجاز خاص بأ لعاب الفيديو مثل ال يكس بوكس وان "ونعين هنا  للعرض/للقراءة: بأ لعاب الفيديو ال 

(X-Box One( أ و الباليس تيشن )PlayStation لعاب اليت تُلعب لعاب اليت تلعهبا عىل هجاز المكبيوتر. ل تذكر ال  ( أ و ال 

لواح ال لكرت  هجزة احملموةل أ و عىل الهواتف اجلواةل أ و ال   .ونية"عىل ال 

 اسأ ل امجليع
خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء أ لعاب الفيديو أ و  مسعت عهنالو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه الطرق اليت  أ  13س

 .احلصول علهيا أ و لعهبا

جاابت متعددة  ا 

ذا قال املس تجَوب يف س أ نه مل يلعب أ لعاب الفيديو أ بدا عىل هجاز أ لعاب موصول جبهاز تلفزيون أ و عىل  5ا 
ىل س  د13هجاز المكبيوتر فانتقل ا 

 أ  13اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب من خالل س
 املاضية؟ 12واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء أ لعاب الفيديو أ و احلصول علهيا أ و لعهبا يف ال شهر   ب13س

جاابت متعددة  ا 

 ب13املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
 تس تخدهما عادة لرشاء أ لعاب الفيديو واحلصول علهيا؟ طريقةمن هذه الطرق، أ ي  ج13س

جابة واحدة  ا 

املاضية  12أ  ولكن مل يس تخدهما يف ال شهر 13اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
 ب13كام عرُب عن ذكل يف س

حداها قبل س نتني أ و ثالث س نوات مضت ولكن ل  من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا، هل د13س اس تخدمت ا 
 تس تخدهما هذه ال ايم؟

جاابت متعددة  ا 
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ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء 
 أ  13س " الذلين جيب أ ن يكوان أ خر ما يعرضطاء " و"حاء الاختيارين "

 واعي هبا

 ب13س

يس تخدهما 
يف الوقت 

 احلارض

 ج13س

يس تخدهم
 ا يف

غالب 
 ال حيان

 د13س

معتاد عىل 
 اس تخدهما

لكرتونية عىل قرص .لفأ         رشاء النسخة الرمسية من ال لعاب ال 

ىل احلاسوب أ و اجلهاز )ادلفع للحصول عىل النسخة( .ءاب      حتميل اللعبة ا 

     رشاء النسخة غري الرمسية من ال لعاب ال لكرتونية عىل قرص  .ميج

لكرتوين  .الد      حتميل نسخة من اللعبة جماان من مصدر ا 

     حتميل امللفات أ و نسخ اللعبة من صديق .اءهـ

ىل خدمة الاشرتاك )عىل سبيل املثال  .اوو   PlayStationاللجوء ا 
Nowنزال ال لعاب عىل أ هجزتك  ( حيث تدفع ل جلها رسوما شهرية ل 

    

      رشاء أ لعاب الفيديو املس تعمةل .ايز 

طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا  .اءح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

    

     ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و أ حصل عىل أ لعاب الفيديو أ بدا .اءط

 

 

 

 

عداده كدراسة تتبعية[ –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   مزمع ا 

 ب13املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا أ لعاب الفيديو أ و حتصل علهيا أ و تلعهبا يف الوقت احلارض، للك طريقة ذكرهتا يف  14س

ذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل أ لعاب الفيديو ل كرث من ال شهر   12السؤال السابق، هل ميكنك أ ن ختربان ما ا 
 املاضية؟ 12ملدة تساوي تقريبا ال شهر املاضية أ و أ قل أ و 

جابة واحدة للك طريقة مس تخدمة  ا 

ذا مل يلعب املس تجَوب أ بدا أ لعاب الفيديو  عىل هجاز أ لعاب موصول جبهاز تلفزيون أ و عىل هجاز ا 

ىل س5كام عرب عن ذكل يف سالمكبيوتر   )القسم التايل(. 20، فانتقل ا 
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 6ينبغي أ ن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س

أ قل من 
ال شهر 

12 
 املاضية

مدة تساوي 
تقريبا ال شهر 

 املاضية 12

أ كرث من 
ال شهر 

12 
 املاضية

لكرتونية عىل  .أ لف      قرصرشاء النسخة الرمسية من ال لعاب ال 

ىل احلاسوب أ و اجلهاز )ادلفع للحصول عىل النسخة( .ابء     حتميل اللعبة ا 

    رشاء النسخة غري الرمسية من ال لعاب ال لكرتونية عىل قرص .جمي

لكرتوين .دال     حتميل نسخة من اللعبة جماان من مصدر ا 

    حتميل امللفات أ و نسخ اللعبة من صديق .هاء

ىل خدمة الاشرتاك )عىل سبيل املثال  .واو  PlayStationاللجوء ا 
Nowنزال ال لعاب عىل أ هجزتك  ( حيث تدفع ل جلها رسوما شهرية ل 

   

     رشاء أ لعاب الفيديو املس تعمةل .زاي

طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا  .حاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

   

    طاء، ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و أ حصل عىل أ لعاب الفيديو أ بدا

 ب أ عاله13" يف ساء" أ و "هال" أ و "دجمياسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "

املاضية. هل ميكن أ ن ختربان عن  12نسخ غري رمسية من أ لعاب الفيديو خالل ال شهر قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل  أ  15س
 مجيع ال س باب اليت جتعكل حتصل عىل أ لعاب الفيديو هبذه الطريقة؟

جاابت متعددة  ا 

 ب أ عاله13يف س" اء" أ و "هال" أ و "دجمي"اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار 
 اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟ السببب وما هو 15س

جابة واحدة  ا 

 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
 أ  15س

 مجيع ال س باب

ب 15س
السبب ال كرث 

 أ مهية

ىل ال لعاب قبل أ ن تصدر يف هذا البدل -التوقيت     الوصول ا 

   الرمسية احلصول عىل أ لعاب الفيديو جماان / بسعر أ قل من النسخة -لتوفري املال 

   للحصول عىل أ لعاب الفيديو لكام أ ردت -املالمئة 

   ل نين أ عتقد أ ن النسخ الرمسية من أ لعاب الفيديو تلكف الكثري من املال لرشاهئا

دارهتا وختزيهنا مقارنة  -سهوةل الاس تخدام  ل ن النسخ الرمقية غري الرمسية تسهل ا 
 ابلنسخ الرمسية

  

   من املال لرشاء نسخ رمسيةل نين ل أ مكل ما يكفي 

نرتنت -املالمئة     ل هنا أ سهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أ و عرب ال 

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

سبب أ خر )املرجو كثباته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
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 ب أ عاله )رشاء النسخ غري الرمسية(13" يف سميمجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ج اسأ ل
لو مسحت أ خربان عن مجيع  –قلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة غري رمسية واحدة من أ لعاب الفيديو عىل قرص 16س

 املاضية؟ 12أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا أ لعاب الفيديو هبذه الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 16اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية  12هل اشرتيت أ ي أ لعاب فيديو هبذه الطريقة خالل ال شهر  17س

 ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت  متعددة ا 

املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   زميلمن صديق أ و 

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله )رشاء أ و اس تخدام 13يف س" اء" أ و "هال" أ و "دجمي"اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار 
 النسخ غري الرمسية من أ لعاب الفيديو(

 .قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل نسخ غري رمسية من أ لعاب الفيديو 18س
 الطريقة؟ما رأ يك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه 

جابة واحدة  ا 

 النسخ غري الرمسية من أ لعاب الفيديو تُعد اجلودة...

  أ سوأ  بكثري من النسخ الرمسية

  أ سوأ  بقليل من النسخ الرمسية

  نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية

  أ فضل بقليل من النسخ الرمسية

  أ فضل بكثري من النسخ الرمسية
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 اسأ ل امجليع 
لكرتوين  أ  19س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  الذلان يوفران أ لعاب الفيديو عرب ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 ال نرتنت لتحميلها أ و مشاركهتا أ و بهثا يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت أ لعاب الفيديو املعروضة للبيع عىل قرص يف متجر أ و من أ كشاك 19س ب وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 ري رمسية؟ال سواق نسخة رمسية أ و غ

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت أ لعاب الفيديو املعروضة للبيع عىل قرص من خالل موقع للمزاد 19س ج وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 عرب ال نرتنت نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 أ  19س 

التحميل/البث عىل 
 ال نرتنت

 ب19س

رشاهئا يف قرص  
من متجر أ و من 

 أ كشاك ال سواق

 ج 19س

رشاهئا يف قرص من موقع للمزاد 
 عرب ال نرتنت

    واثق جدا

    واثق قليال

ىل حد ما     غري واثق ا 

    غري واثق متاما

    ل أ عمل

  

 احملمتلني عن الفعلسؤال موجه للممتنعني 

ىل فئة  انظر  -، جيب أ ن يضاف يف هذه املرحةل أ لعاب الفيديول ضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل ا 

 (48دانه يف هذه الوثيقة )سأ  سؤال المنوذج 
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 قسم ال فالم 

ميكن هبا للناس رشاء ال فالم واحلصول علهيا اليت  عليك ال ن قامئة ابلطرق اخملتلفة /س نقرأ  "س نعرض للعرض/للقراءة:

صدارها مؤخرا، مثال يف  فالم اليت مت ا  ىل هذا السؤال، يرىج الرتكزي فقط عىل ال  ومشاهدهتا هذه ال ايم. ابلنس بة ا 

شهر فالم القدمية أ و الالكس يكية." 12 ال  ذا شعرت بأ ن ال مر رضوري، ميكن حرص  املاضية بدل من الرتكزي عىل ال  ]ا 

وضوع بعبارة من قبيل.... أ عين ابل فالم هنا ال فالم الطويةل اليت قد تُعرض يف قاعات السيامن أ و عىل شاشة التلفزيون أ و امل

ذا أ جريت املقابةل عرب الهاتف[ [DVDعىل هجاز الفيديو الرمقي   ]اس تعض عن عبارة 'سأ عرض عليك' بعبارة 'سأ قرأ  عليك" ا 

 .بغض النظر عن أ رستك بشلك عام" خشصيا"املرجو ال جابة عن هذا السؤال ابلتفكري فامي تفعهل  للعرض/للقراءة:

 اسأ ل امجليع
خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء ال فالم أ و احلصول  مسعت عهنالو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه الطرق اليت  أ  20س

 علهيا ملشاهدهتا يف املزنل أ و عىل ال هجزة الالكرتونية مثل ال لواح الالكرتونية أ و الهواتف احملموةل.

جاابت متعددة  ا 

ذا قال املس تجَوب يف س  د20أ نه مل يشرت أ بدا ال فالم أ و يشاهدها يف املزنل فانتقل ا ىل س 5ا 
 أ  20يع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب من خالل ساسأ ل عن مج 

 ال خرية؟ 12واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء ال فالم أ و احلصول علهيا أ و مشاهدهتا يف ال شهر   ب20س

جاابت متعددة  ا 

 ب20املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
من هذه الطرق اليت تس تخدهما لرشاء ال فالم او احلصول علهيا، ابلتفكري يف الطريقة اليي تشاهد هبا ال فالم  ج20س

 تس تخدهما عادة لرشاء ال فالم أ و احلصول علهيا؟ طريقةيف أ غلب ال حيان، أ ي 

جابة واحدة  ا 

املاضية كام  12دهما يف ال شهر أ  ولكن مل يس تخ6اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
 ب20عرُب عن ذكل يف س

حداها قبل س نتني أ و  د20س من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا لرشاء ال فالم أ و احلصول علهيا، هل اس تخدمت ا 
 ثالث س نوات مضت ولكن ل تس تخدهما هذه ال ايم؟

جاابت متعددة  ا 
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ابس تثناء الاختيارين ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب 
 أ  20س " الذلين جيب أ ن يكوان أ خر ما يعرضاد" و"صاء"ف

 واعي هبا

 ب20س

يس تخدهما 

يف الوقت 
 احلارض

 ج20س

يس تخدهما 

يف غالب 
 ال حيان

 د20س

معتاد عىل 
 اس تخدهما

أ و قرص قرص الفيديو الرمقي رشاؤها ابس تخدام ال صدار الرمسي من  .لفأ  
 متجر عىل الانرتنتالبلوراي من حمل جتاري أ و 

    

استئجارها ابس تخدام ال صدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أ و قرص  .ءاب
 البلوراي من حمل جتاري أ و خدمة تأ جري عرب ال نرتنت

    

رشاؤها ابس تخدام أ قراص الفيديو أ و أ قراص البلوراي غري  .ميج
 املنسوخة الرمسية/

    

ىل هجاز  .الد مكبيوتر، أ و اللوحة الالكرتونية، أ و الهاتف، أ و حتميلها رمقيا ا 

أ و هجاز أ خر برشاهئا واحلصول علهيا من  ل نرتنتهجاز تلفزيون موصول اب
 (iTunesمصدر رمسي مثل اي تيونز )

    

ادلفع لتحميلها/بهثا رمقيا لتشغيلها عىل هجاز مكبيوتر، أ و اللوحة  .اءه
 أ و هجاز أ خر ل نرتنتموصول اب الالكرتونية، أ و الهاتف، أ و هجاز تلفزيون

 (iTunesابستئجارها من مصدر رمسي مثل اي تيونز )

    

استئجارها رمقيا لشغيلها عىل هجاز التلفزيون أ و هجاز أ خر مقدم من  .اوو 
 الرشكة اليت تزودك خبدمة التلفزيون

    

لكرتوين .ايز       حتميلها عىل هجاز المكبيوتر جماان من مصدر ا 

حتميل/تبادل امللفات مع صديق )ميكن تبادلها عىل الانرتنت، عىل بطاقة  .اءح

ىل ذكل(  اذلاكرة، عىل قرص الفيديو الرمقي وما ا 
    

ىل مكتبة  .اءط ىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية للوصول ا  اللجوء ا 
 من ال فالم واملسلسالت التلفزيونية

    

( catch-up serviceللمشاهدة فامي بعد )الرمسية  مشاهدهتا عرب اخلدمة .ءاي
مبا يف ذكل مشاهدهتا عىل هجاز مكبيوتر أ و اللوحة الالكرتونية أ و هاتف 

نرتنتأ و هجاز تلفزيون موصول اب أ و هجاز أ خر أ و من خالل هجاز  ل 
 ( املقدم من مزودك خبدمة التلفزيونset top boxالاس تقبال )

    

لكرتوين يبهثامشاهدة نسخ غري رمسية عىل  .فاك      الانرتنت جماان من موقع ا 

ضايف مع مزودك خبدمة التلفزيون، مثال  .مل مشاهدهتا عرب اشرتاك ا 
 الاشرتاك الشهري يف خدمة ال فالم أ و قنوات ال فالم

    

     مشاهدهتا عىل قنوات تلفزيونية للبث الاعتيادي .ميم

البلوراي من صديق أ و أ حد أ فراد اس تعارة أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص  .ونن
 العائةل

    

أ فالم مأ خوذة و/أ  منسوخة من أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي  .نيس
 ُاقرتضت من صديق أ و أ حد أ فراد العائةل

    

رشاء ال فالم املس تعمةل عىل أ قراص الفيديو الرمقي أ و أ قراص البلوراي أ و  .نيع
 رشيط اكسيت الفيديو

    

     طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .اءف

     ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و أ حصل عىل ال فالم أ بدا .ادص
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عداده كدراسة تتبعية[ –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   مزمع ا 

 ب20املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 

تشاهدها يف الوقت احلارض، للك طريقة ذكرهتا يف ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا ال فالم أ و حتصل علهيا أ و  21س
ذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل ال فالم ل كرث من ال شهر  املاضية أ و  12السؤال السابق، هل ميكنك أ ن ختربان ما ا 

 املاضية؟ 12أ قل أ و ملدة تساوي تقريبا ال شهر 

جابة واحدة للك طريقة مس تخدمة   ا 

ذا مل يشرت املس تجَوب أ و يشاهد ال فالم أ بدا يف املزنل ىل س، فانتقل 5كام عرب عن ذكل يف س ا   29ا 

 )القسم التايل(.
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 20س النحو املس تخدم يف سينبغي أ ن جيري العرض عىل نف

أ قل من 
 12ال شهر 

 املاضية

مدة تساوي 
تقريبا 

 12ال شهر 
 املاضية

أ كرث من 
 12ال شهر 

 املاضية

أ و قرص قرص الفيديو الرمقي رشاؤها ابس تخدام ال صدار الرمسي من  .لفأ  
 البلوراي من حمل جتاري أ و متجر عىل الانرتنت

   

الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أ و قرص استئجارها ابس تخدام ال صدار  .ءاب
 البلوراي من حمل جتاري أ و خدمة تأ جري عرب ال نرتنت

   

رشاؤها ابس تخدام أ قراص الفيديو أ و أ قراص البلوراي غري الرمسية/  .ميج
 املنسوخة

   

ىل هجاز مكبيوتر، أ و اللوحة الالكرتونية، أ و الهاتف، أ و  .الد حتميلها رمقيا ا 

أ و هجاز أ خر برشاهئا واحلصول علهيا من  ل نرتنتموصول ابهجاز تلفزيون 
 (iTunesمصدر رمسي مثل اي تيونز )

   

ادلفع لتحميلها/بهثا رمقيا لتشغيلها عىل هجاز مكبيوتر، أ و اللوحة  .اءه
أ و هجاز أ خر  ل نرتنتالالكرتونية، أ و الهاتف، أ و هجاز تلفزيون موصول اب

 (iTunesابستئجارها من مصدر رمسي مثل اي تيونز )

   

استئجارها رمقيا لشغيلها عىل هجاز التلفزيون أ و هجاز أ خر مقدم من  .اوو 
 الرشكة اليت تزودك خبدمة التلفزيون

   

لكرتوين .ايز      حتميلها عىل هجاز المكبيوتر جماان من مصدر ا 

صديق )ميكن تبادلها عىل الانرتنت، عىل بطاقة حتميل/تبادل امللفات مع  .اءح
ىل ذكل(  اذلاكرة، عىل قرص الفيديو الرمقي وما ا 

   

ىل مكتبة  .اءط ىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية للوصول ا  اللجوء ا 
 من ال فالم واملسلسالت التلفزيونية

   

( catch-up serviceالرمسية للمشاهدة فامي بعد ) مشاهدهتا عرب اخلدمة .ءاي
مبا يف ذكل مشاهدهتا عىل هجاز مكبيوتر أ و اللوحة الالكرتونية أ و هاتف 

نرتنتأ و هجاز تلفزيون موصول اب أ و هجاز أ خر أ و من خالل هجاز  ل 
 ( املقدم من مزودك خبدمة التلفزيونset top boxالاس تقبال )

   

لكرتوين يبهثامشاهدة نسخ غري رمسية عىل الانرتنت جماان من  .فاك     موقع ا 

ضايف مع مزودك خبدمة التلفزيون، مثال  .مل مشاهدهتا عرب اشرتاك ا 
 الاشرتاك الشهري يف خدمة ال فالم أ و قنوات ال فالم

   

    مشاهدهتا عىل قنوات تلفزيونية للبث الاعتيادي .ميم

أ فراد اس تعارة أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي من صديق أ و أ حد  .ونن
 العائةل

   

أ فالم مأ خوذة و/أ و منسوخة من أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي  .نيس
 ُاقرتضت من صديق أ و أ حد أ فراد العائةل

   

رشاء ال فالم املس تعمةل عىل أ قراص الفيديو الرمقي أ و أ قراص البلوراي أ و  .نيع
 رشيط اكسيت الفيديو

   

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا .اءف
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" يف ني" أ و "سف" أ و "اكاء" أ و "حاي" أ و "ز مياسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ج
 أ عاله ب20س

املاضية. هل ميكن أ ن ختربان عن مجيع  12قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من ال فالم خالل ال شهر  أ  22س
 ال س باب اليت جتعكل حتصل عىل ال فالم هبذه الطريقة؟

جاابت متعددة  ا 

يف  "ني" أ و "سف" أ و "اكاء" أ و "حاي" أ و "ز مي"جاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار 
 أ عاله ب20س
 ب وما هو السبب اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟22س

جابة   واحدةا 

 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
 أ  22س

 مجيع ال س باب

ب 22س
السبب ال كرث 

 أ مهية

ىل ال فالم قبل أ ن تصدر  -التوقيت     هذا البدليف الوصول ا 

   هذا يعين أ نين ل جيب أ ن أ نتظر ال صدار الرمسي يف احملالت التجارية -التوقيت 

ىل السيامن ولكن ل زالت يصعب عيل يف الوقت  –التوقيت  الراهن اذلهاب ا 
 دلي رغبة بأ ن أ شاهد أ حدث ال صدارات يف أ قرب وقت بعد صدورها

  

   احلصول عىل ال فالم جماان / بسعر أ قل من النسخة الرمسية -لتوفري املال 

   للحصول عىل ال فالم لكام أ ردت -املالمئة 

ذا اشرتيت نسخا رمسية جيب أ ن  -التوافق  أ شرتي نسخا متعددة من نفس ا 
 الفيمل لتشغيلها عىل مجيع أ هجزيت

  

نرتنت -املالمئة     ل هنا أ سهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أ و عرب ال 

   ل نين أ عتقد أ ن النسخ الرمسية من ال فالم تلكف الكثري من املال لرشاهئا

دارهتا وختزيهنا     مقارنة ابلنسخ الرمسيةل ن النسخ الرمقية غري الرمسية تسهل ا 

   ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية

مشاهدة فيمل يف السيامن مل يعد ممتعا  -املتعة تتحقق أ كرث مبشاهدة فيمل يف املزنل 
 كام اكن عليه ال مر من قبل

  

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

سبب أ خر )املرجو كثباته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

ب أ عاله )رشاء النسخ غري الرمسية عىل أ قراص 20اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ج" يف س
 الفيديو/أ قراص البلوراي(

لو  –املاضية  12يف ال شهر  رمسية من أ قراص الفيديو/أ قراص البلورايقلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة غري  23س
 املاضية؟ 12مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا ال فالم هبذه الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 23اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
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املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية ولكن  12ال شهر هل اشرتيت أ ي فيمل هبذه الطريقة خالل  24س
 وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت متعددة  ا 

املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة مع 

الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   البيع ابلتجزئةمتاجر/مراكز 

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله )رشاء أ و اس تخدام النسخ غري الرمسية 20اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ج" يف س
 الرمقي/أ قراص البلوراي(عىل أ قراص الفيديو 

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

جابة واحدة  ا 

صدارها يف قاعات السيامن يف هذا البدل  □ ............................................. قبل ا 

 □ .................................... عندما ل تزال تُعرض يف قاعات السيامن يف هذا البدل

صدارها   عىل أ قراصبعد الانهتاء من عرضها يف قاعات السيامن/قبل ا 

اتحهتا للتحميل الرمسي  □ ............................ الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي أ و ا 

اتحهتا للتحميل الرمسي صدارها عىل أ قراص الفيديو/أ قراص البلوراي أ و ا   □ .... بعد ا 

 □ ...أ ان أ قوم هبذا ال مر فقط عندما يتعلق ال مر ابل فالم اليت مل تصدر يف هذا البدل

ذا صدر   فيمل معني سواء يف قاعات السيامن أ وأ ان عادة ل أ كون عىل عمل ما ا 

 عىل أ قراص الفيديو وغريها. أ ان أ حصل عىل ال فالم فقط عندما أ عرث علهيا عىل 

 □ ........................................... أ قراص الفيديو /أ قراص البلوراي غري الرمسية 

ب أ عاله )حتميل أ و بث النسخ 20" يف سف" أ و "اكاياسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ز 
 الرمسية( غري
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 ال فالم عىل أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي؟ مىت حتمل أ و تبث نسخ غري رمسية من 26س

جابة واحدة  ا 

صدارها يف قاعات السيامن يف هذا البدل  □ .............................................. قبل ا 

 □ ..................................... عندما ل تزال تُعرض يف قاعات السيامن يف هذا البدل

صدارها عىل أ قراص  بعد الانهتاء من عرضها يف قاعات السيامن/قبل ا 

اتحهتا للتحميل الرمسي  □ ............................. الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي أ و ا 

اتحهتا للتحميل الرمسي صدارها عىل أ قراص الفيديو/أ قراص البلوراي أ و ا   □ ..... بعد ا 

 □ ....أ ان أ قوم هبذا ال مر فقط عندما يتعلق ال مر ابل فالم اليت مل تصدر يف هذا البدل

ذا صدر فيمل معني   سواء يف قاعات السيامن أ وأ ان عادة ل أ كون عىل عمل ما ا 

 عىل أ قراص الفيديو وغريها. أ ان أ حصل عىل ال فالم فقط عندما أ عرث علهيا عىل 

 □ ............................................ أ قراص الفيديو /أ قراص البلوراي غري الرمسية 

ب أ عاله )رشاء 20" يف سف" أ و "اكاء" أ و "حاي" أ و "ز مياسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ج
 ال فالم غري الرمسية(أ و اس تخدام نسخ 

 .قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل نسخ غري رمسية من ال فالم 27س

 ما رأ يك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

جابة واحدة  ا 

 النسخ غري الرمسية من ال فالم تُعد اجلودة...

  أ سوأ  بكثري من النسخ الرمسية

  أ سوأ  بقليل من النسخ الرمسية

  نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية

  أ فضل بقليل من النسخ الرمسية

  أ فضل بكثري من النسخ الرمسية

 اسأ ل امجليع 
لكرتوين الذلان يوفران ال فالم عرب ال نرتنت  أ  28س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 لتحميلها أ و مشاركهتا أ و بهثا يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل

ىل فئة  انظر سؤال  -، جيب أ ن يضاف يف هذه املرحةل ال فالمل ضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل ا 

 (48يف هذه الوثيقة )سدانه أ  المنوذج 
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 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت ال فالم املعروضة للبيع عىل قرص يف متجر أ و من أ كشاك ب وما مدى ثقتك بأ نك 28س تس تطيع معرفة ما ا 

 ال سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت ال فالم املعروضة للبيع عىل قرص من خالل موقع للمزاد عرب 28س ج وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 أ و غري رمسية؟ ال نرتنت نسخة رمسية

جابة واحدة  ا 

 أ  28س 

التحميل/البث عىل 
 ال نرتنت

 ب28س

رشاهئا يف قرص  
من متجر أ و من 

 أ كشاك ال سواق

 ج 28س

رشاهئا يف قرص من موقع للمزاد 
 عرب ال نرتنت

    واثق جدا

    واثق قليال

ىل حد ما     غري واثق ا 

    غري واثق متاما

    ل أ عمل
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  التلفزيونيةقسم املسلسالت 

س نعرض عليك ال ن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت ميكن هبا للناس رشاء املسلسالت التلفزيونية واحلصول " للعرض/للقراءة:
اكنت عبارة عن حلقة واحدة أ و املسلسل كلك ]اس تعض عن عبارة 'سأ عرض عليك'  علهيا ومشاهدهتا هذه ال ايم، سواء أ 

ذا أ جريت   املقابةل عرب الهاتف["بعبارة 'سأ قرأ  عليك" ا 

 .بغض النظر عن أ رستك بشلك عام" خشصيااملرجو ال جابة عن هذا السؤال ابلتفكري فامي تفعهل " للعرض/للقراءة:

 اسأ ل امجليع
خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء املسلسالت التلفزيونية  مسعت عهنالو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه الطرق اليت  أ  29س

 أ و احلصول علهيا ملشاهدهتا يف املزنل أ و عىل ال هجزة الالكرتونية مثل ال لواح الالكرتونية أ و الهواتف احملموةل.

جاابت متعددة  ا 

ذا قال املس تجَوب يف س ىل سأ نه مل يشرت أ بدا املسلسالت التلفزيونية أ و يشاهدها فانتقل  5ا   د29ا 
 أ  29اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب من خالل س

 املاضية؟ 12واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء املسلسالت التلفزيونية أ و احلصول علهيا أ و مشاهدهتا يف ال شهر  ب29س

جاابت متعددة  ا 

 ب29املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 

من هذه الطرق اليت تس تخدهما لرشاء املسلسالت التلفزيونية او احلصول علهيا، ابلتفكري يف الطريقة اليي تشاهد هبا  ج29س
 املسلسالت التلفزيونية أ و احلصول علهيا؟ تس تخدهما عادة لرشاء طريقةاملسلسالت التلفزيونية يف أ غلب ال حيان، أ ي 

جابة واحدة  ا 

املاضية  12أ  ولكن مل يس تخدهما يف ال شهر 29املس تجَوب واملعرب عهنا يف ساسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا 
 ب29كام عرُب عن ذكل يف س

حداها  د29س من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا لرشاء املسلسالت التلفزيونية أ و احلصول علهيا، هل اس تخدمت ا 
 قبل س نتني أ و ثالث س نوات مضت ولكن ل تس تخدهما هذه ال ايم؟

جاابت متعددة   ا 
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الاختيارين  ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء
 " ليت جيب أ ن تكون أ خر ما يعرضاد" و"صاء"ف

 أ  29س

 واعي هبا

 ب29س

يس تخدهما 
يف الوقت 

 احلارض

 ج29س

يس تخدهما 
يف غالب 

 ال حيان

 د29س

معتاد عىل 
 اس تخدهما

رشاؤها ابس تخدام ال صدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أ و قرص البلوراي  .لفأ  
 من حمل جتاري أ و متجر عىل الانرتنت

    

الرمقي أ و قرص استئجارها ابس تخدام ال صدار الرمسي من قرص الفيديو  .ءاب
 البلوراي من حمل جتاري أ و خدمة تأ جري عرب ال نرتنت

    

     رشاؤها ابس تخدام أ قراص الفيديو أ و أ قراص البلوراي غري الرمسية/ املنسوخة .ميج

ىل هجاز مكبيوتر، أ و اللوحة الالكرتونية، أ و الهاتف، أ و هجاز  .الد حتميلها رمقيا ا 
أ و هجاز أ خر برشاهئا واحلصول علهيا من مصدر رمسي  ل نرتنتتلفزيون موصول اب

 (iTunes) مثل اي تيونز
    

ادلفع لتحميلها/بهثا رمقيا لتشغيلها عىل هجاز مكبيوتر، أ و اللوحة الالكرتونية، أ و   .اءه
نرتنتالهاتف، أ و هجاز تلفزيون موصول اب أ و هجاز أ خر ابستئجارها من مصدر  ل 

 ]خدمة غري متوفرة يف أ غلب املناطق[ (iTunes) رمسي مثل اي تيونز
    

استئجارها رمقيا لشغيلها عىل هجاز التلفزيون أ و هجاز أ خر مقدم من الرشكة اليت  .اوو 
 تزودك خبدمة التلفزيون ]خدمة غري متوفرة يف أ غلب املناطق[

    

لكرتوين .ايز       حتميلها عىل هجاز المكبيوتر جماان من مصدر ا 

حتميل/تبادل امللفات مع صديق )ميكن تبادلها عىل الانرتنت، عىل بطاقة اذلاكرة،  .اءح
ىل ذكل(  عىل قرص الفيديو الرمقي وما ا 

    

ىل مكتبة من  .اءط ىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية للوصول ا  اللجوء ا 
 ال فالم واملسلسالت التلفزيونية 

    

مبا   (catch-up  service) للمشاهدة فامي بعد مشاهدهتا عرب اخلدمة الرمسية .ءاي
يف ذكل مشاهدهتا عىل هجاز مكبيوتر أ و اللوحة الالكرتونية أ و هاتف أ و هجاز 

 set) أ و هجاز أ خر أ و من خالل هجاز الاس تقبال ل نرتنتتلفزيون موصول اب
top box) املقدم من مزودك خبدمة التلفزيون 

    

لكرتوين يبهثامشاهدة نسخ غري رمسية عىل .فاك       الانرتنت جماان من موقع ا 

ذا اكن همام يف  .مل ضايف مع مزودك خبدمة التلفزيون، مثال ]ا  مشاهدهتا عرب اشرتاك ا 
 املنطقة أ درج أ و أ ضف املثال احمليل[ أ و تشاهد احلزمة التلفزيونية املندرجة ُضن

 اشرتاكك يف خدمة التلفاز ابجملان
    

     قنوات تلفزيونية للبث الاعتياديمشاهدهتا عىل  .ميم

     اس تعارة أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي من صديق أ و أ حد أ فراد العائةل .ونن

أ فالم مأ خوذة و/أ و منسوخة من أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي  .نيس
 ُاقرتضت من صديق أ و أ حد أ فراد العائةل

    

التلفزيونية املس تعمةل عىل أ قراص الفيديو الرمقي أ و أ قراص رشاء املسلسالت  .نيع
 البلوراي أ و رشيط اكسيت الفيديو

    

     طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .اءف

ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و أ حصل عىل املسلسالت التلفزيونية   .ادص
 أ بدا
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ذا اكن  –]السؤال التايل اختياري  دراجه فقط ا  عداده كدراسة تتبعية[مزمع ا   الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا 

 ب29املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
يف الطرق اليت تشرتي هبا املسلسالت التلفزيونية أ و حتصل علهيا أ و تشاهدها يف الوقت احلارض، للك  ابلتفكري 30س

ذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل املسلسالت التلفزيونية  طريقة ذكرهتا يف السؤال السابق، هل ميكنك أ ن ختربان ما ا 
 املاضية؟ 12ا ال شهر املاضية أ و أ قل أ و ملدة تساوي تقريب 12ل كرث من ال شهر 

جابة واحدة للك طريقة مس تخدمة   ا 

ذا مل يشرت املس تجَوب أ و يشاهد  ، فانتقل 5كام عرب عن ذكل يف س أ بدا يف املزنل املسلسالت التليفزيونيةا 

ىل س  )القسم التايل(. 38ا 
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أ قل من  29ينبغي أ ن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س
ال شهر 

12 
 املاضية

مدة تساوي 
تقريبا 

 12ال شهر 
 املاضية

أ كرث من 
 12ال شهر 

 املاضية

رشاؤها ابس تخدام ال صدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أ و قرص  .لفأ  
 البلوراي من حمل جتاري أ و متجر عىل الانرتنت

   

استئجارها ابس تخدام ال صدار الرمسي من قرص الفيديو الرمقي أ و قرص  . ءاب
 البلوراي من حمل جتاري أ و خدمة تأ جري عرب ال نرتنت

   

رشاؤها ابس تخدام أ قراص الفيديو أ و أ قراص البلوراي غري  . ميج
 املنسوخة الرمسية/

   

ىل هجاز مكبيوتر، أ و اللوحة الالكرتونية، أ و الهاتف، أ و هجاز  .الد حتميلها رمقيا ا 
أ و هجاز أ خر برشاهئا واحلصول علهيا من مصدر  ل نرتنتتلفزيون موصول اب

 (iTunes) رمسي مثل اي تيونز
   

ادلفع لتحميلها/بهثا رمقيا لتشغيلها عىل هجاز مكبيوتر، أ و اللوحة الالكرتونية،  . اءه
أ و هجاز أ خر ابستئجارها من  ل نرتنتالهاتف، أ و هجاز تلفزيون موصول ابأ و 

]خدمة غري متوفرة يف أ غلب  (iTunes) مصدر رمسي مثل اي تيونز
 املناطق[

   

استئجارها رمقيا لشغيلها عىل هجاز التلفزيون أ و هجاز أ خر مقدم من الرشكة  . اوو 
 املناطق[ يف أ غلب]خدمة غري متوفرة  اليت تزودك خبدمة التلفزيون

   

لكرتوين  .ايز      حتميلها عىل هجاز المكبيوتر جماان من مصدر ا 

حتميل/تبادل امللفات مع صديق )ميكن تبادلها عىل الانرتنت، عىل بطاقة  . اءح
ىل ذكل(  اذلاكرة، عىل قرص الفيديو الرمقي وما ا 

   

ىل مكتبة  . اءط ىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية للوصول ا  اللجوء ا 
 من ال فالم واملسلسالت التلفزيونية 

   

 (catch-up service) مشاهدهتا عرب اخلدمة الرمسية للمشاهدة فامي بعد  .ءاي
مبا يف ذكل مشاهدهتا عىل هجاز مكبيوتر أ و اللوحة الالكرتونية أ و هاتف أ و 

 أ و هجاز أ خر أ و من خالل هجاز الاس تقبال ل نرتنتموصول ابهجاز تلفزيون 
(set top box)  املقدم من مزودك خبدمة التلفزيون 

   

لكرتوين يبهثا . فاك     مشاهدة نسخ غري رمسية عىل الانرتنت جماان من موقع ا 

ضايف مع مزودك خبدمة التلفزيون، . مل ذا اكن مثال  مشاهدهتا عرب اشرتاك ا  ]ا 
يف املنطقة أ درج أ و أ ضف املثال احمليل[ أ و تشاهد احلزمة التلفزيونية همام 

 اشرتاكك يف خدمة التلفاز ابجملان املندرجة ُضن
   

    مشاهدهتا عىل قنوات تلفزيونية للبث الاعتيادي .ميم

اس تعارة أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي من صديق أ و أ حد أ فراد   .ونن
 العائةل

   

أ فالم مأ خوذة و/أ و منسوخة من أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي  . نيس
 ُاقرتضت من صديق أ و أ حد أ فراد العائةل

   

رشاء املسلسالت التلفزيونية املس تعمةل عىل أ قراص الفيديو الرمقي أ و  . نيع
 أ قراص البلوراي أ و رشيط اكسيت الفيديو

   

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا  . اءف
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" يف ني" أ و "سف" أ و "اكاء" أ و "حاي" أ و "ز مياسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ج
 أ عاله ب29س

املاضية. هل ميكن أ ن  12قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من املسلسالت التلفزيونية خالل ال شهر  أ  31س
 ختربان عن مجيع ال س باب اليت جتعكل حتصل عىل املسلسالت التلفزيونية هبذه الطريقة؟

جاابت متعددة  ا 

يف  "ني" أ و "سف" أ و "اكاء" أ و "حاي" أ و "ز مي"جاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار 
 أ عاله ب29س
 ابلنس بة كل؟ب وما هو السبب اذلي تراه أ كرث أ مهية 31س

جابة واحدة  ا 

 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
 أ  31س

 مجيع ال س باب

ب 31س
السبب ال كرث 

 أ مهية

ىل املسلسالت التلفزيونية قبل أ ن تصدر يف هذا البدل -التوقيت     الوصول ا 

   هذا يعين أ نين ل جيب أ ن أ نتظر ال صدار الرمسي يف احملالت التجارية -التوقيت 

أ س تطيع أ ن أ شاهد مسلسالت تلفزيونية خاصة مل تعد متوفرة عىل  -الااتحة 
 شاشة التلفزيون

  

أ س تطيع أ ن أ شاهد مسلسالت تلفزيونية خاصة متاحة فقط عىل  -الااتحة 
 القنوات التلفزيونية اليت أ توفر علهيا خشصيا

  

   نية اليت فاتتينأ س تطيع مشاهدة املسالت/احللقات التلفزيو  –املشاهدة فامي يعد 

احلصول عىل املسلسالت التلفزيونية جماان / بسعر أ قل من  -لتوفري املال 
 النسخة الرمسية

  

ذا اشرتيت نسخا رمسية جيب أ ن أ شرتي نسخا متعددة لتشغيلها عىل  -التوافق  ا 
 مجيع أ هجزيت

  

   للحصول عىل املسلسالت التلفزيونية لكام أ ردت -املالمئة 

نرتنت -املالمئة     ل هنا أ سهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أ و عرب ال 

ل نين أ عتقد أ ن النسخ الرمسية من املسلسالت التلفزيونية تلكف الكثري من 
 املال لرشاهئا

  

دارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية    ل ن النسخ الرمقية غري الرمسية تسهل ا 

   لرشاء نسخ رمسيةل نين ل أ مكل ما يكفي من املال 

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

سبب أ خر )املرجو كثباته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
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الرمسية عىل أ قراص ب أ عاله )رشاء النسخ غري 29" يف سمياسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ج
 الفيديو/أ قراص البلوراي(

لو  –املاضية  12قلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة غري رمسية من أ قراص الفيديو/أ قراص البلوراي يف ال شهر  32س
 املاضية؟ 12مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا املسلسالت التلفزيونية هبذه الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 32اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة  12هل اشرتيت أ ي مسلسل تلفزيوين هبذه الطريقة خالل ال شهر  33س

 رمسية ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت   متعددةا 

املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله )رشاء أ و اس تخدام النسخ غري الرمسية 29عىل الاختيار "ج" يف ساسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا 
 عىل أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي(

 مىت تشرتي عادة نسخا غري رمسية من أ قراص الفيديو الرمقي/أ قراص البلوراي تتضمن مسلسالت تلفزيونية؟ 34س

جابة واحدة  ا 

صدارها يف أ ي من القنوات   □ ............................. التلفزيونية يف هذا البدلقبل ا 

 قبل بهثا عىل القنوات التلفزيونية اليت جيب أ ن تدفع رسوهما

 □ .................................................................... لتشرتك فهيا يف هذا البدل

 عندما تُبث يف هذا البدل عىل القنوات التلفزيونية

 □ ................................................... اليت جيب أ ن تدفع رسوهما لتشرتك فهيا

 □ .............................. عندما تُبث يف هذا البدل عىل القنوات التلفزيونية اجملانية

صدارها عىل أ قراص  بعد بهثا يف هذا البدل عىل قناة واحدة عىل ال قل ولكن قبل ا 
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اتحهتا للتحميل الرمسي    □ ...................... الفيديو الرمقي أ و أ قراص البلوراي أ و ا 

اتحهتا للتحميل الرمسي صدارها عىل أ قراص الفيديو/أ قراص البلوراي أ و ا   □ ... بعد ا 

 التلفزيونية سلسالتابمل أ ان أ قوم هبذا ال مر فقط عندما يتعلق ال مر 

 □ ................................................................. اليت مل تصدر يف هذا البدل 

ذا صدر برانمج معني عىل أ قراص الفيديو وغريها.  أ ان عادة ل أ كون عىل عمل ما ا 

 أ ان أ حصل عىل الربامج التلفزيونية فقط عندما أ عرث علهيا عىل 

 □ .......................................... أ قراص الفيديو /أ قراص البلوراي غري الرمسية 

ب أ عاله )حتميل أ و بث النسخ 29عىل الاختيار "ز" أ و "ك" يف ساسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا 
 الرمسية( غري
 مىت حتمل أ و تبث نسخ غري رمسية من املسلسالت التلفزيونية؟ 35س

جابة واحدة  ا 

صدارها يف أ ي من القنوات التلفزيونية يف هذا البدل  □ ............................... قبل ا 

 قبل بهثا عىل القنوات التلفزيونية اليت جيب أ ن تدفع رسوهما

 □ ...................................................................... لتشرتك فهيا يف هذا البدل

 عندما تُبث يف هذا البدل عىل القنوات التلفزيونية

 □ ..................................................... اليت جيب أ ن تدفع رسوهما لتشرتك فهيا

 □ ................................ عندما تُبث يف هذا البدل عىل القنوات التلفزيونية اجملانية

صدارها عىل أ قراص  بعد بهثا يف هذا البدل عىل قناة واحدة عىل ال قل ولكن قبل ا 

اتحهتا للتحميل الرمسيالفيديو ال   □ .......................... رمقي أ و أ قراص البلوراي أ و ا 

اتحهتا للتحميل الرمسي صدارها عىل أ قراص الفيديو/أ قراص البلوراي أ و ا   □ ..... بعد ا 

 التلفزيونية أ ان أ قوم هبذا ال مر فقط عندما يتعلق ال مر ابملسلسالت

 □ ................................................................... اليت مل تصدر يف هذا البدل 

ذا صدر   برانمج معني عىل أ قراص الفيديو وغريها.أ ان عادة ل أ كون عىل عمل ما ا 

 أ ان أ حصل عىل الربامج التلفزيونية فقط عندما أ عرث علهيا عىل 

 □ ............................................ أ قراص الفيديو /أ قراص البلوراي غري الرمسية 

ب أ عاله )رشاء 29" يف سف" أ و "اكاء" أ و "حاي" أ و "ز مياسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ج
 املسلسالت التلفزيونية غري الرمسية(أ و اس تخدام نسخ 

 .قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل نسخ غري رمسية من املسلسالت التلفزيونية 36س

 ما رأ يك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

جابة واحدة  ا 
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 النسخ غري الرمسية من املسلسالت التلفزيونية  تُعد اجلودة...

  النسخ الرمسيةأ سوأ  بكثري من 

  أ سوأ  بقليل من النسخ الرمسية

  نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية

  أ فضل بقليل من النسخ الرمسية

  أ فضل بكثري من النسخ الرمسية
 

 اسأ ل امجليع 
لكرتوين الذلان يوفران املسلسالت التلفزيونية  أ  37س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟عرب ال نرتنت لتحميلها أ و مشاركهتا أ و بهثا 

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت املسلسالت التلفزيونية املعروضة للبيع عىل قرص الفيديو الرمقي 37س ب وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 أ و قرص البلوراي يف متجر أ و من أ كشاك ال سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت املسلسالت التلفزيونية املعروضة للبيع عىل قرص الفيديو الرمقي أ و 37س ج وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 قرص البلوراي من خالل موقع للمزاد عرب ال نرتنت نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 أ  37س 

التحميل/البث عىل 
 ال نرتنت

 ب37س

رشاهئا يف قرص  
من متجر أ و من 

 أ كشاك ال سواق

 ج 37س

رشاهئا يف قرص من موقع للمزاد 
 عرب ال نرتنت

    واثق جدا

    واثق قليال

ىل حد ما     غري واثق ا 

    غري واثق متاما

    ل أ عمل

 سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل

ىل فئة  ، جيب أ ن يضاف يف هذه املرحةل التلفزيونيةاملسلسالت ل ضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل ا 
 (48دانه يف هذه الوثيقة )سأ  انظر سؤال المنوذج  -
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 ال لكرتونيةقسم الكتب 

"س نعرض عليك ال ن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت ميكنك هبا رشاء الكتب واحلصول علهيا هذه ال ايم، املرجو  للعرض/للقراءة:
 "الرتكزي عىل الكتب اليت قد تقرأ ها من أ جل املتعة بدل من الكتب املدرس ية، والكتب املرجعية أ و أ ي نوع أ خر من الكتب 

ذا أ جريت املقابةل عرب الهاتف["]اس تعض عن عبارة 'سأ عرض عليك' بعبارة 'سأ قرأ  علي  ك" ا 

 اسأ ل امجليع
خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء الكتب أ و  مسعت عهنالو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه الطرق اليت  أ  38س

 علهيا؟ احلصول

جاابت متعددة  ا 

ذا قال املس تجَوب يف س ىل س 5ا   د38أ نه مل يشرت أ بدا الكتب فانتقل ا 

 أ  38يعهيا املس تجَوب من خالل ساسأ ل عن مجيع الطرق اليت 
 املاضية؟ 12واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء الكتب أ و احلصول علهيا يف ال شهر  ب38س

جاابت متعددة  ا 

 ب38املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
تس تخدهما عادة للحصول  طريقةمن هذه الطرق، ابلتفكري يف الطريقة اليي تقرأ  هبا الكتب يف أ غلب ال حيان، أ ي  ج38س

 عىل الكتب أ و قراءهتا؟

جابة واحدة  ا 

املاضية  12أ  ولكن مل يس تخدهما يف ال شهر 38اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
 ب38سكام عرُب عن ذكل يف 

حداها قبل س نتني أ و ثالث  د38س من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا للحصول عىل الكتب، هل اس تخدمت ا 
 س نوات مضت ولكن ل تس تخدهما هذه ال ايم؟

جاابت متعددة   ا 
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عداده كدراسة تتبعية[ –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   مزمع ا 

 ب38املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 

 السؤال السابق، ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا الكتب أ و حتصل علهيا يف الوقت احلارض، للك طريقة ذكرهتا يف 39س
ذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب ل كرث من ال شهر  املاضية أ و أ قل أ و ملدة  12هل ميكنك أ ن ختربان ما ا 

 املاضية؟ 12تساوي تقريبا ال شهر 

جابة واحدة للك طريقة مس تخدمة   ا 

الاختيارين  ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء
 يعرضالذلين جيب أ ن تكون أ خر ما  "ني" و"سون"ن

 أ  38س

واعي 

 هبا

 ب38س

يس تخدهم

ا يف 

الوقت 

 احلارض

 ج38س

يس تخدهما 

يف غالب 

 ال حيان

 د38س

معتاد عىل 

 اس تخدهما

     رشاء نسخة رمسية من الكتب بغالف وريق أ و غالف صلب . لفأ  

     رشاء نسخة غري رمسية من الكتب بغالف وريق أ و غالف صلب . ءاب

     أ و غالف صلب من صديق أ و مكتبة اس تعارة الكتب بغالف وريق . ميج

     رشاء نسخة رمسية من كتاب صويت عىل القرص املدمج أ و بطاقة اذلاكرة . الد

رشاء نسخة غري رمسية من كتاب صويت عىل القرص املدمج أ و  . اءهـ

 اذلاكرة بطاقة

    

     رمسيرشاء الكتب ال لكرتونية احملمةل رمقيا واحلصول علهيا من موقع  . اوو 

رشاء نسخة غري رمسية من الكتب ال لكرتونية احملمةل رمقيا واحلصول علهيا  . ايز 

 من موقع رمسي

    

لكرتوين . اءح      حتميل النسخ غري الرمسية من الكتب ال لكرتونية جماان من مصدر ا 

     حتميل/نسخ ملفات الكتب ال لكرتونية من صديق . اءط

لكرتوينحتميل نسخة   .ءاي      ممسوحة ضوئيا من الكتاب جماان من مصدر ا 

لكرتونية ابس تخدام مصدر  . فاك بث/عرض نسخ عىل الانرتنت من الكتب ال 

لكرتوين  ا 

    

ىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية متكنك من  . مل اللجوء ا 

 اس تعارة الكتب 

    

     رشاء الكتب املس تعمةل .ميم

     أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(طريقة  .ونن

     ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و أ حصل عىل الكتب أ بدا .نيس

ذا مل يشرت املس تجَوب الكتب أ بدا يف كام عرب عن ذكل يف س ىل س5ا   )القسم التايل(. 47، فانتقل ا 
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" يف ف" أ و "اكاء" أ و "طاء" أ و "حاي" أ و "ز اء" أ و "هءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 أ عاله ب38س
املاضية. هل ميكن أ ن ختربان عن مجيع  12الكتب خالل ال شهر قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من  أ  40س

 ال س باب اليت جتعكل حتصل عىل الكتب هبذه الطريقة؟

جاابت متعددة  ا 

يف  "ف" أ و "اكاء" أ و "طاء" أ و "حاي" أ و "ز اء" أ و "هء"اباسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار 
 أ عاله ب38س

 اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟ السببب وما هو 40س

جابة واحدة  ا 

أ قل من  38ينبغي أ ن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س
ال شهر 

12 
 املاضية

مدة 
تساوي 

تقريبا 
 12ال شهر 

 املاضية

أ كرث من 
ال شهر 

12 
 املاضية

    رشاء نسخة رمسية من الكتب بغالف وريق أ و غالف صلب .لفأ  

    رشاء نسخة غري رمسية من الكتب بغالف وريق أ و غالف صلب . ءاب

    أ و غالف صلب من صديق أ و مكتبة اس تعارة الكتب بغالف وريق . ميج

    رشاء نسخة رمسية من كتاب صويت عىل القرص املدمج أ و بطاقة اذلاكرة . الد

    رشاء نسخة غري رمسية من كتاب صويت عىل القرص املدمج أ و بطاقة اذلاكرة .اءهـ

    رشاء الكتب ال لكرتونية احملمةل رمقيا واحلصول علهيا من موقع رمسي .اوو 

ال لكرتونية احملمةل رمقيا واحلصول علهيا رشاء نسخة غري رمسية من الكتب  .ايز 
 موقع رمسي من

   

لكرتوين . اءح     حتميل النسخ غري الرمسية من الكتب ال لكرتونية جماان من مصدر ا 

    حتميل/نسخ ملفات الكتب ال لكرتونية من صديق . اءط

لكرتوين . ءاي     حتميل نسخة ممسوحة ضوئيا من الكتاب جماان من مصدر ا 

لكرتونية ابس تخدام  . فاك بث/عرض نسخ عىل الانرتنت من الكتب ال 
لكرتوين مصدر  ا 

   

ىل خدمة الاشرتاك حيث تدفع رسوما شهرية متكنك من   .مل اللجوء ا 
 الكتب  اس تعارة

   

    رشاء الكتب املس تعمةل . ميم

    طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  .ونن
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 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
 أ  40س

 مجيع ال س باب

ب 40س
السبب ال كرث 

 أ مهية

ىل الكتب قبل أ ن تُنرش يف هذا البدل -التوقيت     الوصول ا 

   احلصول عىل الكتب جماان / بسعر أ قل من النسخة الرمسية -لتوفري املال 

   للحصول عىل الكتب لكام أ ردت -املالمئة 

   ل نين أ عتقد أ ن النسخ الرمسية من الكتب تلكف الكثري من املال لرشاهئا

دارهتا  -سهوةل الاس تخدام  ل ن النسخ غري الرمسية من الكتب ال لكرتونية تسهل ا 
 وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية

  

لرشاء نسخ رمسية من الكتب الورقية أ و ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال 
 ال لكرتونية

  

ل هنا أ سهل من رشاء نسخ الكتب ال لكرتونية الرمسية من املتاجر أ و عرب  -املالمئة 
 ال نرتنت

  

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

سبب أ خر )املرجو كثباته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ب أ عاله )رشاء النسخ غري الرمسية من 38" يف ساء" أ و "هءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 الكتب بغالف صلب أ و غالف وريق او الكتب املسموعة(

لو  –املاضية  12املسموعة يف ال شهر قلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة غري رمسية من الكتب الورقية أ و الكتب  41س
 املاضية؟ 12مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا الكتب هبذه الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 41اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
اشرتيت نسخة رمسية ولكن  املاضية حيث اعتقدت أ نك 12هل اشرتيت أ ي كتاب هبذه الطريقة خالل ال شهر  42س

 وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت متعددة  ا 
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املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   يف ذكل البيع من صندوق الس يارةأ كشاك ال سواق مبا 

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله )رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب 38" يف ساياسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ز 
 مدمج أ و بطاقة اذلاكرة(ال لكرتونية عىل قرص 

لكرتونية عىل قرص مدمج أ و بصيغة ملفات  43س  mp3قلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة غري رمسية من الكتب ال 
لو مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا الكتب ال لكرتونية  –املاضية  12عىل بطاقة اذلاكرة يف ال شهر 

 املاضية؟ 12هر هبذه الطريقة خالل ال ش 

جاابت متعددة  ا 

 43اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
لكرتوين هبذه الطريقة خالل ال شهر  44س املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية  12هل اشرتيت أ ي كتاب ا 

 تسلميها؟ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت 

جاابت متعددة  ا 
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املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

" يف ف" أ و "اكاء" أ و "طاء" أ و "حاي" أ و "ز اء" أ و "هءاذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب اسأ ل مجيع أ ولئك
 ب أ عاله )رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية والكتب املسموعة والكتب ال لكرتونية(38س
 .والكتب ال لكرتونية قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية والكتب املسموعة 45س

 ما رأ يك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

جابة واحدة  ا 

 ...تُعد اجلودة
النسخ غري الرمسية 

 من الكتب الورقية
النسخ غري الرمسية 

 من الكتب املسموعة

النسخ غري الرمسية 
من الكتب 

 ال لكرتونية

    أ سوأ  بكثري من النسخ الرمسية

    أ سوأ  بقليل من النسخ الرمسية

    نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية

    أ فضل بقليل من النسخ الرمسية

    أ فضل بكثري من النسخ الرمسية

 

 سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل

ىل فئة  انظر سؤال  -، جيب أ ن يضاف يف هذه املرحةل الكتبل ضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل ا 
 (45سدانه يف هذه الوثيقة )أ  المنوذج 
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 اسأ ل امجليع 

لكرتوين الذلان يوفران الكتب ال لكرتونية عرب  أ  46س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 
 رمسية؟ ال نرتنت لتحميلها أ و مشاركهتا يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 

ذا اكنت الكتب ال لكرتونية املعروضة للبيع من خالل موقع للمزاد عىل 46س ب وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 
 نسخة رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنت

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 

ذا اكنت الكتب بغالف46س صلب أ و غالف وريق املعروضة للبيع من خالل  ج وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 
 متجر أ و كشك ابل سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 

ذا اكنت الكتب بغالف صلب أ و غالف وريق املعروضة للبيع من خالل 46س د وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 
نرتنتموقع للمزاد عىل   مسية؟نسخة رمسية أ و غري ر  ال 

جابة واحدة  ا 

 أ  46س 

حتميل/مشاركة 
الكتب ال لكرتونية 

 ال نرتنتعىل 

 ج 46س

رشاء الكتب 
ال لكرتونية من 

موقع للمزاد 
 عرب ال نرتنت

 ب46س

رشاء الكتب  
بغالف وريق أ و 

غالف صلب من 
متجر/كشك 

 ابل سواق

 ج 46س

رشاء الكتب بغالف وريق 
أ و غالف صلب من موقع 

 للمزاد عرب ال نرتنت

     واثق جدا

     واثق قليال

ىل حد ما      غري واثق ا 

     غري واثق متاما

     ل أ عمل
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 القسم اخلاص ابملواقف جتاه القرصنة

 اسأ ل امجليع 

ىل أ و مشاهدة  47س سأ عرض عليك ال ن سلسةل من العبارات اليت أ دىل هبا الناس حول رشاء أ و احلصول أ و الاس امتع ا 
غري الرمسية من السلع الرمقية مثل املوس يقى والكتب ال لكرتونية وأ لعاب الفيديو وال فالم واملسلسالت أ و تشغيل النسخ 

ذا كنت توافق خشصيا أ و ل توافق عىل العبارة املدىل هبا. من أ جل ذكل  التلفزيونية. للك عبارة، لو مسحت أ خربان ما ا 
ىل ادلرجة  1اس تخدم مقياس من ادلرجة  ذا كنت تو 10ا  ذا كنت ل توافق بشدة 10افق بشدة فأ نت يف ادلرجة ، فا  ، وا 

ىل أ ي حد توافق أ و ل توافق عىل لك عبارة.1فأ نت يف ادلرجة   ، يرىج منك اس تخدام املقياس لتخربان ا 

جابة واحدة للك عبارة   ا 
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 مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ
ل أ وافق 

 بشدة

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

أ وافق 
 بشدة 

10 

ل 
أ عمل/ليست 

دلي أ ي 
جتربة حول 

 هذا

            جودة النسخ غري الرمسية مقبوةل

متاعب احلصول عىل النسخ غري الرمسية أ قل مقارنة برشاء 
 تكل النسخ الرمسية

           

متاحة عىل  غري الرمسيةهناك مجموعة واسعة من النسخ 
 الانرتنت أ و للتحميل

           

            متاحة للرشاء الرمسيةهناك مجموعة واسعة من النسخ 

مبجرد بث ال فالم والربامج التلفزيونية عىل شاشة التلفزيون 
 يصبح نسخها جائزا

           

احلصول عىل نسخة غري رمسية من كتاب أ و مقال ل خيتلف 
 عن اس تعارهتا من املكتبة

           

مبزااي املاكفأ ة اليت ترافق ال صدارات الرمسية من  أ ان ل أ همت
 أ قراص الفيديو الرمقي/ أ قراص بلو راي

           

اس تخدام النسخ غري الرمسية جيعلين أ س بق احلشد 
 خبطوة/مواكبا ل حدث الاجتاهات

           

نسخ غري الرمسية / ل أ عرف ال أ ان ل أ عرف كيفية حتميل 
 زايرهتا.املواقع اليت ينبغي 

           

النسخ غري الرمسية من املوس يقى / أ لعاب الفيديو / 
 املسلسالت التلفزيونية أ و ال فالم يف احلقيقة ل ترض أ حدا

           

صدارات رمسية  أ حب أ ن أ حصل عىل حزمة حتتوي عىل ا 
 من ال قراص املدجمة / أ قراص الفيديو الرمقي / أ لعاب الفيديو

           

ىل هجاز المكبيوتر اخلاص  يعرتيين قلق بشأ ن تسلل فريوس ا 
ذا مقت بتحميل نسخ غري رمسية  يب/ هجاز من أ هجزيت ا 

           

عداد وتوزيع لك النسخ غري  العصاابت ال جرامية تقوم اب 
الرمسية تقريبا من أ قراص املوس يقى / ال فالم / املسلسالت 

 التلفزيونية / أ لعاب الفيديو 

           

يلزم الكثري من الوقت / اجلهد لتحميل النسخ غري الرمسية / 
 أ ان ل ميكنين حتمل عناء ذكل

           

            رشاء نسخ غري رمسية 'رخيص' شيئا ما

ذا حصلت عىل نسخ  يعرتيين قلق بشأ ن مالحقيت وتغرميي ا 
 غري رمسية عرب ال نرتنت

           

اذلين يديرون املواقع ال لكرتونية عادة ما تكون لل شخاص 
اليت توزع نسخا غري رمسية من املوس يقى وال فالم 

عالقة ابلعصاابت  واملسلسالت التلفزيونية وأ لعاب الفيديو
جرامية  ال 

           

عالانت ال خرية بشأ ن النسخ غري الرمسية  ادلعاايت أ و ال 
 أ فقدتين الرغبة فهيا
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 اسأ ل امجليع-ابلصناعةاملواقف اخلاصة 
ل أ وافق  اعرضها دامئا يف ال خري

 بشدة

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

أ وافق 
 بشدة 

10 

ل 
أ عمل/ليست 

دلي أ ي 
جتربة حول 

 هذا

أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل اس تخراج نسخ 
 املوس يقىغري رمسية من 

           

نسخ غري الرمسية من املوس يقى تأ ثري سليب كبري عىل لل 
 املوس يقيةالصناعة 

           

ذا اشرتيت النسخة الرمسية من  أ شعر أ نين أ دمع الفنان ا 
 املوس يقيال صدار 

           

أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل اس تخراج نسخ 
 أ لعاب الفيديوغري رمسية من 

           

للنسخ غري الرمسية من أ لعاب الفيديو تأ ثري سليب كبري 
 أ لعاب الفيديوعىل صناعة 

           

أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل اس تخراج نسخ 
 ال فالمغري رمسية من 

           

            جتين أ موالا طائةل ال فالمصناعة 

أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل اس تخراج نسخ 
 املسلسالت التلفزيونيةغري رمسية من 

           

            جتين أ موالا طائةل التلفزيونيةالصناعة 

هناك الكثري من الطرق الرمسية ملشاهدة املسلسالت 
التلفزيونية وابلتايل ل حاجة هناك لس تخدام النسخ غري 

 الرمسية

           

أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل اس تخراج نسخ 
 الكتب ال لكرتونيةغري رمسية من 

           

تأ ثري سليب  الكتب ال لكرتونيةللنسخ غري الرمسية من 
 نرش الكتبكبري عىل صناعة 

           

ذا اشرتيت النسخة الرمسية من  أ شعر أ نين أ دمع املؤلف ا 
صدار   الكتاب/الكتاب ال لكرتوينا 

           

هناك الكثري من الطرق لس تعارة نسخ رمسية من 
من ال صدقاء أ و املكتبات الكتب والكتب ال لكرتونية 

 وابلتايل ل حاجة هناك لس تخدام النسخ غري الرمسية
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ىل النسخ غري الرمسية من  احملتوى عرب ال نرتنت سواء عرب البث اسأ ل مجيع ال شخاص اذلين يصلون ا 
 التحميل  أ و

ذا أ جاب عىل الاختيارات التالية:  اسأ ل املس تجَوب ا 
 ب )النسخ غري الرمسية من املوس يقى( 6" يف سء" أ و "اياو" أ و "و اء" أ و "هميأ جاب عىل الاختيار "ج 

 من أ لعاب الفيديو(ب )النسخ غري الرمسية 13" يف ساء" أ و "هال" أ و "دميأ جاب عىل الاختيار "ج
ب )النسخ غري الرمسية 20" يف سني" أ و "سف" أ و "اكاء" أ و "حاي" أ و "ز ميأ جاب عىل الاختيار "ج

 ال فالم( من
ب )النسخ غري الرمسية من 29" يف سني" أ و "سف" أ و "اكاء" أ و "حاي" أ و "ز ميأ جاب عىل الاختيار "ج

 التلفزيونية( املسلسالت
ب )النسخ غري 38" يف سف" أ و "اكاء" أ و "طاء" أ و "حاي" أ و "ز اء"ه " أ وءأ جاب عىل الاختيار "اب

 الرمسية من الكتب ال لكرتونية(

قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل نسخ غري رمسية من املوس يقى/أ لعاب الفيديو/ال فالم/املسلسالت التلفزيونية/الكتب  48س
 .]اس تغين عن الفئات حسب الاقتضاء[ال لكرتونية 

ىل النسخ غري الرمسية عرب ال نرتنت؟ ما اذلي سيشجعك  عىل التوقف عن حتميل أ و الوصول ا 

جاابت متعددة  ا 

اليت جيب أ ن تكون أ خر ما  الاختيارات الثالثة ال خرية ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو متناوب ابس تثناء
 يعرض دامئا

 وحدة الربجميات

ىل وحدة الربجميات ل ضافة   املنفصةل. انظر الوثيقة -يف هذه املرحةل  ضافت، جيب أ ن الاس امترةا 

 قسم خاص ابملمتنعني احملمتلني عن الفعل

مجيع الفئات  فامي خيصيف أ ي نوع من السلوك اخملالف  منخرطميكن طرح هذا السؤال بشلك عام عىل أ ي خشص 
ذا عىل حدة فئة يف لكأ و ميكن طرحه  دراجهيف لك فئة عىل حدة اكن س يطرح. وا  متعلق يف لك قسم  ، فينبغي ا 

الصيغة قليال لتوضيح ينبغي تعديل ة، و ليسلع ال ص السلع اخملالفة مقابل ال  جبودةمبارشة بعد السؤال املتعلق  ابلفئة
ىل السلوك ي  السؤالأ ن  ذا ُطرح السؤال يف لك الفئة.  املتعلق هبذهشري فقط ا  ، مفن الرضوري عىل حدة فئةوا 

ضافة تعلاميت قبل السؤال   .الفئة هذهيف السلوك اخملالف ُضن  املنخرطني عىلفقط  يُطرحينبغي أ ن  تبني أ نها 

جعل وقت وجتنب  ل لزوم هل اذلي تكرارال السؤال العام أ دانه لتجنب عىل فقط  ال بقاءمن املس تحسن ومع ذكل، 
 موجب. بدون أ ي قابةل طويالامل
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ذا اكنت اخلدمات الرمسية أ رخص  □ ................................................................................................................. ا 

ذا اكنت اخلدمات الرمسية أ كرث مالءمة  □ .......................................................................................................... ا 

ذا اكن اخلدمات الرمسية تتوفر عىل مجموعة متنوعة من املنتجات  □ ............................................................................ ا 

صداره ذا اكن لك ما أ ردت متاحا من خالل اخلدمات الرمسية حال ا   □ .....................................................يف ماكن أ خر ا 

ذا ظننت أ نين قد ُأاتبع قضائيا  □ ...................................................................................................................... ا 

ذا ظننت أ نه س ُيكشف أ مري  □ ..................................................................................................................... ا 

ذا توقف امجليع عن فعل ذكل  □ ...................................................................................................................... ا 

ذا تلقيت رساةل من مزودي خبدم ن حسايب ُاس تخدم ال نرتنتة ا  ىل النسخ غري الرمسية يقول فهيا ا   □ ....... لتحميل أ و الوصول ا 

ذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة  نه س يحد من رسعة ال نرتنت ال نرتنتا   □                                  .......... يقول فهيا ا 

ذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة  ىل ش بكة ال نرتنت ال نرتنتا  نه س يعلق وصويل ا   □ ...................................... يقول فهيا ا 

ىل النسخ غري الرمسية أ و حيملوهنا ذا قبض عىل أ صدقايئ أ و عائليت ل هنم يصلون ا   □ ...................................................... ا 

ىل ذا مسعت عن مقالت يف وسائل ال عالم حول أ شخاص توبعوا قضائيا لوصوهلم ا   □ ............... أ و حتميلها النسخ غري الرمسية ا 

ذا اكن الفرق أ كرث وضوحا بني  □ ............................................................... ما يه النسخة الرمسية وما يه غري الرمسية ا 

ذا اكنت نسخة معينة رمسية أ م ل ذا اكنت دلي معلومات جيدة عن الكيفية اليت أ عرف هبا ما ا   □ ..................................... ا 

ىل النسخ غري الرمسية أ و حتميلها  □ ..................................................................... أ ان ل أ صل/ ل أ ود الوصول عن عمل ا 

 □ ...............................................................  سبب أ خر )يرىج كتابته ___________________(

ىل النسخ غري الرمسية أ و حتميلهال يشء س يجعل  □ ................................................................. ين أ توقف عن الوصول ا 

 اسأ ل امجليع

ىل حتميل أ و بث املوس يقى أ و ال فالم أ و املسلسالت  49س ابلتفكري يف اخلدمات عرب ال نرتنت اليت تتيح الوصول ا 
قناعك بأ ن التلفزيونية أ و أ لعاب الفيديو أ و الكتب ال لكرتونية، ما يه التدابري اليت ميكن أ ن يتخذها  هذا النوع من اخلدمات ل 

 احملتوى املتاح هو حمتوى رمسي؟

جاابت متعددة  ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب 

 □ ................................................................................ تقدمي اخلدمة من قبل رشكة أ و عالمة جتارية مرموقة/معروفة

 □ ................................................................................................................توفر نظم املوافقة/الاعامتد احلكومية

ذا اكن هناك معيار/رمز الصناعة اذلي يُظهر أ    □ ................................................................................ نه منتج رمسيا 

ىل ذكل(  □ ..........................  وجود تدابري أ منية يف املوقع )ادلفع، والشهادات، والبنود والرشوط، وحامية لكمة الرس، وما ا 

ذا رصح املوقع بوضوح أ نه يقدم حمتوى رمسيا  □ ................................................................................................... ا 

لهيا للتحري حول قامئة املواقع ليه/ا  ذا اكن هناك موقع/منظمة ميكن أ ن أ ذهب ا   □ .................. الرمسياملرخص لها ببيع احملتوى  ا 

 □ ....................... تأ ييده من قبل الصناعة يف جمال املوس يقى/الفيديو/ ال لعاب/النرش تأ ييده من قبل الفنانني/املمثلني/املؤلفني
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 اسأ ل امجليع
ذا اكن  50س وما يه اجلوانب ال خرى املتعلقة ابملواقع ال لكرتونية أ و اخلدمات عرب ال نرتنت اليت تساعدك يف حتديد ما ا 

 املتاحة رمسية أ م ل؟احملتوى/السلع 

جاابت متعددة  ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب 

ذا اكن عليك أ ن تدفع للحصول عىل احملتوى املعروض  □ ........................................... ا 

 □ ................................................................ سعر السلع واخلدمات املعروضة للبيع

بداء أ ي  ال نرتنتعندما يسمح يل برانمج حامية ش بكة   بزايرة موقع ما دون ا 

 □ .......................................................................... رمسيأ تأ كد بأ ن احملتوى  حتذير

ذا اكن املوقع ل حيتوي عىل ال عالانت املنبثقة املتطفةل وغريها ...  □ ............................. ا 

ن مل يكن احملتوى املتاح-ال نرتنتل هنا موجودة عىل   □ .............. رمسيا لن تكون مسموحة ا 

 □ .......................................... أ نت تعرف فقط عندما يكون احملتوى الرمسي / البدهية

 □ .................................................................... البحوث اليت مقت هبا عن الرشكة

 □ ..................................... ليخربوين / املتداول شفهيا / املراجعاتأ عمتد عىل ال خرين 

 □ ........................................................... طبيعة اجلودة أ و الشلك الاحرتايف للموقع

 □ ......................................................... مراجعات املس هتلكني للسلع املعروضة للبيع

 ]ينبغي أ ن يكون هذان الاختياران أ خر ما يُعرض[  □ .................................................................................... ل يشء/ ل أ عرف...

ذا اكنت رمسية أ م ل  ]ينبغي أ ن يكون هذان الاختياران أ خر ما يُعرض[  □ ...................................................................... ل هيمين ما ا 

 اسأ ل امجليع
 التالية مسعت عهنا قبل اليوم؟أ ي من أ نواع الزتويد خبدمات التلفزيون  أ  51س

جاابت متعددة  ا 

 أ  51اسأ ل عن مجيع الرشاكت املزودة خبدمات التلفزيون اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
لهيا حاليا يف مزنكل؟ ب51س  وأ ي من أ نواع الزتويد خبدمات التلفزيون هذه تصل ا 

جاابت متعددة  ا 

 ب51التلفزيون املس تخدمة يف ساسأ ل عن مجيع الرشاكت املزودة خبدمات 
وأ ي من أ نواع الزتويد خبدمات التلفزيون تس تخدهما كخدمة تلفزيونية رئيس ية، تكل اليت تس تخدمهنا يف  ج51س

 ال حيان؟ أ غلب

 ماكحفة القرصنة/التقليدال عالمية ملاكحفة  تفعالية قسم امحلال

ىل  ضافة أ س ئةل "قسم تقيمي امحلالت ال عالمية" ا  ذا لزم ال مر، ينبغي ا  انظر  -يف هذه املرحةل  الاس امترةا 
 .نفصةلامل  وثيقةال
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جاابت متعددة  ا 

 

 خدمات واعي هبا

 أ  51س

خدمات 
 يس تخدهما حاليا

 ب51س

اخلدمة اليت 
يس تخدهما يف 

 أ غلب ال حيان 

 ج51س
 التلفزيوين اجملاينالبث 

 )عىل الهواء( 
   

    البث الفضايئ اجملاين
 البث الفضايئ املؤدى عنه

 )أ داء الاشرتاك الشهري( 
   

  البث الفضايئ املؤدى عنه

 )ابس تخدام بطاقة الاشرتاك غري الرمسية( 
   

 تلفزيون كبيل

 )أ داء الاشرتاك الشهري( 
   

 تلفزيون كبيل

 )ابس تخدام بطاقة الاشرتاك غري الرمسية( 
   

    ليس هناك مزود ابخلدمات التلفزيونية

 مشاركته وأ غلق املقابةلأ شكر املس تجَوب عىل 

 هذه يه هناية الاس تبيان" -"شكرا كل عىل وقتك ومشاركتك  للعرض/للقراءة:

  

 أ ضف ال س ئةل ادلميغرافية الهنائية

ضافة بعض ال س ئةل ادلميوغرافية أ و التصنيفية. وتر الاس تبيانيف هناية  يف  هذه ال س ئةل عند أ مثةل ، من املعتاد ا 
 .وثيقة منفصةل
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 منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابلكتب واملقالت

ونود أ ن نطرح عليك  ]أ درج امس الواكةل["مرحبا، شكرا عىل موافقتك للمشاركة يف هذا الاس تبيان. أ ان من  للعرض/للقراءة:
بعض ال س ئةل حول رشاء واس تخدام الكتب واملقالت مبا يف ذكل الكتب اليت قد تقرأ ها من أ جل املتعة واملقالت اليت قد 

 تس تخدهما لدلراسة أ و البحث.

جاابتمك برسية اتمة جرائه هو دراسة حقيقية للسوق وأ نه سيُتعامل مع ا  أ ضف عبارة ]. وأ ود أ ن أ ؤكد لمك أ ن ما حنن بصدد ا 
 "ذي صةل بشأ ن العمل مبوجب القواعد التنظميية لهيئة من هيئات البحوث الوطنية[

 اسأ ل امجليع
 لو مسحت ما معرك؟  أ  1س

 

 

ذا رفض املس تجَوب ال فصاح عن معره احلقيقي يف  أ  1س اسأ ل ا 
 لو مسحت يف أ ي من الفئات العمرية التالية يندرج معرك؟ ب 1س

جابة واحدة فقط  ا 

 مياملثال ج ءاملثال اب لفأ  املثال 

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65+ 

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70+ 

 

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-45 

46-54 

55+ 

 

 اسأ ل امجليع
 هل أ نت ...... 2س

جابة واحدة فقط  ا 
ذا اكنت املقابةل مبارشة[  ]مالحظة: ميل  املس تجِوب هذه املعلومات من خالل املالحظة ا 

 □ ................................................................................................ ذكر

 □ ................................................................................................ أ نىث

 □ .............................................................................. أ فضل أ ل أ جاوب 
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 اسأ ل امجليع
 ما يه وضعيتك العملية احلالية؟ 3س

جابة واحدة فقط  ا 
 □ ................................... ساعة يف ال س بوع(  35العمل بدوام اكمل )أ كرث من 

 □ .............................................................................. العمل بدوام جزيئ

 □ ........................................................................................... ربة بيت

 □ .............................................................................................. طالب

 □ ............................................................................................. متقاعد

 □ ....................................................................................... بدون معل

 اسأ ل امجليع
 يف أ ي من هذ املناطق تسكن؟ 4س

جابة واحدة فقط  ا 
 □ ......................................................................................... 1املنطقة 

 □ .......................................................................................... 2املنطقة 

 □ .......................................................................................... 3املنطقة 

 □ .......................................................................................... 4املنطقة 

 □ ......................................................................................... 5املنطقة 

 □ .......................................................................................... 6املنطقة 

 □ .......................................................................................... 7املنطقة 

 □ ......................................................................................... 8املنطقة 

 □ ......................................................................................... 9 املنطقة

 

  

 التحقق من احلصص

 حتقق من استيفاء املس تجَوب ملتطلبات احلصص بغية انتقائه.

ذا   متطلبات احلصص، املرجو توجيه الشكر هل عىل وقته مث أ غلق املقابةل. مل يكن يس تويفا 

ذا و  ىل اجلزء الرئييس من الاس امترة.متطلبات احلصص يس تويف اكنا  ذن فتابع ا   ، ا 
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 اس تخدام الفئة –الاس تبيان الرئييس 

الكتب مبا يف ذكل الكتب اليت قد تقرأ ها من أ جل املتعة والكتب اليت قد  يدور هذا الاس تبيان حول" للعرض/للقراءة:
اكدميية، سواء الكتب الورقية بغالف صلب أ و غالف وريق والكتب املسموعة،  تس تخدهما للعمل أ و ادلراسة واملقالت ال 

 النسخ املوجودة عىل ال نرتنت أ و النسخ الرمقية اليت قد تقرأ ها عىل هجاز المكبيوتر أ و القارئ ال لكرتوين."فضال عن 

 اسأ ل امجليع
ذا فكرت بشأ ن ما تفعهل خشصيا بغض النظر عن أ رستك بشلك عام، مك مرة تقوم ابل نشطة التالية:  5س  -ا 

جابة واحدة فقط للك نوع من أ نواع الرتفيه  ا 

 مق مبناوبة ترتيب عرض/قراءة الاختيارات 

 أ بدا

أ قل 
من مرة 
واحدة 

يف 
 الشهر

أ كرث من مرة 
واحدة يف 

الشهر ولكن 
من مرة  أ قل

 يف ال س بوع

أ كرث من مرة 
يف ال س بوع 
ولكن ليس 

 يوميا

يوميا أ و 
مرات 
عديدة 
 يف اليوم

مبا يف ذكل الكتب الورقية  -ا. قراءة الكتب من أ جل املتعة 
صلب أ و غالف وريق والكتب املسموعة أ و الكتب بغالف 

لكرتوين أ و هجاز المكبيوتر  الرمقية اليت قد تقرأ ها عىل القارئ ال 
 أ و اللوحة ال لكرتونية

     

ىل الكتب املسموعة       ب. الاس امتع ا 

ىل املقالت ل غراض  ج. قراءة املقالت ال اكدميية أ و الوصول ا 
ذكل النسخ الورقية، والنسخ املوجودة مبا يف  -البحث أ و ادلراسة 

عىل ال نرتنت والنسخ الرمقية اليت قد تقرأ ها عىل القارئ ال لكرتوين 
 أ و هجاز المكبيوتر أ و اللوحة ال لكرتونية

     

ىل الكتب املدرس ية ل غراض  د. قراءة الكتب املدرس ية أ و الوصول ا 
صلب أ و مبا يف ذكل النسخ الورقية بغالف  -البحث أ و ادلراسة 

وريق، والنسخ املوجودة عىل ال نرتنت والنسخ الرمقية اليت قد تقرأ ها 
 عىل القارئ ال لكرتوين أ و هجاز المكبيوتر أ و اللوحة ال لكرتونية

     

 

 

 

 

 

  

 والكتبال اكدميية  واملقالتوالكتب املسموعة الكتب  اليت تدور حول ال قسامتشمل ال س ئةل التالية 
الرتتيب اذلي  مناوبة وينبغيحذف أ ي قسم غري مطلوب. ا - ةال قسام اختياري هذهوتُعد . املدرس ية

 املس تجَوبني. بنيال قسام  تُعرض به
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 القراءة من أ جل املتعة –الكتب 

 اسأ ل امجليع
خشصيا قبل  مسعت عهنا، لو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه الطرق اليت الكتب من أ جل املتعةابلتفكري يف قراءة  أ  6س

 اليوم فامي خيص رشاء الكتب أ و احلصول علهيا؟

جاابت متعددة  ا 

ذا قال املس تجَوب يف س ىل س 5ا   د6أ نه مل يقرأ  أ بدا الكتب من أ جل املتعة فانتقل ا 

 أ  6اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب من خالل س
 املاضية ؟ 12واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء أ و احلصول عىل الكتب اليت تقرأ ها من أ جل املتعة يف ال شهر   ب6س

جاابت متعددة  ا 

 ب6املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
طريقة تس تخدهما عادة للحصول من هذه الطرق، ابلتفكري يف الطريقة اليي تقرأ  هبا الكتب يف أ غلب ال حيان، أ ي  ج6س

 عىل الكتب اليت تقرأ ها من أ جل املتعة؟

جابة واحدة  ا 

املاضية كام  12أ  ولكن مل يس تخدهما يف ال شهر 6اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
 ب6عرُب عن ذكل يف س

حداها قبل س نتني أ و ثالث من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا للحصول عىل الكتب، ه د6س ل اس تخدمت ا 
 س نوات مضت ولكن ل تس تخدهما هذه ال ايم؟

جاابت متعددة  ا 
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 القراءة من أ جل املتعة-الكتب

" اءالاختيارين "ف ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء
 الذلين جيب أ ن يكوان أ خر ما يعرض "ادو"ص

 أ  6س

واعي 
 هبا

 ب6س

يس تخدهم
ا يف 

الوقت 
 احلارض

 ج6س

يس تخدهما 
يف غالب 

 ال حيان

 د6س

معتاد عىل 
 اس تخدهما

يف الشوارع الرئيس ية أ و  –رشاء الكتب ال صلية من متاجر التجزئة  . لفأ  
نرتنت عرب  ال 

□    

يف الشوارع  –رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية من متاجر التجزئة  . ءاب
 أ و عرب ال نرتنت الرئيس ية

    

     رشاء الكتب ال صلية من أ كشاك ال سواق أ و جتار الشوارع . ميج

رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية من أ كشاك ال سواق أ و  . الد
 الشوارع جتار

    

     رشاء الكتب ال صلية اجلديدة من موقع للمزاد عرب ال نرتنت . اءه

الورقية اجلديدة من موقع للمزاد رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب  . اوو 
نرتنت عرب  ال 

    

     رشاء الكتب املس تعمةل . ايز 

نسخ ورقية أ و نسخ  -الاس تعارة من مكتبة عامة/ ابملدرسة/ابللكية   .اءح
لكرتونية  رمقية/كتب ا 

    

حتميل الكتاب ال لكرتوين ال صيل أ و ا صداره الرمقي )مؤدى عنه( من متجر  . اءط
 عىل ال نرتنت للتجزئة

    

صداره الرمقي )جماان، مثال تكل  . ءاي حتميل الكتاب ال لكرتوين ال صيل أ و ا 
نرتنت  اليت ليست لها حقوق الطبع والنرش( من متجر للتجزئة عىل ال 

    

صداره الرمقي من  . فاك حتميل نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين أ و ا 
 متجر للتجزئة عىل ال نرتنت

    

لكرتوين . مل      حتميل نسخة غري رمسية من مصدر ا 

رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين/ال صدار الرمقي عىل   .ميم
 القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أ كشاك ال سواق/جتار الشوارع

    

رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين/ال صدار الرمقي عىل  . ونن
 املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد عىل الانرتنتالقرص 

    

صدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة   .نيس ىل ا  الوصول ا 
 (Audibleأ و  Scribd)مثل 

    

لكرتوين  .نيع      البث من خالل / العرض عرب ال نرتنت ابس تخدام مصدر ا 

ال لكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة التوصل ابلكتب عرب الربيد  . اءف
 اذلاكرة من صديق/مجموعة

    

     طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( . ادص

     ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و أ حصل عىل الكتب أ بدا  .اءق

 

ذا مل يشرت   ىل س5املس تجَوب الكتب أ بدا كام عرب عن ذكل يف سا   )القسم التايل(. 16، فانتقل ا 
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عداده كدراسة تتبعية[ –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   مزمع ا 

 ب6املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
الطرق اليت تشرتي هبا أ و حتصل عىل الكتب اليت تقرأ ها من أ جل املتعة يف الوقت احلارض، للك طريقة ابلتفكري يف  7س

ذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب ل كرث من ال شهر   12ذكرهتا يف السؤال السابق، هل ميكنك أ ن ختربان ما ا 
 املاضية؟ 12املاضية أ و أ قل أ و ملدة تساوي تقريبا ال شهر 

ج  ابة واحدة للك طريقة مس تخدمةا 

أ قل  6ينبغي أ ن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س
من 

ال شهر 
12 

 املاضية

مدة 
تساوي 

تقريبا 
ال شهر 

12 
 املاضية

أ كرث من 
 12ال شهر 

 املاضية

يف الشوارع الرئيس ية أ و  –رشاء الكتب ال صلية من متاجر التجزئة  . لفأ  
نرتنت عرب  ال 

   

يف الشوارع  –رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية من متاجر التجزئة  . ءاب
 أ و عرب ال نرتنت الرئيس ية

   

    الشوارع ل صلية من أ كشاك ال سواق أ و جتاررشاء الكتب ا . ميج
رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية من أ كشاك ال سواق أ و  . الد

 الشوارع جتار
   

    الكتب ال صلية اجلديدة من موقع للمزاد عرب ال نرتنترشاء  . اءه
رشاء النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية اجلديدة من موقع للمزاد  . اوو 

نرتنت عرب  ال 
   

    رشاء الكتب املس تعمةل . ايز 
نسخ ورقية أ و نسخ  -الاس تعارة من مكتبة عامة/ ابملدرسة/ابللكية  . اءح

لكرتونيةرمقية/كتب   ا 
   

حتميل الكتاب ال لكرتوين ال صيل أ و ا صداره الرمقي )مؤدى عنه( من متجر  . اءط
 ال نرتنت عىلللتجزئة 

   

صداره الرمقي )جماان، مثال تكل  . ءاي حتميل الكتاب ال لكرتوين ال صيل أ و ا 
نرتنت  اليت ليست لها حقوق الطبع والنرش( من متجر للتجزئة عىل ال 

   

صداره الرمقي من  . فاك حتميل نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين أ و ا 
 متجر للتجزئة عىل ال نرتنت

   

لكرتوين . مل     حتميل نسخة غري رمسية من مصدر ا 
رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين/ال صدار الرمقي عىل  . ميم

 لشوارعالقرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أ كشاك ال سواق/جتار ا
   

رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين/ال صدار الرمقي عىل  . ونن
 القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد عىل الانرتنت

   

صدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة  . نيس ىل ا  الوصول ا 
 (Audibleأ و  Scribd)مثل 

   

لكرتوينالبث من خالل /  . نيع     العرض عرب ال نرتنت ابس تخدام مصدر ا 
التوصل ابلكتب عرب الربيد ال لكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة   .اءف

 اذلاكرة من صديق/مجموعة
   

    طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  .ادص
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" ون" أ و "نمي" أ و "مم" أ و "لف" أ و "اكاو" أ و "و ال" أ و "دءمجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اباسأ ل 
 ب أ عاله6" يف ساء" أ و "فنيأ و "ع

املاضية. هل ميكن أ ن ختربان عن مجيع  12قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من الكتب خالل ال شهر  أ  8س
 عىل الكتب هبذه الطريقة؟ال س باب اليت جتعكل حتصل 

جاابت متعددة  ا 

" ون" أ و "نمي" أ و "مم" أ و "لف" أ و "اكاو" أ و "و ال" أ و "دء"اباسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار 
 ب أ عاله6يف س "اء" أ و "فنيأ و "ع

 ب وما هو السبب اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟8س

جابة واحدة  ا 

 برتتيب متناوب/عشوايئمق بعرض/قراءة ال س باب 
 أ  8س

 مجيع ال س باب

 ب 8س

السبب ال كرث 

 أ مهية

   الوصول ا ىل الكتب قبل أ ن تُنرش يف هذا البدل -التوقيت 

   احلصول عىل الكتب بسعر أ قل من النسخة الرمسية -لتوفري املال 

   للحصول عىل الكتب اجلديدة لكام أ ردت -املالمئة 

   الرمسية من الكتب تلكف الكثري من املال لرشاهئال نين أ عتقد أ ن النسخ 

ل ن النسخ غري الرمسية من الكتب ال لكرتونية/ال صدارات الرمقية  -سهوةل الاس تخدام 

دارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية  تسهل ا 

  

   ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من الكتب اليت أ ريدها

   ل هنا أ سهل من رشاء نسخ الكتب الرمسية من املتاجر أ و عرب ال نرتنت -املالمئة 

ل نه ميكنين اس تخدام نسخ غري رمسية من الكتب ال لكرتونية/ال صدارات الرمقية عىل أ هجزة 

 متعددة

  

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

ل ختار هذه مل أ كن  -مل أ كن أ عرف أ نين حصلت عىل نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت 

 الطريقة لو أ نين كنت أ عمل

  

   ل أ س تطيع العثور عىل نسخ رمسية من الكتب اليت أ ريدها معروضة للبيع -ال اتحة 

   سبب أ خر )املرجو كثباته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
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ب أ عاله )رشاء النسخ الورقية 6" يف ساو" أ و "و ال" أ و "دءاذلين أ جابوا عىل الاختيار "اباسأ ل مجيع أ ولئك 
 غري الرمسية(

لو مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت  –قلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة غري رمسية من الكتب الورقية 9س
 املاضية؟ 12ال شهر  اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الكتب هبذه الطريقة خالل

جاابت متعددة  ا 

 9اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية  12هل اشرتيت أ ي كتاب وريق هبذه الطريقة خالل ال شهر  10س

 تسلميها؟ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت 

جاابت متعددة  ا 

املاكن اذلي  النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازلابعة الشوارع أ و الباعة 

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله )رشاء نسخ غري 6" يف سون" أ و "نمي" أ و "مفاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اك
 رمسية عرب التحميل(

صدار رمقي من كتاب 11س لكرتوين أ و ا  لو مسحت  –قلت بأ نك دفعت لتحميل عىل ال قل نسخة غري رمسية من كتاب ا 
لكرتوين أ و ال صدارات الرمقية من الكتب هبذه أ خربان عن مجيع  أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري رمسية من كتاب ا 

 املاضية؟ 12الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 43اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
صدارات رمقية من الكتب هبذه الطريقة  12س لكرتونية أ و ا  املاضية حيث  12خالل ال شهر هل اشرتيت أ ي كتب ا 

اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما 
 تسلميها؟ مت

جاابت متعددة  ا 
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املاكن اذلي  النسخ غري الرمسية من الكتب الورقية
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
ع الاعتقاد أ هنا م

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

)املرجو كتابته ماكن أ خر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

" ون" أ و "نمي" أ و "مم" أ و "لف" أ و "اكاو" أ و "و ال" أ و "دءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 ب أ عاله )رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من الكتب(6" يف ساء" أ و "فنيأ و "ع

 .قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل النسخ غري الرمسية من الكتب اليت تقرأ ها من أ جل املتعة 13س

 ما رأ يك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

جابة واحدة  ا 

 الرمسية من الكتب  النسخ غري ...تُعد اجلودة

  أ سوأ  بكثري من النسخ الرمسية

  أ سوأ  بقليل من النسخ الرمسية

  نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية

  أ فضل بقليل من النسخ الرمسية

  أ فضل بكثري من النسخ الرمسية

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت الكتب )الكتب الورقية( املعروضة للبيع من خالل 14س متجر أ و كشك أ  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 ابل سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل

ىل فئة  ، جيب أ ن يضاف يف هذه املرحةل من أ جل املتعة الكتبل ضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل ا 
 (45دانه يف هذه الوثيقة )سأ  انظر سؤال المنوذج  -
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 اسأ ل امجليع 
لكرتوين الذلان يوفران الكتب )الكتب 14س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ب ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنتالورقية( لرشاهئا عىل 
جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت الكتب )الكتب الورقية( املعروضة للبيع من خالل موقع للمزاد 14س ج وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 نسخة رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنتعىل 
جابة واحدة  ا 

 

 

 

 
 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت الكتب ال لكرتونية أ و ال صدارات الرمقية من الكتب املعروضة للبيع 15س أ  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 ابل سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟من خالل متجر أ و كشك 

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
لكرتوين الذلان يوفران الكتب ال لكرتونية أ و 15س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ب ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنتال صدارات الرمقية من الكتب لرشاهئا عىل 

جابة   واحدةا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت الكتب ال لكرتونية أ و ال صدارات الرمقية من الكتب املعروضة 15س ج وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 نسخة رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنتللبيع من خالل موقع للمزاد عىل 

جابة واحدة  ا 

لكرتونية ونسخ رمقية  أ  15س كتب ا 
متجر أ و كشك 

 ابل سواق

 ج 15س
ابئع ابلتجزئة 

 ال نرتنتعىل 

 ب15س
موقع للمزاد عىل 

 ال نرتنت
    واثق جدا

    واثق قليال
ىل حد ما     غري واثق ا 

    غري واثق متاما
    ل أ عمل

 أ  14س نسخ ورقية -كتب
متجر أ و كشك 

 ابل سواق

 ج 14س
ابئع ابلتجزئة 

 ال نرتنتعىل 

 ب14س
موقع للمزاد عىل 

 ال نرتنت

    واثق جدا

    واثق قليال

ىل حد ما     غري واثق ا 

    غري واثق متاما

    ل أ عمل
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 املسموعةالكتب 

 اسأ ل امجليع
ىل  أ  16س ىل الكتب املسموعة، لو مسحت أ خربان الكتب املسموعةابلتفكري يف الاس امتع ا  . سواء كنت تس متع خشصيا أ و ل ا 

 خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء الكتب املسموعة أ و احلصول علهيا؟ مسعت عهناعن أ ي من هذه الطرق اليت 

جاابت متعددة  ا 

ذا قال املس تجَوب يف س ىل س 5ا  ىل الكتب املسموعة فانتقل ا   د16أ نه مل يس متع أ بدا ا 
 أ  16عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب من خالل ساسأ ل 

 املاضية؟ 12واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء أ و احلصول عىل الكتب املسموعة يف ال شهر  ب16س

جاابت متعددة  ا 

 ب16املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
ىل الكتب املسموعة يف أ غلب ال حيان، أ ي طريقة تس تخدهما من هذه الطرق، ابلتفكري يف الطريقة اليي تس مت ج16س ع هبا ا 

لهيا؟  عادة للحصول عىل الكتب املسموعة اليت تس متع ا 

جابة واحدة  ا 

املاضية  12أ  ولكن مل يس تخدهما يف ال شهر 16اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
 ب16كام عرُب عن ذكل يف س

حداها قبل س نتني أ و ثالث س نوات مضت ولكن ل  من هذه د16س الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا، هل اس تخدمت ا 
 تس تخدهما هذه ال ايم؟

جاابت متعددة  ا 



86 
 

 الكتب املسموعة

الاختيارين  ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء
 أ  16س الذلين جيب أ ن يكوان أ خر ما يعرضو "ن" "م" 

واعي 
 هبا

 ب16س

يس تخدهم
ا يف 

الوقت 
 احلارض

 ج16س

يس تخدهما 
يف غالب 

 ال حيان

 د16س

معتاد عىل 
 اس تخدهما

رشاهئا عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من متاجر التجزئة يف الشوارع  . لفأ  
 الرئيس ية أ و عرب ال نرتنت

□    

رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من متاجر   .ءاب
 التجزئة يف الشوارع الرئيس ية أ و عرب ال نرتنت

    

رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أ كشاك   .ميج
 ال سواق أ و جتار الشوارع

    

     حتميهل من متجر للتجزئة عىل ال نرتنت . الد

     حتميل النسخة غري الرمسية من متجر للتجزئة عىل ال نرتنت  .اءهـ

     رشاء كتب مسموعة اصلية جديدة من موقع للمزاد عىل الانرتنت . اوو 

رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد  . ايز 
 عىل الانرتنت

    

صدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة )مثل  . اءح ىل ا  الوصول ا 
Scribd  أ وAudible) 

    

     الاس تعارة من مكتبة عامة/ ابملدرسة/ابللكية  . اءط

لكرتوين . ءاي      حتميلها من مصدر ا 

لكرتوين . فاك      البث ابس تخدام مصدر ا 

ال لكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة التوصل ابلكتب عرب الربيد  . مل
 اذلاكرة من صديق/مجموعة

    

     طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  . ميم

     ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و أ حصل عىل الكتب أ بدا . ونن

 

عداده كدراسة تتبعية[ –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   مزمع ا 

 ب16املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 

ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا أ و حتصل عىل الكتب املسموعة يف الوقت احلارض، للك طريقة ذكرهتا يف السؤال  17س
ذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب ل كرث من ال شهر  املاضية أ و أ قل أ و  12السابق، هل ميكنك أ ن ختربان ما ا 

 املاضية؟ 12ملدة تساوي تقريبا ال شهر 

جابة و   احدة للك طريقة مس تخدمةا 

ذا مل يس متع  ىل الكتب املسموعة أ بدا كام عرب عن ذكل يف سا  ىل س5املس تجَوب ا   )القسم التايل(. 24، فانتقل ا 
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أ قل من  6ينبغي أ ن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س
 12ال شهر 

 املاضية

مدة 
تساوي 

تقريبا 
ال شهر 

12 
 املاضية

أ كرث 
من 

ال شهر 
12 

 املاضية

رشاهئا عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من متاجر التجزئة يف الشوارع  . لفأ  
 الرئيس ية أ و عرب ال نرتنت

□   

رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من متاجر  . ءاب
 التجزئة يف الشوارع الرئيس ية أ و عرب ال نرتنت

   

رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أ كشاك  . ميج
 ال سواق أ و جتار الشوارع

   

    حتميهل من متجر للتجزئة عىل ال نرتنت . الد

    حتميل النسخة غري الرمسية من متجر للتجزئة عىل ال نرتنت  .اءهـ

    رشاء كتب مسموعة اصلية جديدة من موقع للمزاد عىل الانرتنت  .اوو 

رشاء نسخة غري رمسية عىل القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد  . ايز 
 عىل الانرتنت

   

صدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة )مثل  . اءح ىل ا  الوصول ا 
Scribd  أ وAudible) 

   

    الاس تعارة من مكتبة عامة/ ابملدرسة/ابللكية   .اءط

لكرتوين . ءاي     حتميلها من مصدر ا 

لكرتوين  .فاك     البث ابس تخدام مصدر ا 

عىل القرص/عىل بطاقة التوصل ابلكتب عرب الربيد ال لكرتوين/بنسخة  .مل
 اذلاكرة من صديق/مجموعة

   

    طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  .ميم

 

 

 

" أ و ف" أ و "اكء" أ و "اياي" أ و "ز اء" أ و "همي" أ و "جءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 ب أ عاله16" يف سم"ل

املاضية. هل ميكن أ ن ختربان  12قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من الكتب املسموعة خالل ال شهر  أ  18س
 عىل الكتب هبذه الطريقة؟عن مجيع ال س باب اليت جتعكل حتصل 

جاابت متعددة  ا 

" أ و ف" أ و "اكء" أ و "اياي" أ و "ز اء" أ و "همي" أ و "جء"اباسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار 
 ب أ عاله16يف س" م"ل
 اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟ السببب وما هو 18س

جابة واحدة  ا 

ذا مل ي  ىل الكتب املسموعةاملس تجَوب  س متعا  ىل س5أ بدا كام عرب عن ذكل يف س ا   24، فانتقل ا 

 التايل(. )القسم
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 متناوب/عشوايئمق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب 
 أ  18س

 مجيع ال س باب

 ب 18س

السبب ال كرث 
 أ مهية

ىل الكتب املسموعة قبل أ ن تُنرش يف هذا البدل -التوقيت     الوصول ا 

للحصول عىل الكتب املسموعة بسعر أ قل من النسخة الرمسية أ و  -لتوفري املال 
 جماان

  

   أ ردتللحصول عىل الكتب املسموعة اجلديدة لكام  -املالمئة 

ل نين أ عتقد أ ن النسخ الرمسية من الكتب املسموعة تلكف الكثري من املال 
 لرشاهئا

  

ل ن النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة /ال صدارات  -سهوةل الاس تخدام 
دارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية  الرمقية تسهل ا 

  

رمسية من الكتب املسموعة اليت ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ 
 أ ريدها

  

ل هنا أ سهل من رشاء نسخ الكتب املسموعة الرمسية من املتاجر أ و عرب  -املالمئة 
 ال نرتنت

  

ل نه ميكنين اس تخدام نسخ غري رمسية من الكتب املسموعة /ال صدارات الرمقية 
 عىل أ هجزة متعددة

  

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

مل أ كن ل ختار  -أ عرف أ نين حصلت عىل نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت مل أ كن 
 هذه الطريقة لو أ نين كنت أ عمل

  

ل أ س تطيع العثور عىل نسخ رمسية من الكتب املسموعة اليت أ ريدها  -ال اتحة 
 معروضة للبيع

  

سبب أ خر )املرجو كثباته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

ب أ عاله )رشاء نسخ الكتب 16" يف ساي" أ و "ز مي" أ و "جءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 املسموعة غري الرمسية(

 –رمسية مادية من الكتب املسموعة )عىل القرص املدمج أ و بطاقة اذلاكرة(قلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة غري  19س
لو مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة هبذه الطريقة خالل 

 املاضية؟ 12ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 19اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية  12اشرتيت أ ي كتاب مسموع هبذه الطريقة خالل ال شهر هل  20س

 ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت متعددة  ا 
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املاكن اذلي  النسخ املادية غري الرمسية من الكتب املسموعة
ه اشرتى من

النسخة يف 
 12ال شهر 

 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

" أ و ف" أ و "اكء" أ و "اياي" أ و "ز اء" أ و "همي" أ و "جء"ابولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار اسأ ل مجيع أ  
 ب أ عاله )رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة(16يف س" م"ل
 .قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة 21س

 ما رأ يك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

جابة واحدة  ا 
 

 

 

 

 

 

 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت نسخ الكتب املسموعة )عىل القرص املدمج أ و بطاقة اذلاك22س رة( أ  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 املعروضة للبيع من خالل متجر أ و كشك ابل سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 النسخ غري الرمسية من الكتب املسموعة ...تُعد اجلودة

  أ سوأ  بكثري من النسخ الرمسية

  أ سوأ  بقليل من النسخ الرمسية

  نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية

  أ فضل بقليل من النسخ الرمسية

  أ فضل بكثري من النسخ الرمسية

 سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل

ىل فئة  انظر سؤال  -، جيب أ ن يضاف يف هذه املرحةل املسموعة الكتبل ضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل ا 
 (45دانه يف هذه الوثيقة )سأ  المنوذج 
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 اسأ ل امجليع 
لكرتوين الذلان يوفران الكتب املسموعة 22س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ب ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنت)عىل القرص املدمج أ و بطاقة اذلاكرة( لرشاهئا عىل 

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت الكتب املسموعة املعروضة للبيع من خالل موقع للمزاد عىل 22س ج وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 نسخة رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنت

جابة واحدة   ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اسأ ل امجليع

لكرتوين الذلان يوفران الكتب املسموعة 23س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  أ  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 
 يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنتلرشاهئا وحتميلها عىل 

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت الكتب املسموعة ا23س ملعروضة للبيع من خالل حتميلها عرب موقع ب وما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 نسخة رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنتللمزاد عىل 

جابة واحدة   ا 

 

 

 

 

 

  

 أ  22س نسخ ورقية -كتب مسموعة 

متجر أ و كشك 
 ابل سواق

 ب 22س

ابئع ابلتجزئة 
 ال نرتنتعىل 

 ج22س

موقع للمزاد عىل 
 ال نرتنت

    واثق جدا

    واثق قليال

ىل حد ما     غري واثق ا 

    غري واثق متاما

    ل أ عمل

 ب 23س 

ابئع ابلتجزئة عىل 
 ال نرتنت

 ج23س

نرتنتموقع للمزاد عىل   ال 

   واثق جدا

   واثق قليال

ىل حد ما    غري واثق ا 

   غري واثق متاما

   ل أ عمل
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 ال اكدمييةاملقالت 

ىل  – 3واسأ ل مجيع الطلبة يف س – 5اسأ ل مجيع من يس تخدمون املقالت ال اكدميية يف س غري هذا فانتقل ا 
 ]القسم التايل[ 34القسم س

نك تقرأ   أ  24س أ و حتصل علهيا ل غراض البحث أ و ادلراسة. لو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه  املقالت ال اكدمييةقلت ا 
 خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء املقالت ال اكدميية واحلصول علهيا؟ مسعت عهناالطرق اليت 

جاابت متعددة  ا 

 أ  24اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
 ؟املاضية 12ال اكدميية يف ال شهر واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء أ و احلصول عىل املقالت  ب24س

جاابت متعددة  ا 

 ب24املاضية من خالل س 12الطرق املس تخدمة يف ال شهر  اسأ ل عن مجيع
 طريقةمن هذه الطرق، ابلتفكري يف الطريقة اليي تقرأ  هبا املقالت ال اكدميية أ و حتصل علهيا يف أ غلب ال حيان، أ ي  ج24س

 تس تخدهما عادة يف الوقت احلارض للحصول عىل املقالت ال اكدميية اليت تقرأ ها؟

جابة واحدة  ا 

املاضية كام عرُب عن  12يف ال شهر  مل يس تخدهماأ  ولكن 24اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
 ب24ذكل يف س

حداها قبل س نتني أ و ثالث س نوات مضت ولكن ل   د24س من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا، هل اس تخدمت ا 
 تس تخدهما هذه ال ايم؟

جاابت متعددة  ا 
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 ملقالت ال اكدمييةا

" مميينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارين "
 " الذلين جيب أ ن يكوان أ خر ما يعرضنونو"

 أ  24س

واعي 
 هبا

 ب24س

يس تخدهم
ا يف 

الوقت 
 احلارض

 ج24س

يس تخدهما 
يف غالب 

 ال حيان

 د24س

معتاد 
عىل 

اس تخدم
 ها

يف الشوارع  –املقاةل من متاجر التجزئة رشاء نسخة أ صلية ورقية من  . لفأ  
 الرئيس ية أ و متاجر التجزئة عىل ال نرتنت

□    

يف الشوارع  –رشاء نسخة ورقية غري رمسية من املقاةل من متاجر التجزئة  . ءاب
 الرئيس ية أ و متاجر التجزئة عىل ال نرتنت

    

     رشاء نسخة ورقية غري رمسية من املقاةل من مركز للنسخ . ميج

     التوصل بنسخة ورقية من املقاةل من خالل الاشرتاك اجلاري  .الد

     رشاء نسخة ورقية مس تعمةل من املقاةل  .اءه

–نسخ ورقية أ و نسخ رمقية من املقالت  -املكتبة العامة/ ابملدرسة/ابللكية   .اوو 
 املنشور أ و قراءته يف املكتبة اس تعارة

    

     اس تخراج نسخة ورقية ملقاةل من املكتبة  . ايز 

     ال نرتنترشاء نسخة رمقية من املقاةل من ابئع رمسي ابلتجزئة عىل   .اءح

من خالل  ال نرتنتعىل من املقاةل حتميل أ و قراءة نسخة غري رمسية  . اءط
لكرتوين مصدر  ا 

    

ىل ا صدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك  . ءاي      املرخصة/املدفوعةالوصول ا 

التوصل ابملقاةل/املقالت عرب الربيد ال لكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة   .فاك
 من صديق/مجموعة اذلاكرة

    

     اس تعارة نسخة ورقية من صديق/زميل  .مل

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا   . ميم

     مل أ شرت أ و أ حصل عىل املقالت ال اكدميية أ بداول طريقة من هذه الطرق/ .ونن

 

عداده كدراسة تتبعية[ –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   مزمع ا 

 ب24املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 
طريقة ذكرهتا يف السؤال ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا أ و حتصل عىل املقالت ال اكدميية يف الوقت احلارض، للك  25س

ذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب ل كرث من ال شهر  املاضية أ و أ قل أ و  12السابق، هل ميكنك أ ن ختربان ما ا 
 املاضية؟ 12ملدة تساوي تقريبا ال شهر 

جابة واحدة للك طريقة مس تخدم  ا 

ذا مل يشرت املس تجَوب  ىل س5أ بدا كام عرب عن ذكل يف ساملقالت ال اكدميية ا   )القسم التايل(. 34، فانتقل ا 



93 
 

أ قل  24ينبغي أ ن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س
من 

شهر ال  
12 

 املاضية

مدة 
تساوي 

تقريبا 
ال شهر 

12 
 املاضية

أ كرث من 
 12ال شهر 

 املاضية

يف الشوارع  –رشاء نسخة أ صلية ورقية من املقاةل من متاجر التجزئة   .لفأ  
 الرئيس ية أ و متاجر التجزئة عىل ال نرتنت

□   

يف الشوارع  –رشاء نسخة ورقية غري رمسية من املقاةل من متاجر التجزئة   .ءاب
 أ و متاجر التجزئة عىل ال نرتنت الرئيس ية

   

    رشاء نسخة ورقية غري رمسية من املقاةل من مركز للنسخ . ميج

    التوصل بنسخة ورقية من املقاةل من خالل الاشرتاك اجلاري . الد

    ورقية مس تعمةل من املقاةلرشاء نسخة  . اءه

–نسخ ورقية أ و نسخ رمقية من املقالت  -املكتبة العامة/ ابملدرسة/ابللكية  . اوو 
 أ و قراءته يف املكتبة املنشوراس تعارة 

   

    اس تخراج نسخة ورقية ملقاةل من املكتبة   .ايز 

    ال نرتنترشاء نسخة رمقية من املقاةل من ابئع رمسي ابلتجزئة عىل  . اءح

    من خالل مصدر ا لكرتوين ال نرتنتحتميل أ و قراءة نسخة غري رمسية عىل  . اءط

ىل ا صدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة . ءاي     الوصول ا 

التوصل ابملقاةل/املقالت عرب الربيد ال لكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة  .فاك
 صديق/مجموعةاذلاكرة من 

   

    اس تعارة نسخة ورقية من صديق/زميل .مل

    طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  . ميم

    مل أ شرت أ و أ حصل عىل املقالت ال اكدميية أ بداول طريقة من هذه الطرق/  .ونن

 ب أ عاله24" يف ساكف" أ و "طاء" أ و "جميأ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اسأ ل مجيع 
املاضية. هل ميكن أ ن ختربان  12قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من املقالت ال اكدميية خالل ال شهر  أ  26س

 عن مجيع ال س باب اليت جتعكل حتصل عىل الكتب هبذه الطريقة؟

جاابت متعددة  ا 

 ب أ عاله24يف س" اكف" أ و "طاء" أ و "جمييع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار اسأ ل مج 
 اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟ السببب وما هو 26س

جابة واحدة  ا 
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 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
 أ  8س

 مجيع ال س باب

 ب 8س

السبب ال كرث 
 أ مهية

ىل املقالت قبل أ ن -التوقيت     تُنرش يف هذا البدل الوصول ا 

   احلصول عىل املقالت بسعر أ قل من النسخة الرمسية او جماان -لتوفري املال 

   للحصول عىل املقالت اجلديدة لكام أ ردت -املالمئة 

   ل نين أ عتقد أ ن النسخ الرمسية من املقالت تلكف الكثري من املال لرشاهئا

الرمسية من املقالت ل ن النسخ غري  -سهوةل الاس تخدام 
دارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية  ال لكرتونية/ال صدارات الرمقية تسهل ا 

  

   ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من املقالت اليت أ ريدها

   ل هنا أ سهل من رشاء نسخ املقالت الرمسية من املتاجر أ و عرب ال نرتنت -املالمئة 

ميكنين اس تخدام نسخ غري رمسية من املقالت ال لكرتونية/ال صدارات  ل نه
 الرمقية عىل أ هجزة متعددة

  

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

مل أ كن ل ختار  -مل أ كن أ عرف أ نين حصلت عىل نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت 
 هذه الطريقة لو أ نين كنت أ عمل

  

نسخ رمسية من املقالت اليت أ ريدها معروضة  ل أ س تطيع العثور عىل -ال اتحة 
 للبيع

  

سبب أ خر )املرجو كثباته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

)رشاء النسخ ب أ عاله 24" يف سف" أ و "اكء" أ و "اياءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ح
 الورقية غري الرمسية(

لو مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت  –قلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة ورقية غري رمسية من مقاةل ما 27س
 املاضية؟ 12اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من املقالت هبذه الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 27منه كام ذكر يف ساسأ ل عن لك ماكن اشرتى 
املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت  12هل اشرتيت أ ي نسخ ورقية من املقالت هبذه الطريقة خالل ال شهر  28س

 نسخة رمسية ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت متعددة  ا 
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املاكن اذلي  املقالتالنسخ غري الرمسية من 
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   زميلمن صديق أ و 

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله )رشاء نسخ غري 24يف س" ف" أ و "اكء" أ و "اياء"حاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار 
 رمسية عرب التحميل(

صدار رمقي من مقاةل 29س لكرتوين أ و ا  لو مسحت  –قلت بأ نك دفعت لتحميل عىل ال قل نسخة غري رمسية من كتاب ا 

لكرتوين أ و ال صدارات الرمقية من املقالت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت  مهنا النسخ غري رمسية من كتاب ا 

 املاضية؟ 12هبذه الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 29اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
صدارات رمقية من املقالت هبذه الطريقة خالل ال شهر  30س لكرتونية أ و ا  املاضية حيث  12هل اشرتيت أ ي كتب ا 

اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما 

 تسلميها؟ مت

جاابت متعددة  ا 
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املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله 24اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ب" أ و "ج" أ و "ط" أ و "ك" يف س
 املقالت()رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من 

 .قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل النسخ غري الرمسية من املقالت ال اكدميية 31س

 ما رأ يك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

جابة واحدة  ا 

 النسخ غري الرمسية من املقالت  ...تُعد اجلودة

  أ سوأ  بكثري من النسخ الرمسية

  الرمسيةأ سوأ  بقليل من النسخ 

  نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية

  أ فضل بقليل من النسخ الرمسية

  أ فضل بكثري من النسخ الرمسية
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 اسأ ل امجليع 

ذا اكنت املقالت )النسخ الورقية( املعروضة للبيع من خالل متجر أ و كشك 32س أ  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 
 ابل سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
لكرتوين الذلان يوفران املقالت )النسخ 32س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ب ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنتالورقية( لرشاهئا عىل 

جابة واحدة  ا 

 
 
 
 

 

 

 

 
 اسأ ل امجليع 

لكرتوين أ خر يوفر النسخ 33س لكرتوين أ و أ ي مصدر ا  ذا اكن موقع ا  أ  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 يس تخدم نسخا رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنتاملقالت ال اكدميية لرشاهئا عىل من  ال لكرتونية/الرمقية

جابة واحدة  ا 

 

 

 

 

 

النسخ  –املقالت ال اكدميية 
 الورقية

 أ  32س

متجر أ و ابئع 
ابلتجزئة خارج 

 ال نرتنتش بكة 

 ب 32س

لكرتوين  مصدر ا 

   واثق جدا

   واثق قليال

ىل حد ما    غري واثق ا 

   غري واثق متاما

   ل أ عمل

النسخ  –املقالت ال اكدميية 
 الرمقية

 أ  33س

لكرتوين  مصدر ا 

  واثق جدا

  واثق قليال

ىل حد ما   غري واثق ا 

  غري واثق متاما

  ل أ عمل

 سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل

ىل فئة   -، جيب أ ن يضاف يف هذه املرحةل املقالت ال اكدمييةل ضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل ا 
 (45دانه يف هذه الوثيقة )سأ  انظر سؤال المنوذج 
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 الكتب املدرس ية

ىل  – 3واسأ ل مجيع الطلبة يف س – 5الكتب املدرس ية يف ساسأ ل مجيع من يس تخدمون  غري هذا فانتقل ا 
 ]القسم التايل[ 44س

نك تقرأ   أ  34س أ و حتصل علهيا ل غراض البحث أ و ادلراسة. لو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه  الكتب املدرس يةقلت ا 
 خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء الكتب املدرس ية واحلصول علهيا؟ مسعت عهناالطرق اليت 

جاابت متعددة  ا 

 أ  34اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س
 املاضية؟ 12واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء أ و احلصول عىل الكتب املدرس ية يف ال شهر  ب34س

جاابت متعددة  ا 

 ب34املاضية من خالل س 12املس تخدمة يف ال شهر اسأ ل عن مجيع الطرق 

طريقة من هذه الطرق، ابلتفكري يف الطريقة اليي تقرأ  هبا الكتب املدرس ية أ و حتصل علهيا يف أ غلب ال حيان، أ ي  ج34س
 تس تخدهما عادة يف الوقت احلارض للحصول عىل الكتب املدرس ية اليت تقرأ ها؟

جابة واحدة  ا 

املاضية  12أ  ولكن مل يس تخدهما يف ال شهر 34يعهيا املس تجَوب واملعرب عهنا يف س اسأ ل عن مجيع الطرق اليت
 ب34كام عرُب عن ذكل يف س

حداها قبل س نتني أ و ثالث س نوات مضت ولكن ل   د34س من هذه الطرق اليت ل تس تخدهما حاليا، هل اس تخدمت ا 
 تس تخدهما هذه ال ايم؟

جاابت متعددة  ا 
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 الكتب املدرس ية

" و اء"ف جيري العرض عىل حنو عشوايئ/متناوب ابس تثناء الاختيارينينبغي أ ن 
 اذلين جيب أ ن يكوان أ خر ما يعرض "اد"ص

 أ  34س

واعي 
 هبا

 ب34س

يس تخدهم
ا يف 

الوقت 
 احلارض

 ج34س

يس تخدهما 
يف غالب 

 ال حيان

 د34س

معتاد عىل 
 اس تخدهما

يف  –التجزئة رشاء نسخة أ صلية ورقية من الكتب املدرس ية من متاجر  . لفأ  
 الشوارع الرئيس ية أ و متاجر التجزئة عىل ال نرتنت

□    

يف  –رشاء نسخة ورقية غري رمسية من الكتب املدرس ية من متاجر التجزئة  . ءاب
 الرئيس ية أ و متاجر التجزئة عىل ال نرتنت الشوارع

    

     رشاء نسخة مصورة لقسم حمدد من الكتب املدرس ية من مركز للنسخ . ميج

رشاء نسخة ورقية أ صلية من الكتب املدرس ية من أ كشاك ال سواق أ و  . الد
 الشوارع جتار

    

رشاء نسخة ورقية غري رمسية من الكتب املدرس ية من أ كشاك ال سواق أ و  . اءه
 الشوارعجتار 

    

     رشاء نسخة أ صلية ورقية جديدة من الكتب املدرس ية من موقع للمزاد العلين . اوو 

     . رشاء نسخة ورقية جديدة غري رمسية من الكتب املدرس ية من موقع للمزاد العلينايز 

     رشاء الكتب املدرسة املس تعمةل . اءح

نسخ ورقية أ و نسخ  -الاس تعارة من مكتبة عامة/ ابملدرسة/ابللكية  . اءط
لكرتونية  رمقية/كتب ا 

    

حتميل الكتاب ال لكرتوين ال صيل أ و ا صداره الرمقي )مؤدى عنه( من متجر  . ءاي
 ال نرتنت عىلللتجزئة 

    

صداره الرمقي من  . فاك حتميل نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين أ و ا 
 متجر للتجزئة عىل ال نرتنت

    

لكرتوين . مل      البث من خالل / العرض عرب ال نرتنت ابس تخدام مصدر ا 

رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين/ال صدار الرمقي عىل  . ميم
 القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أ كشاك ال سواق/جتار الشوارع

    

رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين/ال صدار الرمقي عىل  . ونن
 القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد عىل الانرتنت

    

صدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة  . نيس ىل ا       الوصول ا 

التوصل هبا عرب الربيد ال لكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة اذلاكرة  . نيع
 من صديق/مجموعة

    

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا   . اءف

ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و أ حصل عىل الكتب   .ادص
 أ بدا املدرس ية

    

 

ذا مل يشرت املس تجَوب الكتب املدرس ية  ىل س5أ بدا كام عرب عن ذكل يف س ا   )القسم التايل(. 44، فانتقل ا 
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عداده كدراسة تتبعية[ –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   مزمع ا 

 ب34املاضية من خالل س 12اسأ ل عن مجيع الطرق املس تخدمة يف ال شهر 

كرهتا يف السؤال ابلتفكري يف الطرق اليت تشرتي هبا أ و حتصل عىل الكتب املدرس ية يف الوقت احلارض، للك طريقة ذ 35س
ذا اس تخدمت هذه الطريقة للحصول عىل الكتب ل كرث من ال شهر  املاضية أ و أ قل أ و  12السابق، هل ميكنك أ ن ختربان ما ا 

 املاضية؟ 12ملدة تساوي تقريبا ال شهر 

جابة واحدة للك طريقة مس تخدمة  ا 
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أ قل  34ينبغي أ ن جيري العرض عىل نفس النحو املس تخدم يف س
من 

ال شهر 
12 

 املاضية

مدة 
تساوي 

تقريبا 
ال شهر 

12 
 املاضية

أ كرث من 
 12ال شهر 

 املاضية

يف  –رشاء نسخة أ صلية ورقية من الكتب املدرس ية من متاجر التجزئة  . لفأ  
 الشوارع الرئيس ية أ و متاجر التجزئة عىل ال نرتنت

□   

 –التجزئة رشاء نسخة ورقية غري رمسية من الكتب املدرس ية من متاجر  . ءاب
 يف الشوارع الرئيس ية أ و متاجر التجزئة عىل ال نرتنت

   

    رشاء نسخة مصورة لقسم حمدد من الكتب املدرس ية من مركز للنسخ . ميج

رشاء نسخة ورقية أ صلية من الكتب املدرس ية من أ كشاك ال سواق أ و  . الد
 جتار الشوارع

   

املدرس ية من أ كشاك ال سواق رشاء نسخة ورقية غري رمسية من الكتب  . اءه
 أ و جتار الشوارع

   

رشاء نسخة أ صلية ورقية جديدة من الكتب املدرس ية من موقع للمزاد  . اوو 
 العلين

   

رشاء نسخة ورقية جديدة غري رمسية من الكتب املدرس ية من موقع  . ايز 
 للمزاد العلين

   

    رشاء الكتب املدرسة املس تعمةل . اءح

نسخ ورقية أ و نسخ  -الاس تعارة من مكتبة عامة/ ابملدرسة/ابللكية  . اءط
لكرتونية  رمقية/كتب ا 

   

صداره الرمقي )مؤدى عنه( من  . ءاي حتميل الكتاب ال لكرتوين ال صيل أ و ا 
 متجر للتجزئة عىل ال نرتنت

   

صداره الرمقي من  . فاك حتميل نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين أ و ا 
 للتجزئة عىل ال نرتنتمتجر 

   

لكرتوين . مل     حتميل نسخة غري رمسية ابس تخدام مصدر ا 

رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب ال لكرتوين/ال صدار الرمقي عىل  . ميم
 القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من أ كشاك ال سواق/جتار الشوارع

   

ال لكرتوين/ال صدار الرمقي عىل رشاء نسخة غري رمسية من الكتاب  . ونن
 القرص املدمج/بطاقة اذلاكرة من موقع للمزاد عىل الانرتنت

   

صدار رمقي ابس تخدام خدمة الاشرتاك املرخصة/املدفوعة  . نيس ىل ا      الوصول ا 

لكرتوين . نيع     البث من خالل / العرض عرب ال نرتنت ابس تخدام مصدر ا 

لكرتوين/بنسخة عىل القرص/عىل بطاقة اذلاكرة   .اءف التوصل هبا عرب الربيد ال 
 من صديق/مجموعة

   

    طريقة أ خرى )املرجو كتابهتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  .ادص
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" أ و م" أ و "لف" أ و "اكاي" أ و "ز اء" أ و "همي" أ و "جءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 ب أ عاله34" يف سني" أ و "عون" أ و "نمي"م
املاضية. هل ميكن أ ن ختربان  12قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من الكتب املدرس ية خالل ال شهر  أ  36س

 عن مجيع ال س باب اليت جتعكل حتصل عىل الكتب هبذه الطريقة؟

جاابت متعددة  ا 

" أ و م" أ و "لف" أ و "اكاي" أ و "ز اء" أ و "همي" أ و "جء"ابأ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار اسأ ل مجيع 
 ب أ عاله34يف س "ني" أ و "عون" أ و "نمي"م
 اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟ السببب وما هو 36س

جابة واحدة  ا 

 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
 أ  36س

 مجيع ال س باب

 ب 36س

السبب ال كرث 
 أ مهية

ىل الكتب املدرس ية قبل أ ن تُنرش يف هذا البدل -التوقيت     الوصول ا 

احلصول عىل الكتب املدرس ية بسعر أ قل من النسخة الرمسية او  -لتوفري املال 
 جماان

  

   للحصول عىل الكتب املدرس ية اجلديدة لكام أ ردت -املالمئة 

الكتب املدرس ية تلكف الكثري من املال ل نين أ عتقد أ ن النسخ الرمسية من 
 لرشاهئا

  

ل ن النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية  -سهوةل الاس تخدام 
دارهتا وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية  ال لكرتونية/ال صدارات الرمقية تسهل ا 

  

ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من الكتب املدرس ية اليت 
 أ ريدها

  

ل هنا أ سهل من رشاء نسخ الكتب املدرس ية الرمسية من املتاجر أ و عرب  -املالمئة 
 ال نرتنت

  

ل نه ميكنين اس تخدام نسخ غري رمسية من الكتب املدرس ية 
 ال لكرتونية/ال صدارات الرمقية عىل أ هجزة متعددة

  

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

مل أ كن ل ختار  -نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت  مل أ كن أ عرف أ نين حصلت عىل
 هذه الطريقة لو أ نين كنت أ عمل

  

ل أ س تطيع العثور عىل نسخ رمسية من الكتب املدرس ية اليت أ ريدها  -ال اتحة 
 معروضة للبيع

  

سبب أ خر )املرجو كثباته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
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ب أ عاله )رشاء 34" يف ساي" أ و "ز اء" أ و "همي" أ و "جءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 النسخ الورقية غري الرمسية(

لو مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع  –ورقية غري رمسية من كتاب مدريس ماقلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل نسخة  37س
 املاضية؟ 12ال ماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية هبذه الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 37اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
املاضية حيث اعتقدت أ نك  12املدرس ية هبذه الطريقة خالل ال شهر هل اشرتيت أ ي نسخ ورقية من الكتب  38س

 اشرتيت نسخة رمسية ولكن وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت متعددة  ا 

املاكن اذلي  النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية

اشرتى منه 

النسخة يف 

 12ال شهر 

 املاضية

رشاء النسخة 

مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله )رشاء نسخ غري 34يف س "ون" أ و "نمي" أ و "مفاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اك
 رمسية عرب التحميل(

صدار رمقي من كتاب مدريس 39س لكرتوين أ و ا  لو  –قلت بأ نك دفعت لتحميل عىل ال قل نسخة غري رمسية من كتاب ا 
لكرتوين أ و ال صدارات الرمقية من  مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري رمسية من كتاب ا 

 املاضية؟ 12لكتب املدرس ية هبذه الطريقة خالل ال شهر ا

جاابت متعددة  ا 

 39اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
صدارات رمقية من الكتب املدرس ية هبذه الطريقة خالل ال شهر  40س لكرتونية أ و ا  املاضية  12هل اشرتيت أ ي كتب ا 

يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية ولكن وجدت أ هنا 
 عندما مت تسلميها؟
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جاابت متعددة  ا 

املاكن اذلي  النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   يف ذكل البيع من صندوق الس يارة أ كشاك ال سواق مبا

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

" أ و م" أ و "لف" أ و "اكاي" أ و "ز اء" أ و "همي" أ و "جءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 ب أ  أ عاله )رشاء/اس تخدام النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية(34" يف سني" أ و "عون" أ و "نمي"م
 .قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية 41س

 ما رأ يك يف جودة النسخ غري الرمسية اليت حصلت علهيا هبذه الطريقة؟

جابة واحدة  ا 

 ملدرس ية النسخ غري الرمسية من الكتب ا ...تُعد اجلودة

  أ سوأ  بكثري من النسخ الرمسية

  أ سوأ  بقليل من النسخ الرمسية

  نفسها تقريبا كام يف النسخ الرمسية

  أ فضل بقليل من النسخ الرمسية

  أ فضل بكثري من النسخ الرمسية

 



105 
 

  اسأ ل امجليع

ذا اكنت الكتب املدرس ية )النسخ الورقية( املعروضة للبيع من 42س خالل متجر أ  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 
 أ و كشك ابل سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
لكرتوين الذلان يوفران الكتب املدرس ية 42س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ب ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنت)النسخ الورقية( لرشاهئا عىل 

جابة   واحدةا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت الكتب املدرس ية )النسخ الورقية( املعروضة للبيع من خالل موقع 42س ج ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 للمزاد عرب ال نرتنت نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 امجليع  سأ لا

ذا اكنت الكتب ال لكرتونية أ و النسخ الرمقية من 43س الكتب املدرس ية املعروضة أ  ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 
 للبيع من خالل متجر أ و كشك ابل سواق نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واحدة  ا 

النسخ  –الكتب املدرس ية 
 الورقية

 أ  42س

متجر أ و كشك 
 ابل سواق

 ب 42س

متجر للبيع 
ابلتجزئة عىل 

 ال نرتنت

 ج 42س

موقع للمزاد 
 ال نرتنتعرب 

    واثق جدا

    واثق قليال

ىل حد ما     غري واثق ا 

    غري واثق متاما

    ل أ عمل

 سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل

ىل فئة  انظر  -، جيب أ ن يضاف يف هذه املرحةل الكتب املدرس يةل ضافة سؤال موجه للممتنعني احملمتلني عن الفعل ا 
 (45دانه يف هذه الوثيقة )سأ  سؤال المنوذج 
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 اسأ ل امجليع 
لكرتوين الذلان يوفران الكتب ال لكرتونية أ و 43س ذا اكنت خدمة فردية أ و موقع ا  ب ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 يس تخدمان نسخ رمسية أ و غري رمسية؟ ال نرتنتا عىل النسخ الرمقية من الكتب املدرس ية لرشاهئ

جابة واحدة  ا 

 اسأ ل امجليع 
ذا اكنت الكتب ال لكرتونية أ و النسخ الرمقية من الكتب املدرس ية املعروضة 43س ج ما مدى ثقتك بأ نك تس تطيع معرفة ما ا 

 للبيع من خالل موقع للمزاد عرب ال نرتنت نسخة رمسية أ و غري رمسية؟

جابة واح  دةا 

 

 

 

  

النسخ  –الكتب املدرس ية 
 الرمقية

 أ  43س

متجر أ و كشك 
 ابل سواق

 ب 43س

متجر للبيع 
ابلتجزئة عىل 

 ال نرتنت

 ج 43س

موقع للمزاد 
 ال نرتنتعرب 

    واثق جدا

    واثق قليال

ىل حد ما     غري واثق ا 

    غري واثق متاما

    ل أ عمل
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 القسم اخلاص ابملواقف جتاه القرصنة

 اسأ ل امجليع 
سأ عرض عليك ال ن سلسةل من العبارات اليت أ دىل هبا الناس حول رشاء أ و احلصول عىل الكتب اليت قد تقرأ ها من  44س

أ جل املتعة، واملقالت ال اكدميية، والكتب املدرس ية مبا يف ذكل النسخ الورقية، والكتب املسموعة، والكتب ال لكرتونية 
ذا كنت توافق خشصيا أ و ل توافق عىل العبارة املدىل هبا. من أ جل  والنسخ الرمقية ال خرى. للك عبارة، لو مسحت أ خربان ما ا 

ىل ادلرجة  1ذكل اس تخدم مقياس من ادلرجة  ذا كنت توافق بشدة فأ نت يف ادلرجة 10ا  ذا كنت ل توافق بشدة 10، فا  ، وا 
ىل أ ي حد 1فأ نت يف ادلرجة   توافق أ و ل توافق عىل لك عبارة.، يرىج منك اس تخدام املقياس لتخربان ا 

جابة واحدة للك عبارة  ا 

 مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ
ل أ وافق 

 بشدة

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

أ وافق 
 بشدة 

10 

ل 
أ عمل/ليست 

دلي أ ي 
جتربة حول 

 هذا

            جودة النسخ غري الرمسية مقبوةل

مقارنة برشاء متاعب احلصول عىل النسخ غري الرمسية أ قل 
 تكل النسخ الرمسية

           

هناك مجموعة واسعة من النسخ غري الرمسية متاحة عىل 
 الانرتنت أ و للتحميل

           

            هناك مجموعة واسعة من النسخ الرمسية متاحة للرشاء

احلصول عىل نسخة غري رمسية من كتاب أ و مقاةل ل خيتلف 
 املكتبةعن اس تعارهتا من 

           

اس تخدام النسخ غري الرمسية جيعلين أ س بق احلشد 
 خبطوة/مواكبا ل حدث الاجتاهات

           

أ ان ل أ عرف كيفية حتميل النسخ غري الرمسية / ل أ عرف 
 املواقع اليت ينبغي زايرهتا

           

النسخ غري الرمسية من الكتب اليت تقرأ ها من أ جل املتعة 
 احلقيقة ل ترض أ حدايف 

           

النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية واملقالت يف 
 احلقيقة ل ترض أ حدا

           

ىل هجاز المكبيوتر  يعرتيين قلق بشأ ن تسلل فريوس ا 
ذا مقت بتحميل نسخ غري  اخلاص يب/ هجاز من أ هجزيت ا 

 رمسية

           

عداد لك النسخ غري العصاابت ال جرامية يه اليت  تقوم اب 
 تقريبا  من الكتب واملقالت الرمسية

           

يلزم الكثري من الوقت / اجلهد لتحميل النسخ غري الرمسية 
 / أ ان ل ميكنين حتمل عناء ذكل

           

            رشاء نسخ غري رمسية 'رخيص' شيئا ما

ذا حصلت عىل نسخ             يعرتيين قلق بشأ ن مالحقيت وتغرميي ا 
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 مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ
ل أ وافق 

 بشدة

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

أ وافق 
 بشدة 

10 

ل 
أ عمل/ليست 

دلي أ ي 
جتربة حول 

 هذا

 غري رمسية عرب ال نرتنت

عادة ما تكون لل شخاص اذلين يديرون املواقع ال لكرتونية 
اليت توزع نسخا غري رمسية من الكتب واملقالت عالقة 

جرامية  ابلعصاابت ال 

           

عالانت ال خرية بشأ ن  النسخ غري الرمسية ادلعاايت أ و ال 
 أ فقدتين الرغبة فهيا

           

 اسأ ل امجليع-املواقف اخلاصة ابلصناعة
 اعرضها دامئا يف ال خري

ل أ وافق 
 بشدة

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

أ وافق 
 بشدة 

10 

ل 
أ عمل/ليست 

دلي أ ي 
جتربة حول 

 هذا

 أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل اس تخراج نسخ
 غري رمسية من الكتب اليت تقرأ ها من أ جل املتعة

 

           

نسخ غري الرمسية من الكتب تأ ثري سليب كبري عىل صناعة لل 
 نرش الكتب

           

ذا اشرتيت النسخة الرمسية من  أ شعر أ نين أ دمع املؤلف ا 
صدار الكتاب  ا 

           

نسخ أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل اس تخراج 
 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 
ال لكرتونية من ال صدقاء أ و املكتبات وابلتايل ل والكتب 

 حاجة هناك لس تخدام النسخ غري الرمسية

           

 

 وحدة الربجميات

ىل وحدة الربجميات ل ضافة   املنفصةل. انظر الوثيقة -ضاف يف هذه املرحةل ت، جيب أ ن الاس امترةا 
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ىل النسخ غري الرمسية من الكتب/املقالت سواء الورقية أ و عىل   ال نرتنتاسأ ل مجيع ال شخاص اذلين يصلون ا 
 من خالل البث أ و التحميل 

ذا أ جاب عىل الاختيارات التالية:  اسأ ل املس تجَوب ا 
" يف اء" أ و "فني" أ و "عون" أ و "نمي" أ و "مم" أ و "لف" أ و "اكاو" أ و "و ال" أ و "دءأ جاب عىل الاختيار "اب

 ب )النسخ غري الرمسية من الكتب( 6س
ب )النسخ 16" يف سم" أ و "لف" أ و "اكء" أ و "اياي" أ و "ز اء" أ و "همي" أ و "جءأ جاب عىل الاختيار "اب

 املسموعة( غري الرمسية من الكتب
ب )النسخ غري الرمسية من املقالت 24" يف سف" أ و "اكاء" أ و "طمي" أ و "جءأ جاب عىل الاختيار "اب

 ال اكدميية(
" ني" أ و "عونأ و "ن" مي" أ و "مم" أ و "لف" أ و "اكاي" أ و "ز اء" أ و "همي" أ و "جءأ جاب عىل الاختيار "اب

 ب )النسخ غري الرمسية من الكتب املدرس ية(34يف س
قلت بأ نك حتصل أ حياان عىل نسخ غري رمسية من الكتب اليت تقرأ ها من أ جل املتعة واملقالت ال اكدميية والكتب  45س

]اس تغين عن الفئات . لرمقيةاملدرس ية مبا يف ذكل النسخ الورقية والكتب املسموعة والكتب ال لكرتونية وغريها من النسخ ا

 .حسب الاقتضاء[

ىل النسخ غري الرمسية؟  ما اذلي سيشجعك عىل التوقف عن حتميل أ و الوصول ا 

جاابت متعددة  ا 

اليت جيب أ ن تكون أ خر ما  الاختيارات الثالثة ال خرية ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو متناوب ابس تثناء
 يعرض دامئا

ذا اكنت النسخ/اخلدمات   □ .................................................................................................. الرمسية أ رخصا 

ذا اكنت النسخ/اخلدمات الرمسية أ كرث مالءمة لرشاهئا  □ .................................................................................. ا 

ذا اكنت متاجر التجزئة/اخلدمات ال لكرتونية الرمسية تتوفر عىل مجموعة متنوعة من املنتجات  □ ................................... ا 

صداره ذا اكن لك ما أ ردت متاحا من خالل متاجر التجزئة/اخلدمات الرمسية حال ا   □ ............................ يف ماكن أ خر ا 

ذا ظننت   □ ................................................................................................................. أ نين قد ُأاتبع قضائياا 

ذا ظننت أ نه س ُيكشف أ مري  □ ................................................................................................................ ا 

 قسم خاص ابملمتنعني احملمتلني عن الفعل

مجيع الفئات  فامي خيصيف أ ي نوع من السلوك اخملالف  منخرطميكن طرح هذا السؤال بشلك عام عىل أ ي خشص 
ذا عىل حدة فئة يف لكأ و ميكن طرحه  دراجه يف لك قسم يف لك فئة عىل حدة اكن س يطرح. وا  متعلق ، فينبغي ا 

الصيغة قليال لتوضيح ينبغي تعديل ة، و ليالسلع اخملالفة مقابل السلع ال ص  جبودةمبارشة بعد السؤال املتعلق  ابلفئة
ىل السلوك ي  السؤالأ ن  ذا ُطرح السؤال يف لك الفئة.  املتعلق هبذهشري فقط ا  ، مفن الرضوري عىل حدة فئةوا 

ضافة تعلاميت قبل السؤال   .الفئة هذه يف السلوك اخملالف ُضن املنخرطني عىلفقط  يُطرحينبغي أ ن  تبني أ نها 

جعل وقت وجتنب  ل لزوم هل اذلي تكرارال السؤال العام أ دانه لتجنب عىل فقط  ال بقاءمن املس تحسن ومع ذكل، 
 موجب. بدون أ ي قابةل طويالامل
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ذا توقف امجليع عن فعل ذكل  □ ................................................................................................................. ا 

ذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة  ن حسايب ُاس تخدم ال نرتنتا  ىل النسخ غري الرمسية يقول فهيا ا   □ .. لتحميل أ و الوصول ا 

ذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة  نه س يحد من رسعة ال نرتنت ال نرتنتا   □ ............................................. يقول فهيا ا 

ذا تلقيت رساةل من مزودي خبدمة  ىل ش بكة ال نرتنت ال نرتنتا  نه س يعلق وصويل ا   □ ................................. يقول فهيا ا 

ىل النسخ غري الرمسية أ و حيملوهنا ذا قبض عىل أ صدقايئ أ و عائليت ل هنم يصلون ا   □ ................................................. ا 

ذا مسعت عن مقالت يف وسائل ال عالم حول أ شخاص توبعوا  ىلا   □ ......... أ و حتميلها النسخ غري الرمسية قضائيا لوصوهلم ا 

ذا اكن الفرق أ كرث وضوحا بني ما يه النسخة الرمسية وما يه غري الرمسية  □ .......................................................... ا 

ذا اكنت نسخة معينة رمسية أ م ل ذا اكنت دلي معلومات جيدة عن الكيفية اليت أ عرف هبا ما ا   □ ................................ ا 

ىل النسخ غري   □ ................................................................ الرمسية أ و حتميلهاأ ان ل أ صل/ ل أ ود الوصول عن عمل ا 

 □ ..........................................................  سبب أ خر )يرىج كتابته ___________________(

ىل النسخ غري الرمسية أ و حتميلها  □ ............................................................ ل يشء س يجعلين أ توقف عن الوصول ا 

 اسأ ل امجليع
ىل حتميل الكتب أ و املقالت ال اكدميية أ و عرضها عىل  46س ابلتفكري يف اخلدمات عرب ال نرتنت اليت تتيح الوصول ا 

قناعك بأ ن احملتوى املتاح هو حمتوى رمسي؟نتال نرت   ، ما يه التدابري اليت ميكن أ ن يتخذها هذا النوع من اخلدمات ل 

جاابت متعددة  ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب 
 □ ........................................................................... تقدمي اخلدمة من قبل رشكة أ و عالمة جتارية مرموقة/معروفة

 □ ...........................................................................................................توفر نظم املوافقة/الاعامتد احلكومية

ذا   □ ........................................................................... اكن هناك معيار/رمز الصناعة اذلي يُظهر أ نه منتج رمسيا 

ىل ذكل(  □ .....................  وجود تدابري أ منية يف املوقع )ادلفع، والشهادات، والبنود والرشوط، وحامية لكمة الرس، وما ا 

ذا رصح املوقع بوضوح أ نه يقدم حمتوى رمسيا  □ .............................................................................................. ا 

لهيا للتحري حول  ليه/ا  ذا اكن هناك موقع/منظمة ميكن أ ن أ ذهب ا   □ ............... قامئة املواقعاملرخص لها ببيع احملتوى الرمسيا 

 □ ........................................................................................................... تأ ييده من قبل صناعة نرش الكتب

 □ .......................................................................................................................... تأ ييده من قبل املؤلفني

 اسأ ل امجليع
ذا اكن  47س وما يه اجلوانب ال خرى املتعلقة ابملواقع ال لكرتونية أ و اخلدمات عرب ال نرتنت اليت تساعدك يف حتديد ما ا 

 أ م ل؟احملتوى/السلع املتاحة رمسية 

جاابت متعددة  ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب 

ذا اكن عليك أ ن تدفع للحصول عىل احملتوى املعروض  □ ................................. ا 

 □ ...................................................... سعر السلع واخلدمات املعروضة للبيع

بداء أ ي  ال نرتنتعندما يسمح يل برانمج حامية ش بكة   بزايرة موقع ما دون ا 
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 □ ................................................................ أ تأ كد بأ ن احملتوى رمسي حتذير

ذا اكن  □ ................... املوقع ل حيتوي عىل ال عالانت املنبثقة املتطفةل وغريها ... ا 

ن مل يكن احملتوى املتاح-ال نرتنتل هنا موجودة عىل   □ .... رمسيا لن تكون مسموحة ا 
 □ ................................ أ نت تعرف فقط عندما يكون احملتوى الرمسي / البدهية

 □ .......................................................... البحوث اليت مقت هبا عن الرشكة

 □ ........................... شفهيا / املراجعات أ عمتد عىل ال خرين ليخربوين / املتداول

 □ ................................................. طبيعة اجلودة أ و الشلك الاحرتايف للموقع

 □ ............................................... مراجعات املس هتلكني للسلع املعروضة للبيع

 ]ينبغي أ ن يكون هذان الاختياران أ خر ما يُعرض دامئا[  □ .......................................................................... ل يشء/ ل أ عرف...

ذا اكنت رمسية أ م ل  [دامئا]ينبغي أ ن يكون هذان الاختياران أ خر ما يُعرض   □ ............................................................ ل هيمين ما ا 

 أ شكر املس تجَوب عىل مشاركته وأ غلق املقابةل

  هذه يه هناية الاس تبيان" -"شكرا كل عىل وقتك ومشاركتك  للعرض/للقراءة:

 ماكحفة القرصنة/التقليدال عالمية ملاكحفة  تفعالية قسم امحلال

ىل  ضافة أ س ئةل "قسم تقيمي امحلالت ال عالمية" ا  ذا لزم ال مر، ينبغي ا  انظر  -يف هذه املرحةل  الاس امترةا 
 .نفصةلامل  وثيقةال

 أ ضف ال س ئةل ادلميغرافية الهنائية

ضافة بعض ال س ئةل ادلميوغرافية أ و التصنيفية. وتر الاس تبيانيف هناية  يف  هذه ال س ئةل عند أ مثةل ، من املعتاد ا 
 .وثيقة منفصةل
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 الاس تبيان اخلاص ابملنتجات الاس هتالكية منوذج اس امترة

ونود أ ن نطرح  ]أ درج امس الواكةل["مرحبا، شكرا عىل موافقتك للمشاركة يف هذا الاس تبيان. أ ان من  للعرض/للقراءة:
 عليك بعض ال س ئةل حول رشاء املواد البقالية والسلع ال خرى اليت قد تشرتهيا من الشوارع الرئيس ية.

جاابتمك برسية اتمةوأ ود أ ن أ ؤكد لمك  جرائه هو دراسة حقيقية للسوق وأ نه سيُتعامل مع ا  ]أ ضف عبارة . أ ن ما حنن بصدد ا 

 "ذي صةل بشأ ن العمل مبوجب القواعد التنظميية لهيئة من هيئات البحوث الوطنية[

 اسأ ل امجليع
 لو مسحت ما معرك؟  أ  1س

 

 

ذا رفض املس تجَوب ال فصاح عن معره احلقيقي يف  أ  1س اسأ ل ا 
 لو مسحت يف أ ي من الفئات العمرية التالية يندرج معرك؟ ب 1س

جابة واحدة فقط  ا 

 املثال جمي املثال ابء لفاملثال أ  

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65+ 

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70+ 

 

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-45 

46-54 

55+ 

 

 اسأ ل امجليع
 هل أ نت ...... 2س

جابة واحدة فقط  ا 
ذا اكنت املقابةل مبارشة[  ]مالحظة: ميل  املس تجِوب هذه املعلومات من خالل املالحظة ا 

 □ ................................................................................................ ذكر

 □ ................................................................................................ أ نىث

 □ .............................................................................. أ فضل أ ل أ جاوب 
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 امجليعاسأ ل 
 ما يه وضعيتك العملية احلالية؟ 3س

جابة واحدة فقط  ا 

 □ ................................... ساعة يف ال س بوع(  35العمل بدوام اكمل )أ كرث من 

 □ .............................................................................. العمل بدوام جزيئ

 □ ........................................................................................... ربة بيت

 □ .............................................................................................. طالب

 □ ............................................................................................. متقاعد

 □ ........................................................................................ بدون معل

 اسأ ل امجليع
 يف أ ي من هذ املناطق تسكن؟ 4س

جابة واحدة فقط  ا 

 □ ......................................................................................... 1املنطقة 

 □ .......................................................................................... 2املنطقة 

 □ .......................................................................................... 3املنطقة 

 □ .......................................................................................... 4املنطقة 

 □ ......................................................................................... 5املنطقة 

 □ .......................................................................................... 6املنطقة 

 □ .......................................................................................... 7املنطقة 

 □ .......................................................................................... 8املنطقة 

 □ .......................................................................................... 9املنطقة 

 اسأ ل امجليع
 أ ول، ما هو دورك يف تسوق املواد البقالية يف أ رستك؟ 5س

جابة واحدة فقط  ا 

 □ ...................... أ ان املتسوق الرئييس سواء مبفردي أ و برفقة فرد أ خر من أ رسيت

 □ ............................................................... أ ان أ تسوق املواد التمكيلية فقط

 □ .................. شاركت/مل أ شارك أ بدا يف تسوق املوادج البقالية يف أ رسيت اندرا ما
  



114 
 

 

 

  

 التحقق من احلصص

 حتقق من استيفاء املس تجَوب ملتطلبات احلصص بغية انتقائه.

ذا   متطلبات احلصص، املرجو توجيه الشكر هل عىل وقته مث أ غلق املقابةل. مل يكن يس تويفا 

ذا و  ذن فتابع متطلبات احلصص يس تويف اكنا  ىل اجلزء الرئييس من الاس امترة.، ا   ا 
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 اس تخدام الفئة –الاس تبيان الرئييس 

ال ش ياء اليت قد تشرتهيا لنفسك أ و أ رستك من السوبرماركت أ و متاجر  يدور هذا الاس تبيان حول" للعرض/للقراءة:
 الشوارع الرئيس ية..."

 اسأ ل امجليع
 املاضية؟ 12ل رستك خالل ال شهر أ ي من هذه املنتجات اشرتيهتا خشصيا لنفسك أ و  6س

جاابت متعددة   ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض/قراءة الاختيارات عىل حنو متناوب/عشوايئ

 □ .................................................أ قراص الفيديو الرمقي أ و أ قراص البلوراي 

 □ .................................................................... ال قراص املدجمة للموس يقى

 □ ............................................................................................ املالبس

 □ ......................................................................... مس تحرضات التجميل

 □ .......................................................................................... السجائر 

 □ ...................................... وحبوب ال فطار  املنتجات البقالية مثل البسكويت

 □ ........................................................... الكحوليات مثل الفوداك والويس ي

 □ ....................................................................................النبيذ أ و اجلعة

 □ ...................................................................................... علب الكعك

 □ ............................................................................................. ال دوية

 □ ..................................... املنتجات الصحية أ و الغذائية مثل أ قراص الفيتامني 

 □ .................................................................. مالبس املصممني املشهورين

 □ ............................ أ دوات امحلام مثل مزيل العرق أ و الشامبو أ و منعم الشعر 

 □ ............................................................................... املرشوابت الغازية

 □ ............................................................... مسحوق الغس يل / املنظفات 

 □ ...................................................................... منتجات التنظيف املزنلية

 □ ...................................................................... الشاحن املتنقل وملحقاته

 □ .............................................................................. ال دوات الكهرابئية

 □ ................................................ ال دوات الكهرابئية املزنلية الصغرية ال خرى

 □ ...........................  قطع غيار الس يارات )قطع الغيار لالستبدال أ و التحسني(

 □ .................................................................................. خراطيش احلرب

 □ .............................................................  املتعة( الكتب )للقراءة من أ جل

 □ ................................................................................. الكتب املسموعة
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"السؤال التايل يدور حول السلع املقدلة أ و املزورة، ويُقصد هبا تكل السلع اليت ُصنعت وُعبئت لتبدو  للعرض/للقراءة:

وك هنا مصنوعة من قبل عالمة جتارية أ و رشكة مصنعة معروفة ولكن يف الواقع صنعها طرف أ خر. حنن هنا ل نتحدث عن 

ذات العالمات اخلاصة هبا، ولكن تكل اليت تباع يف تعبئة وتغليف يُظهر بأ هنا مصنوعة من قبل عالمة جتارية املنتجات 

جرائه هو دراسة حقيقية حنن  -معروفة يف حني أ هنا يف الواقع نسخ صنعها طرف أ خر. وأ ود أ ن أ ؤكد لمك أ ن ما حنن بصدد ا 

متون مبعرفة مدى توفر السلع املقدلة ولتعلموا أ نه جاابتمك برسية اتمة" هم  سيُتعامل مع ا 

 اسأ ل امجليع
 لو مسحت أ خربان عن أ ي من فئات السلع هذه مسعت عهنا قبل اليوم ابعتبارها منتجات متوفرة كسلع مقدلة؟ أ  7س

جاابت متعددة  ا 

 أ  7اسأ ل عن مجيع الفئات اليت يعهيا املس تجَوب من خالل س
املاضية ، مبا يف ذكل  12هل س بق كل أ ن شاهدت السلع املقدلة من مجيع هذه الفئات معروضة للبيع يف ال شهر   ب7س

 السلع املعروضة للبيع يف متجر أ و عىل ال نرتنت أ و يف السوق؟ 

جاابت متعددة  ا 

 أ  7اسأ ل عن مجيع الفئات اليت يعهيا املس تجَوب من خالل س
املاضية سواء علمت أ و مل تعمل أ هنا  12املقدلة من مجيع هذه الفئات يف ال شهر  هل س بق كل أ ن اشرتيت السلع  ج7س

 اكنت نسخا مقدلة عندما اشرتيهتا؟ 

جاابت متعددة  ا 

 ج7املاضية كام عرُب عن ذكل يف س 12اسأ ل عن لك فئة من املنتجات املقدلة املشرتاة يف ال شهر 
 هل كنت عىل عمل قبل رشاهئا أ هنا منتجات مقدلة أ و مزورة؟ ]اقرأ /اعرض املنتج[ وعندما اشرتيت املقدل من د7س

جابة واحدة للك فئة  ا 

 د7اسأ ل عن مجيع الفئات املشرتاة عن غري عمل كام عرُب عن ذكل يف س
 املاضية دون أ ن تعمل يف ذكل الوقت أ هنا مقدلة. لو مسحت 12لقد أ خربتنا للتو أ نك اشرتيت سلع مقدلة يف ال شهر  ه7س

 ، لو كنت تعمل أ هنا اكنت مقدلة يف ذكل الوقت، هل كنت ستشرتهيا رمغ ذكل؟]اقرأ /اعرض الفئة[أ خربان عن 

جابة واحدة للك فئة  ا 
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ىل هذه القامئة حسب الاقتضاء[ ضافة فئات أ خرى من السلع ا   ]ميكن ا 

ينبغي أ ن جيري عرض/قراءة املنتجات 
 أ  7س 6عىل نفس النحو املس تخدم يف س

 مسع عهنا

 ب7س

شاهدها 
معروضة 

 للبيع

 ج7س

اشرتى 
املقدل/املزور يف 

 12ال شهر 
 املاضية

 د 7س

اكن عىل عمل أ هنا 
مقدلة/مزورة 
 عندما اشرتاها

 هـ7س

اكن سيشرتهيا 
 يف مجيع ال حوال

 نعم / ل نعم / ل    أ قراص الفيديو الرمقي أ و أ قراص البلوراي

 نعم / ل نعم / ل    ال قراص املدجمة للموس يقى

 نعم / ل نعم / ل    املالبس

 نعم / ل نعم / ل    مس تحرضات التجميل

 نعم / ل نعم / ل    السجائر

 نعم / ل نعم / ل    املنتجات البقالية مثل البسكويت وحبوب ال فطار

 نعم / ل نعم / ل    الكحوليات مثل الفوداك والويس ي

 نعم / ل نعم / ل    النبيذ أ و اجلعة

 نعم / ل نعم / ل    الكعكعلب 

 نعم / ل نعم / ل    ال دوية

املنتجات الصحية أ و الغذائية مثل أ قراص 
 الفيتامني

 نعم / ل نعم / ل   

 نعم / ل نعم / ل    مالبس املصممني املشهورين

أ دوات امحلام مثل مزيل العرق أ و الشامبو أ و منعم 
 الشعر

 نعم / ل نعم / ل   

 نعم / ل نعم / ل    املرشوابت الغازية

 نعم / ل نعم / ل    مسحوق الغس يل / املنظفات

 نعم / ل نعم / ل    منتجات التنظيف املزنلية

 نعم / ل نعم / ل    الشاحن املتنقل وملحقاته

 نعم / ل نعم / ل    ال دوات الكهرابئية

 نعم / ل نعم / ل    ال خرىال دوات الكهرابئية املزنلية الصغرية 

 نعم / ل نعم / ل    قطع غيار الس يارات 

 نعم / ل نعم / ل    خراطيش احلرب

 نعم / ل نعم / ل    الكتب )للقراءة من أ جل املتعة(

 نعم / ل نعم / ل    الكتب املسموعة

      ول منتج من هذه املنتجات

 

عداده كدراسة تتبعية[ –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   مزمع ا 

 املاضية واكن عىل عمل أ هنا مقدلة( 12د )اشرتاها يف ال شهر 7اسأ ل عن لك نوع من املنتجات املذكورة يف س

ذا مل يس بق للمس تجَوب أ ن اشرتى املنتجات املقدلة  ىل س7كام عرب عن ذكل يف سا   .9ج، فانتقل ا 
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املاضية، للك نوع من املنتجات اليت اشرتيهتا، هل ميكنك  12قلت بأ نك اشرتيت عىل عمل منتجات مقدلة يف ال شهر  8س
ذا اشرتيت مكية قليةل أ و نفسها أ و مكية أ كرث من املنتجات املقدلة أ و املزورة مقارنة ابل شهر   املاضية؟ 12أ ن ختربان ما ا 

جابة واحدة للك نوع من املنتجات  ا 

ينبغي أ ن جيري عرض/قراءة املنتجات عىل نفس النحو 

 6املس تخدم يف س

رشاء مكية أ قل 
 12يف ال شهر 

 املاضية

رشاء نفس المكية 
تقريبا يف ال شهر 

 املاضية 12

رشاء مكية أ كرث 
 12يف ال شهر 

 املاضية

    أ قراص الفيديو الرمقي أ و أ قراص البلوراي

    ال قراص املدجمة للموس يقى

    املالبس

    مس تحرضات التجميل

    السجائر

    املنتجات البقالية مثل البسكويت وحبوب ال فطار

    الكحوليات مثل الفوداك والويس ي

    النبيذ أ و اجلعة

    علب الكعك

    ال دوية

    املنتجات الصحية أ و الغذائية مثل أ قراص الفيتامني

    مالبس املصممني املشهورين

    أ دوات امحلام مثل مزيل العرق أ و الشامبو أ و منعم الشعر

    املرشوابت الغازية

    مسحوق الغس يل / املنظفات

    منتجات التنظيف املزنلية

    الشاحن املتنقل وملحقاته

    ال دوات الكهرابئية

    ال خرىال دوات الكهرابئية املزنلية الصغرية 

    قطع غيار الس يارات 

    خراطيش احلرب

    الكتب )للقراءة من أ جل املتعة(

    الكتب املسموعة

ىل -ب7اسأ ل عن مجيع الفئات اليت شاهدها املس تجَوب معروضة للبيع يف س ذا مل يشاهد أ ي فئة فانتقل ا  ا 
 13س

 12معروضة للبيع يف ال شهر ب[ 7]اقرأ  / اعرض الفئة انطالقا من سأ خربتنا أ نك شاهدت نسخا مقدلة من  لقد أ  9س
 املاضية. لو مسحت أ خربان عن مجيع ال ماكن اليت شاهدهتا فهيا معروضة للبيع؟

جاابت متعددة  ا 

ىل هذه ال س ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة  ضافة فئات أ خرى من البيع ابلتجزئة ا   مثال الكشك[–]ميكن ا 
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ينبغي أ ن جيري 
/قراءة املنتجات ضعر 

عىل نفس النحو 
متاجر/مراكز  6املس تخدم يف س

 البيع ابلتجزئة

أ كشاك 
ال سواق مبا 

يف ذكل 
البيع من 
صندوق 

 الس يارة

ابعة الشوارع أ و 
الباعة املتنقلون 

اذلي يزورن 
املاكتب أ و 

 املنازل

من 
صديق 

 أ و زميل

ابيع 
ابلتجز 

ئة عىل 
 ال نرتنت

موقع 
للمزاد 

عىل 
 ال نرتنت

 يف
اخلارج 

/أ ثناء 
 العطةل

ل 
يشء 

من 
 هذا

أ قراص الفيديو الرمقي 
 أ و أ قراص البلوراي

        

ال قراص املدجمة 
 للموس يقى

        

         املالبس
         مس تحرضات التجميل

         السجائر
املنتجات البقالية مثل 

البسكويت وحبوب 
 ال فطار

        

الكحوليات مثل الفوداك 
 والويس ي

        

         النبيذ أ و اجلعة
         علب الكعك

         ال دوية
املنتجات الصحية أ و 
الغذائية مثل أ قراص 

 الفيتامني

        

مالبس املصممني 
 املشهورين

        

أ دوات امحلام مثل مزيل 
العرق أ و الشامبو أ و 

 منعم الشعر

        

         املرشوابت الغازية
مسحوق الغس يل / 

 املنظفات
        

منتجات التنظيف 
 املزنلية

        

الشاحن املتنقل 
 وملحقاته

        

         ال دوات الكهرابئية
ال دوات الكهرابئية 

 املزنلية الصغرية ال خرى
        

         قطع غيار الس يارات 
         خراطيش احلرب

الكتب )للقراءة من 
 املتعة(أ جل 

        

         الكتب املسموعة
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 د7اسأ ل عن مجيع الفئات املشرتاة عن عمل مك عرُب عن ذكل يف س
املاضية. لو مسحت أ خربان عن مجيع  12ال شهر يف ]اقرأ  / اعرض الفئة[ قلت بأ نك اشرتيت عن عمل نسخا مقدلة من  أ  10س

 املاضية؟ 12ال ماكن اليت اشرتيهتا مهنا عن عمل يف ال شهر 

جاابت متعددة للك فئة ُاشرتيت عن عمل  ا 

ىل هذه ال س ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة  ضافة فئات أ خرى من البيع ابلتجزئة ا   مثال الكشك[–]ميكن ا 

ذا مل يس بق للمس تجَوب أ ن اشرتى املنتجات املقدلة كام عرب عن ذكل يف س ىل س7ا   13ج فانتقل ا 
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ينبغي أ ن جيري 
نتجات /قراءة امل ضعر 

عىل نفس النحو 
متاجر/مراكز  6املس تخدم يف س

 البيع ابلتجزئة

أ كشاك 
ال سواق مبا 

يف ذكل 
البيع من 
صندوق 

 الس يارة

ابعة الشوارع أ و 
الباعة املتنقلون 

اذلي يزورن 
املاكتب أ و 

 املنازل

من 
صديق 

 أ و زميل

ابيع 
ابلتجز 

ئة عىل 
 ال نرتنت

موقع 
للمزاد 

عىل 
 ال نرتنت

يف 
اخلارج 

/أ ثناء 
 العطةل

ل 
يشء 

من 
 هذا

أ قراص الفيديو الرمقي 
 أ و أ قراص البلوراي

        

ال قراص املدجمة 
 للموس يقى

        

         املالبس
         مس تحرضات التجميل

         السجائر
املنتجات البقالية مثل 

البسكويت وحبوب 
 ال فطار

        

الكحوليات مثل الفوداك 
 والويس ي

        

         النبيذ أ و اجلعة
         علب الكعك

         ال دوية
املنتجات الصحية أ و 
الغذائية مثل أ قراص 

 الفيتامني

        

مالبس املصممني 
 املشهورين

        

أ دوات امحلام مثل مزيل 
العرق أ و الشامبو أ و 

 منعم الشعر

        

         املرشوابت الغازية
الغس يل / مسحوق 

 املنظفات
        

منتجات التنظيف 
 املزنلية

        

الشاحن املتنقل 
 وملحقاته

        

         ال دوات الكهرابئية
ال دوات الكهرابئية 

 املزنلية الصغرية ال خرى
        

         قطع غيار الس يارات 
         خراطيش احلرب

الكتب )للقراءة من 
 أ جل املتعة(

        

         الكتب املسموعة
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 د7اسأ ل عن مجيع الفئات املشرتاة عن غري عمل مك عرُب عن ذكل يف س
املاضية دون أ ن تعمل يف ذك الوقت  12يف ال شهر ]اقرأ  / اعرض الفئة[ قلت بأ نك اشرتيت نسخا مقدلة من   ب10س

 املاضية؟ 12اليت اشرتيهتا مهنا عن غري عمل يف ال شهر اذلي اشرتيهتا فيه أ هنا مقدلة. لو مسحت أ خربان عن مجيع ال ماكن 

جاابت متعددة للك فئة ُاشرتيت عن غري عمل  ا 

ىل هذه ال س ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة  ضافة فئات أ خرى من البيع ابلتجزئة ا   مثال الكشك[–]ميكن ا 

ينبغي أ ن جيري 

عرض/قراءة املنتجات 

عىل نفس النحو 

راكز متاجر/م 6املس تخدم يف س
 البيع ابلتجزئة

أ كشاك 
ال سواق مبا 

يف ذكل 
البيع من 
صندوق 

 الس يارة

ابعة الشوارع أ و 
الباعة املتنقلون 

اذلي يزورن 
املاكتب أ و 

 املنازل

من 
صديق 

 أ و زميل

ابيع 
ابلتجز 

ئة عىل 
 ال نرتنت

موقع 
للمزاد 

عىل 
 ال نرتنت

يف 
اخلارج 

/أ ثناء 
 العطةل

ل 
يشء 

من 
 هذا

الرمقي أ قراص الفيديو 
 أ و أ قراص البلوراي

        

ال قراص املدجمة 
 للموس يقى

        

         املالبس

         مس تحرضات التجميل

         السجائر

املنتجات البقالية مثل 
البسكويت وحبوب 

 ال فطار

        

الكحوليات مثل الفوداك 
 والويس ي

        

         النبيذ أ و اجلعة

         علب الكعك

         ال دوية

املنتجات الصحية أ و 
الغذائية مثل أ قراص 

 الفيتامني

        

مالبس املصممني 
 املشهورين

        

أ دوات امحلام مثل مزيل 
العرق أ و الشامبو أ و 

 منعم الشعر

        

         املرشوابت الغازية

مسحوق الغس يل / 
 املنظفات

        

منتجات التنظيف 
 املزنلية
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الشاحن املتنقل 
 وملحقاته

        

         ال دوات الكهرابئية

ال دوات الكهرابئية 
 املزنلية الصغرية ال خرى

        

         قطع غيار الس يارات 

         خراطيش احلرب

الكتب )للقراءة من 
 أ جل املتعة(

        

         الكتب املسموعة

د )اشرتوا عن عمل( أ و اذلين أ جابوا 7أ ولئك اذلين ذكروا عىل ال قل نوع واحد من املنتجات يف ساسأ ل مجيع 
 ه )سيشرتون يف مجيع ال حوال(7بنعم عىل منتج واحد عىل ال قل يف س

ولو اشرتيت عن عمل املقدل من املنتجات البقالية أ و سلع أ خرى من الشوارع الرئيس ية، أ و أ نك ستشرتهيا قلت بأ نك  أ  11س

 هل ميكن أ ن ختربان عن مجيع ال س باب اليت جتعكل تشرتي هذه ال صناف من املنتجات املقدلة؟ .علمت أ هنا مقدلة

جاابت متعددة  ا 

د )اشرتوا عن عمل( أ و اذلين أ جابوا 7اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين ذكروا عىل ال قل نوع واحد من املنتجات يف س
 شرتون يف مجيع ال حوال(ه )سي 7بنعم عىل منتج واحد عىل ال قل يف س

 اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟ السببب وما هو 11س

جابة واحدة  ا 

 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
 أ  11س

 مجيع ال س باب

 ب 11س

السبب ال كرث 
 أ مهية

   احلصول عىل منتجات العالمة التجارية بسعر أ قل من املنتجات ال صلية -لتوفري املال 

   للحصول عىل ال ش ياء لكام أ ردت -املالمئة 

   ل نين أ عتقد أ ن املنتجات ال صلية ذات العالمة التجارية تلكف الكثري من املال لرشاهئا

   ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال لرشاء املنتجات ال صلية ذات العالمات التجارية

ذات العالمات التجارية من املتاجر ل هنا أ سهل من رشاء املنتجات ال صلية  -املالمئة 
 أ و من ابئعي التجزئة عىل ال نرتنت

  

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

   سبب أ خر )املرجو كثباته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ج )اشرتوا نسخا مقدلة/مزورة( 7اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين اشرتوا عىل ال قل نوع واحد من املنتجات يف س
 ج7اسال فقط عن تكل ال نواع من املنتج اليت اشرتاها املس تجَوب يف س
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اليت س بق املاضية. للك نوع من املنتجات  12قلت بأ نك اشرتيت بعض املنتجات املقدلة أ و املزورة خالل ال شهر  12س

كل أ ن اشرتيهتا، وابلتفكري معوما يف جودة هذه املنتجات، لو مسحت أ خربان عن جودة السلع املقدلة أ و املزورة مقارنة جبودة 

 املنتجات ال صلية؟ ما هيمنا هو رأ يك الشخيص حول اجلودة؟

جابة واحدة للك منتَج  ا 

 ج7ب منتجات مقدلة يف ساعرض/اسأ ل فقط عن أ نواع املنتجات اليت اشرتى مهنا املس تجوَ 

ينبغي أ ن جيري عرض/قراءة املنتجات 
 6عىل نفس النحو املس تخدم يف س

 تُعد اجلودة...

أ سوأ  بكثري 
من النسخ 

 الرمسية

أ سوأ  بقليل 
من النسخ 

 الرمسية

نفسها تقريبا 
كام يف النسخ 

 الرمسية

أ فضل بقليل 
من النسخ 

 الرمسية

أ فضل بكثري 
من النسخ 

 الرمسية

      الفيديو الرمقي أ و أ قراص البلورايأ قراص 

      ال قراص املدجمة للموس يقى

      املالبس

      مس تحرضات التجميل

      السجائر

املنتجات البقالية مثل البسكويت وحبوب 
 ال فطار

     

      الكحوليات مثل الفوداك والويس ي

      النبيذ أ و اجلعة

      علب الكعك

      ال دوية

املنتجات الصحية أ و الغذائية مثل أ قراص 
 الفيتامني

     

      مالبس املصممني املشهورين

أ دوات امحلام مثل مزيل العرق أ و الشامبو أ و 
 منعم الشعر

     

      املرشوابت الغازية

      مسحوق الغس يل / املنظفات

      منتجات التنظيف املزنلية

      الشاحن املتنقل وملحقاته

      ال دوات الكهرابئية

      ال دوات الكهرابئية املزنلية الصغرية ال خرى

      قطع غيار الس يارات 

      خراطيش احلرب

      الكتب )للقراءة من أ جل املتعة(

      الكتب املسموعة
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 القسم اخلاص ابملواقف جتاه السلع املقدلة

 اسأ ل امجليع 
سلسةل من العبارات اليت أ دىل هبا الناس حول النسخ املقدلة من نوع السلع اليت قد تشرتهيا يف سأ عرض عليك ال ن  13س

السوبر ماركت أ و يف متاجر الشوارع الرئيس ية مثل املواد البقالية أ و املرشوابت الكحولية أ و مس تحرضات التجميل أ و 
. ]قد يلزم تعديل هذه الصياغة وفقا للمنطقة ية الصغريةمنتجات التجميل أ و منتجات التنظيف املزنلية أ و ال دوات الكهرابئ 

ذا كنت توافق خشصيا أ و ل توافق عىل العبارة املدىل ومس توايت انتشار السلع املقدلة[ . للك عبارة، لو مسحت أ خربان ما ا 
ىل ادلرجة  1هبا. من أ جل ذكل اس تخدم مقياس من ادلرجة  ذا كنت توافق بشدة فأ نت يف ادلرجة 10ا  ذا كنت 10، فا  ، وا 

ىل أ ي حد توافق أ و ل توافق عىل لك عبارة.1ل توافق بشدة فأ نت يف ادلرجة   ، يرىج منك اس تخدام املقياس لتخربان ا 

جابة واحدة للك عبارة  ا 
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 مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ
ل أ وافق 

 بشدة

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

أ وافق 
 بشدة 

10 

ل 
أ عمل/ليست 

دلي أ ي 
جتربة حول 

 هذا

            جودة السلع املقدلة مقبوةل

متاعب احلصول عىل السلع املقدلة أ قل مقارنة برشاء تكل 
 املنتجات ال صلية

           

جياد سلع مقدلة متاحة للرشاء عىل الانرتنت              من السهل ا 

            هناك مجموعة واسعة من املنتجات ال صلية متاحة للرشاء

نرتنتغالبا ما أ شاهد سلع مقدلة معروضة للبيع عىل              ال 

غالبا ما أ شاهد سلع مقدلة معروضة للبيع يف ال سواق أ و 
 من أ كشاك الشوارع

           

            غالبا ما أ شاهد سلع مقدلة معروضة للبيع يف املتاجر

يعرتيين قلق بشأ ن احامتل ترضري من املنتجات املقدلة 
 للتجميل والاعتناء ابلصحة

           

            السلع املقدلة واملنتجات البقالية يف احلقيقة ل ترض أ حدا

ذا اكنت املواد الغذائية واملرشوابت أ منة  يعرتيين قلق م ا 
 حقا لتناولها ورشهبا

           

عداد وتوزيع لك السلع  العصاابت ال جرامية يه اليت تقوم اب 
 تقريبا  املقدلة

           

يلزم الكثري من الوقت ل جياد سلع مقدلة معروضة للبيع/ أ ان 
 ل ميكنين حتمل عناء ذكل

           

            رشاء سلع مقدلة 'رخيص' شيئا ما

ذا قُبض عيل وأ ان  يعرتيين قلق بشأ ن مالحقيت وتغرميي ا 
 أ شرتي سلع مقدلة

           

بني نكهة املواد البقالية املقدلة  ل أ س تطيع أ ن أ حدد الفرق
 ونظريهتا ال صلية

           

عادة ما تكون لل شخاص اذلين يديرون املواقع ال لكرتونية 
 اليت تبيع السلع املقدلة عالقة ابلعصاابت ال جرامية

           

عالانت ال خرية بشأ ن السلع املقدلة أ فقدتين  ادلعاايت أ و ال 
 الرغبة فهيا
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 اسأ ل امجليع-املواقف اخلاصة ابلصناعة

 ل أ وافق بشدة اعرضها دامئا يف ال خري

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

 أ وافق بشدة 

10 

ل أ عمل/ليست 

دلي أ ي 

جتربة حول 

 هذا

            أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل رشاء السلع املقدلة

            تأ ثري سليب كبري عىل الصناعة الغذائية للمنتجات البقالية املقدلة

]أ دخل تأ ثري سليب كبري عىل صناعة  ]أ دخل نوع املنتج[لـلمقدل من 

 امس الصناعة[

           

ضافة   عبارات أ خرى بشأ ن املواقف لتغطية صناعات / أ نواع منتجات حمددة حسب الاقتضاء.]ميكن ا 

رهاق املس تجَوب[ 5ويُرىج حتديد هذه القامئة يف   صناعات كحد أ قىص لتجنب ا 

 ج )اشرتوا نسخا مقدلة/مزورة(7اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين اشرتوا عىل ال قل نوع واحد من املنتجات يف س

املاضية. ابلتفكري معوما يف نوع هذه  12بعض املنتجات املقدلة أ و املزورة خالل ال شهر قلت بأ نك اشرتيت  14س
املنتجات، ما اذلي سيشجعك عىل التوقف عن رشاء هذه النسخ غري الرمسية ورشاء السلع ذات العالمات التجارية 

 ال صلية؟

جاابت متعددة  ا 

اليت جيب أ ن تكون أ خر ما  رات الثالثة ال خريةالاختيا ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو متناوب ابس تثناء
 يعرض دامئا

ذا اكنت العالمات ال صلية أ رخص  □ ......................................................................................................... ا 

ذا اكنت هناك مجموعة واسعة من العالمات ال صلية متاحة دلى ابئعي التجزئة القريبني مين  □ .................................... ا 

ذا ظننت أ نه س ُيكشف أ مري وأ ان أ شرتي املنتجات املقدلة أ و املزورة  □ .............................................................. ا 

ذا ظننت أ نين قد  □ .................................................................... ُأاتبع قضائيا لرشايئ املنتجات املقدلة أ و املزورة ا 

ذا توقف امجليع عن فعل ذكل  □ ................................................................................................................ ا 

ذا أ صبح من الصعب العثور عىل منتجات مقدلة أ و مزورة معروضة للبيع  □ .......................................................... ا 

ذا قبض عىل أ صدقايئ أ و عائليت أ و توبعوا قضائيا لرشاهئم املنتجات املقدلة أ و املزورة  □ ........................................... ا 

ذا مسعت عن مقالت يف   □ ................. وسائل ال عالم حول أ شخاص توبعوا قضائيا لرشاهئم املنتجات املقدلة أ و املزورةا 

ذا اكن الفرق أ كرث وضوحا بني ما هو أ صيل وما هو غري ذكل  □ ........................................................................ ا 

ذا اكنت سلعة معينة أ صلية أ م ل ذا اكنت دلي معلومات جيدة عن الكيفية اليت أ عرف هبا ما ا   □ ............................... ا 

 □ ......................................................................... نتجات املقدلة أ و املزورةأ ان ل أ شرتي/ ل أ ود رشاء عن عمل امل 

 □ .......................................................... سبب أ خر )يرىج كتابته ___________________(

 □ ....................................................................... ل يشء س يجعلين أ توقف عن رشاء املنتجات املقدلة أ و املزورة

 وحدة الربجميات

ىل وحدة الربجميات ل ضافة   املنفصةل. انظر الوثيقة -ضاف يف هذه املرحةل ت، جيب أ ن الاس امترةا 
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 اسأ ل امجليع
ابلتفكري يف املواقع ال لكرتونية اليت تبيع نوع السلع اليت قد تشرتهيا يف السوبر ماركت أ و يف متجر يف الشوارع  15س

قناعك بأ ن السلع املتاحة يه سلع رمسية؟  الرئيس ية، ما يه التدابري اليت ميكن أ ن يتخذها هذا النوع من املواقع ال لكرتونية ل 

جاابت متعددة  ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب 
 □ ........................................................................... تقدمي اخلدمة من قبل رشكة أ و عالمة جتارية مرموقة/معروفة

 □ ...........................................................................................................احلكومية توفر نظم املوافقة/الاعامتد

ذا اكن هناك معيار/رمز الصناعة اذلي يُظهر أ نه منتج رمسي  □ ........................................................................... ا 

ىل ذكل(  □ .....................  وجود تدابري أ منية يف املوقع )ادلفع، والشهادات، والبنود والرشوط، وحامية لكمة الرس، وما ا 

ذا رصح املوقع بوضوح أ نه يقدم سلع أ صلية ذات عالمة جتارية  □ ........................................................................ ا 

ذا اكن هناك موقع/منظمة ميكن  لهيا للتحري حول قامئة املواقعا  ليه/ا  املرخص لها ببيع السلع ال صلية ذات  أ ن أ ذهب ا 
 □ ..................................................................................................................................... جتارية العالمة

 □ .............................................................................. تأ ييده من قبل اجلهات املصممة والعالمات التجارية احملددة

 اسأ ل امجليع
ذا اكنت  وما يه اجلوانب ال خرى املتعلقة ابملواقع ال لكرتونية أ و اخلدمات عرب ال نرتنت اليت تساعدك 16س يف حتديد ما ا 

 السلع املتاحة أ صلية أ م ل؟

جاابت متعددة  ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب 
 □ ................................................................ سعر السلع واخلدمات املعروضة للبيع

بداء أ ي  ال نرتنتعندما يسمح يل برانمج حامية ش بكة   بزايرة موقع ما دون ا 

 □ .................................................................. أ تأ كد بأ ن السلع املتاحة أ صلية حتذير

ذا اكن   □ ............................. املوقع ل حيتوي عىل ال عالانت املنبثقة املتطفةل وغريها ...ا 

 □ ................................................................ أ نت تعرف فقط أ هنا أ صلية / البدهية

 □ ............................................... البحوث اليت مقت هبا عن املوقع ال لكرتوين للرشكة

 □ ..................................... أ عمتد عىل ال خرين ليخربوين / املتداول شفهيا / املراجعات

 □ ........................................................... طبيعة اجلودة أ و الشلك الاحرتايف للموقع

 □ ......................................................... س هتلكني للسلع املعروضة للبيعمراجعات امل 

 [ينبغي أ ن يكون هذان الاختياران أ خر ما يُعرض دامئا] □ .................................................................................... ل يشء/ ل أ عرف...

ذا اكنت رمسية أ م ل  []ينبغي أ ن يكون هذان الاختياران أ خر ما يُعرض دامئا □ ...................................................................... ل هيمين ما ا 

 

 ماكحفة القرصنة/التقليدال عالمية ملاكحفة  تفعالية قسم امحلال

ىل  ضافة أ س ئةل "قسم تقيمي امحلالت ال عالمية" ا  ذا لزم ال مر، ينبغي ا   .نفصةلامل وثيقة الانظر  -يف هذه املرحةل  الاس امترةا 
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 أ شكر املس تجَوب عىل مشاركته وأ غلق املقابةل

 هذه يه هناية الاس تبيان" -"شكرا كل عىل وقتك ومشاركتك  للعرض/للقراءة:
  

 أ ضف ال س ئةل ادلميغرافية الهنائية

ضافة بعض ال س ئةل ادلميوغرافية أ و التصنيفية. وتر الاس تبيانيف هناية  يف  هذه ال س ئةل عند أ مثةل ، من املعتاد ا 
 .منفصةل وثيقة
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 منوذج اس امترة الاس تبيان اخلاص ابلسلع واملالبس الفاخرة

ونود أ ن نطرح عليك  ]أ درج امس الواكةل[مرحبا، شكرا عىل موافقتك للمشاركة يف هذا الاس تبيان. أ ان من " للعرض/للقراءة:
بعض ال س ئةل حول رشاء املالبس وغريها من أ صناف ال زايء اليت قد تشرتهيا لنفسك أ و أ رستك، عىل الانرتنت أ و يف 

 متاجر الشوارع الرئيس ية.

جاابتمك برسية اتمةوأ ود أ ن أ ؤكد لمك أ ن ما حنن بصدد ا   ]أ ضف عبارة . جرائه هو دراسة حقيقية للسوق وأ نه سيُتعامل مع ا 
 "ذي صةل بشأ ن العمل مبوجب القواعد التنظميية لهيئة من هيئات البحوث الوطنية[

 اسأ ل امجليع
 لو مسحت ما معرك؟  أ  1س

 

 

ذا رفض املس تجَوب ال فصاح عن معره احلقيقي يف  أ  1س اسأ ل ا 
 يف أ ي من الفئات العمرية التالية يندرج معرك؟لو مسحت  ب 1س

جابة واحدة فقط  ا 

 املثال جمي املثال ابء لفاملثال أ  

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65+ 

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70+ 

 

 أ و أ دىن من ذكل ]أ غلق[ 13

14-17 

18-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-45 

46-54 

55+ 

 

 اسأ ل امجليع
 هل أ نت ...... 2س

جابة واحدة فقط  ا 

ذا اكنت املقابةل مبارشة[  ]مالحظة: ميل  املس تجِوب هذه املعلومات من خالل املالحظة ا 
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 □ ................................................................................................ ذكر

 □ ................................................................................................ أ نىث

 □ ............................................................................... أ فضل أ ل أ جاوب

 اسأ ل امجليع
 العملية احلالية؟ ما يه وضعيتك 3س

جابة واحدة فقط  ا 

 □ ................................... ساعة يف ال س بوع(  35العمل بدوام اكمل )أ كرث من 

 □ .............................................................................. العمل بدوام جزيئ

 □ ........................................................................................... ربة بيت

 □ .............................................................................................. طالب

 □ ............................................................................................. متقاعد

 □ ........................................................................................ بدون معل

 اسأ ل امجليع
ذا لزم ال مر( 4س  يف أ ي من هذ املناطق تسكن؟ )ا 

جابة واحدة فقط  ا 

 □ ......................................................................................... 1املنطقة 

 □ .......................................................................................... 2املنطقة 

 □ .......................................................................................... 3املنطقة 

 □ .......................................................................................... 4 املنطقة

 □ ......................................................................................... 5املنطقة 

 □ .......................................................................................... 6املنطقة 

 □ .......................................................................................... 7املنطقة 

 □ .......................................................................................... 8املنطقة 

 □ .......................................................................................... 9املنطقة 

 

 التحقق من احلصص

 حتقق من استيفاء املس تجَوب ملتطلبات احلصص بغية انتقائه.

ذا   متطلبات احلصص، املرجو توجيه الشكر هل عىل وقته مث أ غلق املقابةل. مل يكن يس تويفا 

ذا و  ذنمتطلبات احلصص يس تويف اكنا  ىل اجلزء الرئييس من الاس امترة. ، ا   فتابع ا 
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 اس تخدام الفئة –الاس تبيان الرئييس 

أ و متاجر  ال نرتنت"يدور هذا الاس تبيان حول ال ش ياء اليت قد تشرتهيا لنفسك أ و أ رستك سواء عىل  للعرض/للقراءة:
حذية وحقائب اليد..."  الشوارع الرئيس ية مبا يف ذكل املالبس وأ صناف ال زايء مثل العطور وال 

 اسأ ل امجليع
 املاضية؟ 12أ ي من هذه املنتجات اشرتيهتا خشصيا لنفسك أ و ل رستك خالل ال شهر  5س

جاابت متعددة   ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض/قراءة الاختيارات عىل حنو متناوب/عشوايئ
 □ ........................................................................................... ال حذية 

 □ ...................................................................................... حقائب اليد

 □ .................................................................. مالبس املصممني املشهورين

 □ ............................................................................................. العطور

 □ ............................................................................... الساعات اليدوية 

 □ ...................................................................... منتجات امجلال أ و املاكياج

 □ ......................................................................................... اجملوهرات

 □ ................................................ ال زايء الراقية من متاجر الشوارع الرئيس ية

 مالبس جمهوةل العالمة التجارية أ و ذات عالمة جتارية خاصة هبا 

 □ ............................................................................... من السوبر ماركت

 □ ............................................. ادلاخلية التابعة للمصممني املشهوريناملالبس 

"السؤال التايل يدور حول السلع املقدلة أ و املزورة، ويُقصد هبا تكل السلع اليت ُصنعت وُعبئت لتبدو للعرض/للقراءة: 

للتو وك هنا مصنوعة من قبل رشكة مصنعة معروفة ولكن يف الواقع صنعها طرف أ خر. وابلتفكري يف املنتجات اليت أ خربتنا هبا 

املاضية، ويف املنتجات ذات العالمات التجارية ال صلية، هناك العديد من هذه املنتجات أ يضا  12بأ نك اشرتيهتا يف الشهر 

جرائه هو دراسة حقيقية متون مبعرفة مدى توفر  -متوفر مكنتجات مقدلة أ و مزورة. وأ ود أ ن أ ؤكد لمك أ ن ما حنن بصدد ا  حنن هم

جاابتمك برسية اتمة " السلع املقدلة ولتعلموا أ نه   سيُتعامل مع ا 
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 اسأ ل امجليع
 لو مسحت أ خربان عن أ ي من فئات السلع هذه مسعت عهنا قبل اليوم ابعتبارها منتجات متوفرة كسلع مقدلة؟ أ  6س

جاابت متعددة  ا 

 أ  6اسأ ل عن مجيع الفئات اليت يعهيا املس تجَوب من خالل س
املاضية، مبا يف ذكل  12هل س بق كل أ ن شاهدت السلع املقدلة من مجيع هذه الفئات معروضة للبيع يف ال شهر   ب6س

 السلع املعروضة للبيع يف متجر أ و عىل ال نرتنت أ و يف السوق؟ 

جاابت متعددة  ا 

 أ  6اسأ ل عن مجيع الفئات اليت يعهيا املس تجَوب من خالل س
املاضية سواء علمت أ و مل تعمل أ هنا  12املقدلة من مجيع هذه الفئات يف ال شهر هل س بق كل أ ن اشرتيت السلع   ج6س

 اكنت نسخا مقدلة عندما اشرتيهتا؟ 

جاابت متعددة  ا 

 ج6املاضية كام عرُب عن ذكل يف س 12اسأ ل عن لك فئة من املنتجات املقدلة املشرتاة يف ال شهر 
 هل كنت عىل عمل قبل رشاهئا أ هنا منتجات مقدلة أ و مزورة؟]اقرأ /اعرض املنتج[ وعندما اشرتيت املقدل من  د6س

جابة واحدة للك فئة  ا 

 د6اسأ ل عن مجيع الفئات املشرتاة عن غري عمل كام عرُب عن ذكل يف س
املاضية دون أ ن تعمل يف ذكل الوقت أ هنا مقدلة. لو مسحت  12لقد أ خربتنا للتو أ نك اشرتيت سلع مقدلة يف ال شهر  ه6س

 ، لو كنت تعمل أ هنا اكنت مقدلة يف ذكل الوقت، هل كنت ستشرتهيا رمغ ذكل؟اقرأ /اعرض الفئة[]أ خربان عن 

جابة واحدة للك فئة  ا 

ينبغي أ ن جيري عرض/قراءة املنتجات 
 أ  6س 6عىل نفس النحو املس تخدم يف س

 مسع عهنا

 ب6س

شاهدها 
معروضة 

 للبيع

 ج6س

اشرتى 
املقدل/املزور يف 

 12ال شهر 
 املاضية

 د 6س

اكن عىل عمل أ هنا 
مقدلة/مزورة 
 عندما اشرتاها

 هـ6س

اكن سيشرتهيا 
 يف مجيع ال حوال

 نعم / ل نعم / ل    ال حذية

 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 أ و املاكياج

 نعم / ل نعم / ل    اجملوهرات

 نعم / ل نعم / ل    ال زايء الراقية من متاجر الشوارع الرئيس ية

 نعم / ل نعم / ل    املالبس ادلاخلية التابعة للمصممني املشهورين

      ول منتج من هذه املنتجات

 

ذا مل يس بق للمس تجَوب أ ن اشرتى املنتجات املقدلة  ىل س6كام عرب عن ذكل يف سا   .8ج، فانتقل ا 
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عداده كدراسة تتبعية[ –]السؤال التايل اختياري  ذا اكن الاس تبيان قامئا بذاته ومل يمت ا  دراجه فقط ا   مزمع ا 

 اضية واكن عىل عمل أ هنا مقدلة(امل 12د )اشرتاها يف ال شهر 6اسأ ل عن لك نوع من املنتجات املذكورة يف س
املاضية، للك نوع من املنتجات اليت اشرتيهتا، هل ميكنك  12قلت بأ نك اشرتيت عىل عمل منتجات مقدلة يف ال شهر  7س

ذا اشرتيت مكية قليةل أ و نفسها أ و مكية أ كرث من املنتجات املقدلة أ و املزورة مقارنة ابل شهر   املاضية؟ 12أ ن ختربان ما ا 

جابة  واحدة للك نوع من املنتجات ا 

ينبغي أ ن جيري عرض/قراءة املنتجات عىل نفس النحو 
 5املس تخدم يف س

رشاء مكية أ قل 
 12يف ال شهر 

 املاضية

رشاء نفس المكية 
تقريبا يف ال شهر 

 املاضية 12

رشاء مكية أ كرث 
 12يف ال شهر 

 املاضية

    ال حذية

    حقائب اليد

    مالبس املصممني املشهورين

    العطور

    الساعات اليدوية

    منتجات امجلال أ و املاكياج

    اجملوهرات

    ال زايء الراقية من متاجر الشوارع الرئيس ية

    املالبس ادلاخلية التابعة للمصممني املشهورين

ذا مل يشاهد أ ي فئة -ب6اسأ ل عن مجيع الفئات اليت شاهدها املس تجَوب معروضة للبيع يف س فانتقل ا 
ىل  12س ا 
 12معروضة للبيع يف ال شهر ب[ 6]اقرأ  / اعرض الفئة انطالقا من سلقد أ خربتنا أ نك شاهدت نسخا مقدلة من  أ  8س

 املاضية. لو مسحت أ خربان عن مجيع ال ماكن اليت شاهدهتا فهيا معروضة للبيع؟

جاابت متعددة  ا 

ىل هذه  ضافة فئات أ خرى من البيع ابلتجزئة ا   مثال الكشك[–ال س ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة ]ميكن ا 
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ينبغي أ ن جيري 
عرض/قراءة املنتجات 

عىل نفس النحو 
 5املس تخدم يف س

متاجر/مراكز 
 البيع ابلتجزئة

أ كشاك 
ال سواق مبا 

يف ذكل البيع 
من صندوق 

 الس يارة

ابعة الشوارع أ و 
الباعة املتنقلون 

اذلي يزورن 
 املاكتب أ و املنازل

من 
 صديق أ و

 زميل

ابيع 
ابلتجزئة 

عىل 
 ال نرتنت

موقع 
للمزاد 

عىل 
 ال نرتنت

يف اخلارج 
/أ ثناء 
 العطةل

ل 
يشء 

من 
 هذا

         ال حذية

         حقائب اليد

مالبس املصممني 
 املشهورين

        

         العطور

         الساعات اليدوية

         منتجات امجلال أ و املاكياج

         اجملوهرات

ال زايء الراقية من متاجر 
 الشوارع الرئيس ية

        

املالبس ادلاخلية التابعة 
 للمصممني املشهورين

        

 د6اسأ ل عن مجيع الفئات املشرتاة عن عمل مك عرُب عن ذكل يف س

املاضية. لو مسحت أ خربان عن مجيع  12يف ال شهر ]اقرأ  / اعرض الفئة[ قلت بأ نك اشرتيت عن عمل نسخا مقدلة من  أ  9س
 املاضية؟ 12ال ماكن اليت اشرتيهتا مهنا عن عمل يف ال شهر 

جاابت متعددة للك فئة ا  شرتيت عن عملا 

ذا مل يس بق للمس تجَوب أ ن اشرتى املنتجات املقدلة كام عرب عن ذكل يف س ىل س6ا   12ج فانتقل ا 
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ىل هذه ال س ئةل  ضافة فئات أ خرى من البيع ابلتجزئة ا   مثال الكشك[–حسب الاقتضاء حسب املنطقة ]ميكن ا 

ينبغي أ ن جيري 
عرض/قراءة املنتجات 

عىل نفس النحو 
 5املس تخدم يف س

متاجر/مراكز 
 البيع ابلتجزئة

أ كشاك 
ال سواق مبا 

يف ذكل البيع 
من صندوق 

 الس يارة

ابعة الشوارع أ و 
الباعة املتنقلون 

اذلي يزورن 
 املاكتب أ و املنازل

من 
صديق أ و 

 زميل

يع اب
ابلتجزئة 

عىل 
 ال نرتنت

موقع 
للمزاد 

عىل 
 ال نرتنت

يف اخلارج 
/أ ثناء 
 العطةل

ل 
يشء 

من 
 هذا

         ال حذية

         حقائب اليد

مالبس املصممني 
 املشهورين

        

         العطور

         الساعات اليدوية

         منتجات امجلال أ و املاكياج

         اجملوهرات

ال زايء الراقية من متاجر 
 الشوارع الرئيس ية

        

املالبس ادلاخلية التابعة 
 للمصممني املشهورين

        

 د6اسأ ل عن مجيع الفئات املشرتاة عن غري عمل مك عرُب عن ذكل يف س
ذك الوقت اذلي  املاضية دون أ ن تعمل يف 12يف ال شهر ]اقرأ  / اعرض الفئة[ قلت بأ نك اشرتيت نسخا مقدلة من   ب9س

 املاضية؟ 12اشرتيهتا فيه أ هنا مقدلة. لو مسحت أ خربان عن مجيع ال ماكن اليت اشرتيهتا مهنا عن غري عمل يف ال شهر 

جاابت متعددة للك فئة ُاشرتيت عن غري عمل  ا 

ىل هذه ال س ئةل حسب الاقتضاء حسب املنطقة  ضافة فئات أ خرى من البيع ابلتجزئة ا   الكشك[مثال –]ميكن ا 

ينبغي أ ن جيري 
عرض/قراءة املنتجات 

عىل نفس النحو 
 5املس تخدم يف س

متاجر/مراكز 
 البيع ابلتجزئة

أ كشاك 
ال سواق مبا يف 

ذكل البيع من 
صندوق 

 الس يارة

ابعة الشوارع أ و 
الباعة املتنقلون 

اذلي يزورن 
 املاكتب أ و املنازل

من 
صديق أ و 

 زميل

ابيع 
ابلتجزئة 

عىل 
 ال نرتنت

موقع 
للمزاد 

عىل 
 ال نرتنت

يف اخلارج 
/أ ثناء 
 العطةل

ل 
يشء 

من 
 هذا

         ال حذية

         حقائب اليد

         مالبس املصممني املشهورين

         العطور

         الساعات اليدوية

         منتجات امجلال أ و املاكياج

         اجملوهرات

ال زايء الراقية من متاجر 
 الشوارع الرئيس ية

        

املالبس ادلاخلية التابعة 
 للمصممني املشهورين
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د )اشرتوا عن عمل( أ و اذلين أ جابوا بنعم عىل فئة 6اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا بنعم عىل فئة أ و أ كرث يف س
 ه )سيشرتون يف مجيع ال حوال(6أ و أ كرث يف س

هل  .من أ صناف املالبس والسلع الفاخرة، أ و أ نك ستشرتهيا ولو علمت أ هنا مقدلة قلت بأ نك اشرتيت عن عمل املقدل أ  10س
 ميكن أ ن ختربان عن مجيع ال س باب اليت جتعكل تشرتي هذه ال صناف من املنتجات املقدلة؟

جاابت متعددة  ا 

ا بنعم عىل فئة د )اشرتوا عن عمل( أ و اذلين أ جابو 6اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا بنعم عىل فئة أ و أ كرث يف س
 ه )سيشرتون يف مجيع ال حوال(6أ و أ كرث يف س

 اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟ السببب وما هو 10س

جابة واحدة  ا 

 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
 أ  10س

 مجيع ال س باب

 ب 10س

السبب ال كرث 
 أ مهية

أ و عالمات املصمم بسعر أ قل من احلصول عىل منتجات العالمة التجارية  -لتوفري املال 
 املنتجات ال صلية

  

   للحصول عىل ال ش ياء لكام أ ردت -املالمئة 

ل نين أ عتقد أ ن املنتجات ال صلية ذات العالمة التجارية أ و عالمات املصمم تلكف الكثري من 
 املال لرشاهئا

  

العالمة التجارية أ و عالمات ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال لرشاء املنتجات ال صلية ذات 
 املصمم

  

ل هنا أ سهل من رشاء املنتجات ال صلية ذات العالمة التجارية أ و عالمات املصمم من  -املالمئة 
 املتاجر أ و من ابئعي التجزئة عىل ال نرتنت

  

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

ــ(سبب أ خر )املرجو كثباته  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ــ

 ج )اشرتوا نسخا مقدلة/مزورة( 6اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين اشرتوا عىل ال قل فئة واحدة يف س
 ج6اسال فقط عن تكل الفئات اليت اشرتاها املس تجَوب يف س

املاضية. للك نوع من املنتجات اليت س بق  12بعض املنتجات املقدلة أ و املزورة خالل ال شهر قلت بأ نك اشرتيت  11س
كل أ ن اشرتيهتا، وابلتفكري معوما يف جودة هذه املنتجات، لو مسحت أ خربان عن جودة السلع املقدلة أ و املزورة مقارنة جبودة 

 املنتجات ال صلية؟ ما هيمنا هو رأ يك الشخيص حول اجلودة؟

ج  ابة واحدة للك منتَج مت رشاؤها 

 ج6اعرض/اسأ ل فقط عن أ نواع املنتجات اليت اشرتى مهنا املس تجَوب منتجات مقدلة يف س
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ينبغي أ ن جيري عرض/قراءة املنتجات 
 5عىل نفس النحو املس تخدم يف س

 تُعد اجلودة...

أ سوأ  بكثري من 
 النسخ الرمسية

أ سوأ  بقليل من 
 النسخ الرمسية

كام نفسها تقريبا 
يف النسخ 

 الرمسية

أ فضل بقليل 
من النسخ 

 الرمسية

أ فضل بكثري 
من النسخ 

 الرمسية

      ال حذية

      حقائب اليد

      مالبس املصممني املشهورين

      العطور

      الساعات اليدوية

      منتجات امجلال أ و املاكياج

      اجملوهرات

      الرئيس يةال زايء الراقية من متاجر الشوارع 

      املالبس ادلاخلية التابعة للمصممني املشهورين
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 القسم اخلاص ابملواقف جتاه السلع املقدلة

 اسأ ل امجليع 

سأ عرض عليك ال ن سلسةل من العبارات اليت أ دىل هبا الناس حول السلع املقدلة مثل املالبس وال حذية واحلقائب  12س
ذا كنت توافق خشصيا أ و ل توافق عىل العبارة املدىل اليدوية والعطور ومنتجات  التجميل. للك عبارة، لو مسحت أ خربان ما ا 

ىل ادلرجة  1هبا. من أ جل ذكل اس تخدم مقياس من ادلرجة  ذا كنت توافق بشدة فأ نت يف ادلرجة 10ا  ذا كنت 10، فا  ، وا 
ىل أ ي حد توافق أ و ل توافق عىل لك عبارة.، يرىج منك اس تخدام املقياس لتخربان1ل توافق بشدة فأ نت يف ادلرجة    ا 

جابة واحدة للك عبارة  ا 

 مق بعرض العبارات برتتيب متناوب/عشوايئ
 ل أ وافق بشدة

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

أ وافق 
 بشدة 

10 

ل أ عمل/ليست 
دلي أ ي جتربة 

 حول هذا

            جودة السلع املقدلة مقبوةل

أ قل مقارنة برشاء تكل متاعب احلصول عىل السلع املقدلة 
 املنتجات ال صلية

           

            من السهل ا جياد سلع مقدلة متاحة للرشاء عىل الانرتنت 

            هناك مجموعة واسعة من املنتجات ال صلية متاحة للرشاء

            ال نرتنتغالبا ما أ شاهد سلع مقدلة معروضة للبيع عىل 

سلع مقدلة معروضة للبيع يف ال سواق أ و من غالبا ما أ شاهد 
 أ كشاك الشوارع

           

            غالبا ما أ شاهد سلع مقدلة معروضة للبيع يف املتاجر

يعرتيين قلق بشأ ن احامتل ترضري من املنتجات املقدلة للتجميل 
 والاعتناء ابلصحة

           

            احلقيقة ل ترض أ حداالسلع املقدلة واملنتجات البقالية يف 

يعرتيين قلق م ا ذا اكنت املواد الغذائية واملرشوابت أ منة حقا 
 لتناولها ورشهبا

           

عداد وتوزيع لك السلع  العصاابت ال جرامية يه اليت تقوم اب 
 تقريبا  املقدلة

           

أ ان ل يلزم الكثري من الوقت ل جياد سلع مقدلة معروضة للبيع/ 
 ميكنين حتمل عناء ذكل

           

            رشاء سلع مقدلة 'رخيص' شيئا ما

يعرتيين قلق بشأ ن مالحقيت وتغرميي ا ذا قُبض عيل وأ ان أ شرتي 
 سلع مقدلة

           

ل أ س تطيع أ ن أ حدد الفرق بني نكهة املواد البقالية املقدلة ونظريهتا 
 ال صلية

           

تكون لل شخاص اذلين يديرون املواقع ال لكرتونية اليت عادة ما 
 تبيع السلع املقدلة عالقة ابلعصاابت ال جرامية

           

ادلعاايت أ و ال عالانت ال خرية بشأ ن السلع املقدلة أ فقدتين 
 فهيا الرغبة
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 اسأ ل امجليع-املواقف اخلاصة ابلصناعة
 اعرضها دامئا يف ال خري

 أ وافق بشدةل 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

أ وافق 
 بشدة 

10 

ل أ عمل/ليست 
دلي أ ي جتربة 

 حول هذا

            أ ان ضد فكرة / أ عتقد أ نه من غري الصاحل رشاء السلع املقدلة

            للمالبس وال حذية املقدلة تأ ثري سليب كبري عىل صناعة ال زايء

مالبس املصممني أ شعر أ نين أ دمع املصمم ا ذا اشرتيت 
 املشهورين ال صلية

           

ال زايء اليت تُعرض يف متاجر الشوارع الرئيس ية تتبع عالمات 
املصممني املشهورين بشلك وثيق وابلتايل ل حاجة هناك لرشاء 

 منتجات املصممني املشهورين يف هذه ال ايم

           

تأ ثري سليب كبري عىل  ]أ دخل نوع املنتج[لـلمقدل من 
 ]أ دخل امس الصناعة[صناعة 

           

ضافة عبارات أ خرى بشأ ن املواقف لتغطية صناعات / أ نواع منتجات حمددة حسب الاقتضاء.  ويُرىج حتديد هذه ]ميكن ا 

رهاق املس تجَوب[ 5القامئة يف   صناعات كحد أ قىص لتجنب ا 

 ج )اشرتوا نسخا مقدلة/مزورة(6اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين اشرتوا عىل ال قل فئة واحدة يف س
ا يف املاضية. ابلتفكري معوم 12قلت بأ نك اشرتيت بعض املالبس أ و السلع الفاخرة املقدلة أ و املزورة خالل ال شهر  13س

نوع هذه السلع، ما اذلي سيشجعك عىل التوقف عن رشاء هذه النسخ غري الرمسية ورشاء السلع ذات العالمات 
 ال صلية؟ التجارية

جاابت متعددة  ا 

اليت جيب أ ن تكون أ خر ما  الاختيارات الثالثة ال خرية ينبغي أ ن جيري العرض عىل حنو متناوب ابس تثناء
 يعرض دامئا

ذا اكنت العالمات  □ .......................................................................................................... ال صلية أ رخص ا 

ذا اكنت هناك مجموعة واسعة من العالمات ال صلية متاحة  ا 

 □ .............................................................................................................. دلى ابئعي التجزئة القريبني مين 

ذا ظننت أ نه س ُيكشف أ مري وأ ان أ شرتي املنتجات املقدلة أ و املزورة   □ .............................................................. ا 

ذا ظننت أ نين قد ُأاتبع قضائيا لرشايئ املنتجات املقدلة أ و املزورة  □ ..................................................................... ا 

ذا توقف امجليع عن  □ ................................................................................................................. فعل ذكل ا 

ذا أ صبح من الصعب العثور عىل منتجات مقدلة أ و مزورة معروضة للبيع  □ ........................................................... ا 

ذا قبض عىل أ صدقايئ أ و عائليت أ و توبعوا قضائيا لرشاهئم املنتجات املقدلة أ و املزورة  □ ............................................ ا 

 وحدة الربجميات

ىل وحدة الربجميات ل ضافة   املنفصةل. انظر الوثيقة -ضاف يف هذه املرحةل ت، جيب أ ن الاس امترةا 
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ذا مسعت عن مقالت يف وسائل ال عالم حول أ شخاص توبعوا قضائيا لرشاهئم املنتجات املقدلة أ و املزور   □ .................. ةا 

ذا اكن الفرق أ كرث وضوحا بني ما هو أ صيل وما هو غري ذكل  □ ......................................................................... ا 

ذا اكنت سلعة معينة أ صلية أ م ل ذا اكنت دلي معلومات جيدة عن الكيفية اليت أ عرف هبا ما ا   □ ................................ ا 

 □ .......................................................................... أ ان ل أ شرتي/ ل أ ود رشاء عن عمل املنتجات املقدلة أ و املزورة

 □ ..........................................................  سبب أ خر )يرىج كتابته ___________________(

 □ ........................................................................ ل يشء س يجعلين أ توقف عن رشاء املنتجات املقدلة أ و املزورة

 اسأ ل امجليع
ابلتفكري يف املواقع ال لكرتونية اليت تبيع مالبس املصممني املشهورين أ و السلع الفاخرة مثل ال حذية وحقائب اليد  14س

لكرتونية  ومنتجات التجميل والساعات اليدوية واجملوهرات، ما يه التدابري اليت ميكن أ ن يتخذها هذا النوع من املواقع ال 
قناعك بأ ن السلع املتاحة يه سلع رمسية؟  ل 

جاابت متعددة  ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب 
 □ ........................................................................... تقدمي اخلدمة من قبل رشكة أ و عالمة جتارية مرموقة/معروفة

 □ ...........................................................................................................توفر نظم املوافقة/الاعامتد احلكومية

ذا اكن هناك معيار/رمز ال   □ ........................................................................... صناعة اذلي يُظهر أ نه منتج رمسيا 

ىل ذكل(  □ ....................... وجود تدابري أ منية يف املوقع )ادلفع، والشهادات، والبنود والرشوط،وحامية لكمة الرس، وما ا 

ذا رصح املوقع بوضوح أ نه يقدم سلع أ صلية ذات عالمة جتارية  □ ........................................................................ ا 

لهيا للتحري حول قامئة  ليه/ا  ذا اكن هناك موقع/منظمة ميكن أ ن أ ذهب ا  املرخص لها ببيع السلع ال صلية ذات  املواقعا 
 □ ..................................................................................................................................... جتارية العالمة

 □ .............................................................................. تأ ييده من قبل اجلهات املصممة والعالمات التجارية احملددة

 اسأ ل امجليع
ذا اكنت  15س وما يه اجلوانب ال خرى املتعلقة ابملواقع ال لكرتونية أ و اخلدمات عرب ال نرتنت اليت تساعدك يف حتديد ما ا 

 أ صلية أ م ل؟السلع املتاحة 

جاابت متعددة  ا 

 ينبغي أ ن جيري عرض السامت عىل حنو متناوب 
 □ ........................................................... سعر السلع واخلدمات املعروضة للبيع

بداء أ ي  ال نرتنتعندما يسمح يل برانمج حامية ش بكة   بزايرة موقع ما دون ا 

 □ ............................................................. أ تأ كد بأ ن السلع املتاحة أ صلية حتذير

ذا اكن املوقع ل حيتوي عىل ال عالانت   □ ........................ املنبثقة املتطفةل وغريها ...ا 

 □ ........................................................... أ نت تعرف فقط أ هنا أ صلية / البدهية

 □ .......................................... البحوث اليت مقت هبا عن املوقع ال لكرتوين للرشكة

 □ ................................ أ عمتد عىل ال خرين ليخربوين / املتداول شفهيا / املراجعات

 □ ...................................................... طبيعة اجلودة أ و الشلك الاحرتايف للموقع
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 □ .................................................... مراجعات املس هتلكني للسلع املعروضة للبيع

 [ينبغي أ ن يكون هذان الاختياران أ خر ما يُعرض دامئا] □ ............................................................................... ل يشء/ ل أ عرف...

ذا اكنت رمسية أ م ل  [ينبغي أ ن يكون هذان الاختياران أ خر ما يُعرض دامئا] □ ................................................................. ل هيمين ما ا 

 عىل مشاركته وأ غلق املقابةل أ شكر املس تجَوب

 هذه يه هناية الاس تبيان" -"شكرا كل عىل وقتك ومشاركتك  للعرض/للقراءة:
  

 ماكحفة القرصنة/التقليدال عالمية ملاكحفة  تفعالية قسم امحلال

ىل  ضافة أ س ئةل "قسم تقيمي امحلالت ال عالمية" ا  ذا لزم ال مر، ينبغي ا   .نفصةلامل وثيقة الانظر  -يف هذه املرحةل  الاس امترةا 

 أ ضف ال س ئةل ادلميغرافية الهنائية

ضافة بعض ال س ئةل ادلميوغرافية أ و التصنيفية. وتر الاس تبيانيف هناية  يف  هذه ال س ئةل عند أ مثةل ، من املعتاد ا 
 .منفصةل وثيقة
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 الربجميات

ذا اكن املس تجِوب يس تخدم هجاز المكبيوتر أ م ل. وينبغي  ]مالحظة: السؤال التايل هو سؤال للفرز يُس تخدم لتحديد ما ا 
ال جابة عىل ال س ئةل حول الربجميات. أ ما أ ولئك اذلين ل يس تخدمونه فينبغي ختطي ل ولئك اذلين يس تخدمونه أ ن يواصلوا 

 هذا القسم[

 اسأ ل امجليع
لو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه ال هجزة اليت متتلكها خشصيا أ و تس تخدهما يف املزنل؟ املرجو عدم رسد أ هجزة  1س

ىل ماكن معكل؟  المكبيوتر اليت تنمتي ا 

جاابت متعددة  ا 

ىل المكبيوتر -المكبيوتر املكتيب  □ ...................................................... ذو أ نظمة التشغيل املستندة ا 

 □ ........................................................................................................ مكبيوتر من نوع املاك

 □ .......................................................................................................... المكبيوتر احملمول...

 □ ...................................................................................................................... املاك بوك

ىل المكبيوتر -المكبيوتر احملمول/اللويح الهجني  □ ................................... ذو أ نظمة التشغيل املستندة ا 

 □ ..................................................................................... اللوحة ال لكرتونية/المكبيوتر اللويح

 □ ........................................................................................ املكتيبأ نواع أ خرى من المكبيوتر 

 □ ........................................................................................ أ نواع أ خرى من المكبيوتر احملمول

 □ ....................................................................................................... ل أ س تخدم المكبيوتر

ىل القسم التايل ذا اكن املس تجَوب ل يس تخدم المكبيوتر فانتقل ا   ا 
لهيا لرشاء واحلصول عىل الربجميات يف هذه ال ايم"" للعرض/للقراءة:  سأ عرض عليك ال ن قامئة ابلطرق اخملتلفة اليت تلجأ  ا 

ذا أ جريت املقابةل عرب الهاتف[ ]اس تعض عن عبارة  'سأ عرض عليك' بعبارة 'سأ قرأ  عليك" ا 

 اسأ ل امجليع
الربجميات واحلصول  خشصيا قبل اليوم فامي خيص رشاء مسعت عهنالو مسحت أ خربان عن أ ي من هذه الطرق اليت  أ  2س

كسل أ و ما يعادلها، وال لعاب،  وال دوات املرافقة ال خرى مثل برجميات علهيا. ونعين ابلربجميات تطبيقات املكتب مثل ورد، ا 
 حترير الصور أ و الفيديو، فضال عن أ نظمة التشغيل مثل ويندوز.

جاابت متعددة  ا 

 أ  2اسأ ل عن مجيع الطرق اليت يعهيا املس تجَوب من خالل س
 املاضية؟ 12واليت اس تخدمهتا خشصيا لرشاء الربجميات واحلصول علهيا يف ال شهر  ب2س

جاابت متعددة  ا 

 ل امجليعاسأ  
ىل نظام تشغيل مكبيوتر جديد مثل ويندوز أ و لينوكس أ و ماك  ج2س ابلتفكري يف املرة القادمة اليت حُيمتل أ ن حتتاج فهيا ا 

ىل ذكل، سواء برشاء منتج جديد أ و حتديثه، ما يه   اليت تعتقد أ نك حُيمتل أ ن تس تخدهما أ كرث من غريها؟ الطريقةأ وس وما ا 

جابة واحدة  ا 
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ىل منتج جديد من الربجميات مثل برجميات املكتب، أ و ال لعاب،  د2س ابلتفكري يف املرة القادمة اليت حُيمتل أ ن حتتاج فهيا ا 
 اليت تعتقد أ نك حُيمتل أ ن تس تخدهما أ كرث من غريها؟ الطريقةأ و أ داة مرافقة مثل برجميات حترير الصور أ و الفيديو، ما يه 

جاابت متعددة  ا 

 

 أ  2س

 واعي هبا

 ب2س

اس تخدهما يف 
 12ال شهر 

 املاضية

 ج2س

حُيمتل 

اس تخدام 
نظام 

 التشغيل

 د2س

حُيمتل 

اس تخدام 
 الربجميات

     النسخة غري الرمسية –رشاؤها عىل ال قراص  . لفأ  

النسخة  –رشاؤها عىل ال قراص/وحدات التخزين احملموةل  . ءاب
 غري الرمسية

    

     واحدة رشاء ملرة –حتميلها من موقع رمسي  . ميج

     الاشرتاك الشهري أ و الس نوي –حتميلها من موقع رمسي  . الد

     مؤدى عهنا –حتميل نسخة غري رمسية  . اءهـ

لكرتوين . اوو       حتميل نسخة غري رمسية جماان من موقع ا 

     حتميل/نسخ امللفات من صديق . ايز 

     عند رشائه رشاء نسخة رمسية محمةل مس بقا عىل المكبيوتر . اءح

رشاء نسخة غري رمسية محمةل مس بقا عىل المكبيوتر  . اءط
 رشائه عند

    

     رشاء نسخة مس تعمةل عىل قرص . ءاي

طرق أ خرى )املرجو كتابهتا  . فاك
 ـــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

أ حصل ول طريقة من هذه الطرق/ مل أ شرت أ و  . مل
 الربجميات أ بدا  عىل
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 ب أ عاله2" يف ساء" أ و "طاو" أ و "و اء" أ و "هءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
املاضية. هل ميكن أ ن ختربان عن  12قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من الربجميات خالل ال شهر  أ  3س

 الربجميات هبذه الطريقة؟مجيع ال س باب اليت جتعكل حتصل عىل 

جاابت متعددة  ا 

  ب أ عاله2" يف ساء" أ و "طاو" أ و "و اء" أ و "هـءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب

 اذلي تراه أ كرث أ مهية ابلنس بة كل؟ السببوما هو  ب3س

جابة واحدة  ا 

 مق بعرض/قراءة ال س باب برتتيب متناوب/عشوايئ
أ  مجيع 3س

 ال س باب

ب 3س
السبب ال كرث 

 أ مهية

ىل الربجميات قبل أ ن تصدر يف هذا البدل -التوقيت     الوصول ا 

   احلصول عىل الربجميات بسعر أ قل من النسخة الرمسية أ و جماان  -لتوفري املال 

   للحصول عىل الربجميات اجلديدة لكام أ ردت -املالمئة 

   الكثري من املال لرشاهئال نين أ عتقد أ ن النسخ الرمسية من الربجميات تلكف 

دارهتا  -سهوةل الاس تخدام  ل ن النسخ غري الرمسية من الربجميات تسهل ا 
 وختزيهنا مقارنة ابلنسخ الرمسية

  

   ل نين ل أ مكل ما يكفي من املال لرشاء نسخ رمسية من الربجميات اليت أ ريدها

نرتنتل هنا أ سهل من رشاء نسخ رمسية من املتاجر أ و  -املالمئة     عرب ال 

   ل نه ميكنين اس تخدام النسخ غري الرمسية عىل أ هجزة متعددة

   ل ن لك من أ عرفهم يقومون بذكل

مل أ كن ل ختار  -مل أ كن أ عرف أ نين حصلت عىل نسخة غري رمسية يف ذكل الوقت 
 هذه الطريقة لو أ نين كنت أ عمل

  

سبب أ خر )املرجو كثباته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

ب أ عاله )رشاء النسخ غري الرمسية عىل القرص أ و 2" يف سءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 وحدة التخزين احملموةل(

 –نسخة غري رمسية واحدة من الربجميات عىل قرص عىل أ و وحدة التخزين احملموةل قلت بأ نك اشرتيت عىل ال قل  4س
مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الربجميات هبذه الطريقة خالل  لو

 املاضية؟ 12 ال شهر

جاابت متعددة  ا 

 4اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية ولكن  12شرتيت أ ي برجميات هبذه الطريقة خالل ال شهر هل ا 5س

 وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت متعددة  ا 
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املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
الاعتقاد أ هنا مع 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   ابعة الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازل

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

)املرجو كتابته ماكن أ خر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

 ب أ عاله )رشاء نسخة غري رمسية عرب التحميل(2" يف ساءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "ه
لو مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع  –بأ نك دفعت لتحميل عىل ال قل نسخة غري رمسية واحدة من الربجميات قلت 6س

 املاضية؟ 12ال ماكن اليت اشرتيت مهنا النسخ غري الرمسية من الربجميات هبذه الطريقة خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 6اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية ولكن  12رجميات هبذه الطريقة خالل ال شهر هل اشرتيت أ ي ب 7س

 وجدت أ هنا يف الواقع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟

جاابت متعددة  ا 
 

املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
أ هنا مع الاعتقاد 

 رمسية

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة
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 ب أ عاله )رشاء نسخة غري رمسية محمةل مس بقا(2" يف ساءأ جابوا عىل الاختيار "ط اسأ ل مجيع أ ولئك اذلين
لو  –قلت بأ نك دفعت لتحميل عىل ال قل نسخة غري رمسية واحدة من الربجميات احملمةل مس بقا عىل هجاز المكبيوتر 8س

عىل النسخ غري الرمسية من الربجميات مسحت أ خربان عن مجيع أ نواع ال ماكن اليت اشرتيت مهنا هجاز المكبيوتر وهو حيتوي 
 املاضية؟ 12احملمةل مس بقا عىل المكبيوتر خالل ال شهر 

جاابت متعددة  ا 

 8اسأ ل عن لك ماكن اشرتى منه كام ذكر يف س
املاضية حيث اعتقدت أ نك اشرتيت نسخة رمسية ولكن  12هل اشرتيت أ ي برجميات هبذه الطريقة خالل ال شهر  9س

 قع نسخة غري رمسية عندما حصلت علهيا يف املزنل أ و عندما مت تسلميها؟وجدت أ هنا يف الوا

جاابت متعددة  ا 

املاكن اذلي  
اشرتى منه 
النسخة يف 

 12ال شهر 
 املاضية

رشاء النسخة 
مع الاعتقاد أ هنا 

 رمسية

   متاجر/مراكز البيع ابلتجزئة

   أ كشاك ال سواق مبا يف ذكل البيع من صندوق الس يارة

   الشوارع أ و الباعة املتنقلون اذلي يزورن املاكتب أ و املنازلابعة 

   من صديق أ و زميل

   ال نرتنتابيع ابلتجزئة عىل 

نرتنتموقع للمزاد عىل     ( ebay)مثل موقع  ال 

ماكن أ خر )املرجو كتابته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  

   ول ماكن من هذه ال مكنة

ب أ عاله 2" يف ساء" أ و "طاء" أ و "هال" أ و "دءاسأ ل مجيع أ ولئك اذلين أ جابوا عىل الاختيار "اب
 الرمسية من الربجميات()رشاء/اس تخدام النسخ غري 

 .قلت بأ نك حصلت أ حياان عىل نسخ غري رمسية من الربجميات 10س
 هل واهجت أ ي من هذه املشالك كنتيجة مبارشة لس تخدام النسخ غري الرمسية من الربجميات؟

جاابت متعددة  ا 

 □ ......................................................................... تعطل المكبيوتر بشلك غري متوقع

 □ .............................................. عدم معل برانمج من الربجميات بسبب مشالك التوافق

 □ ............................................................ مشالك عدم المتكن من حتديث الربجميات...

 □ ....................................................................................... ضياع أ و تلف امللفات

ىل المكبيوتر  □ ........................................................................... تسلل الفريوسات ا 

 □ ........................................................................... النوافذ املنبثقة غري املرغوب فهيا

 □ .......... مشلك أ خر )املرجو كتابته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
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 ال عالمية ذج تقيمي امحلالتومن

 نسخة خمترصة-ابلرسائل املرافقة ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنةالوعي 

]كيف التعلاميت وفقا  اعرض عىل املس تجَوب صورة عن امحلةل ال عالمية / شغل قطعة راديو / أ قرأ  وصف 
 للمهنجية وامحلةل ال عالمية[

 اسأ ل امجليع 
 هل شاهدت هذا ال عالن قبل اليوم؟ 1س

جابة واحدة  ا 

 الرساةل اليت اكن حيملهانعم، وفهمت   -

 نعم، ولكنين مل أ فهم الرساةل اليت اكن حيملها  -

ىل الرساةل  -  نعم، أ قر بذكل ولكن مل أ عر أ ي اهامتم ا 

 ل، مل أ شاهده قبل اليوم. -

 عامةنظرة 

ىل  ل ضافته الاس امترةهذا القسم من  ُُصم ذا اكن أ داة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكريةا  قياس ل  هناك نية تا 
الواردة يف  لل س ئةل ةادلقيق الصيغة وتعمتدماكحفة القرصنة. /التقليداكحفة مل املرافقة رسائلالسوق املتعلقة ابلفعالية محةل 

ىل حد بعيد عىل طبيعة   .اليت سيمت فهيا الاس تبيان املنطقةجتري يف  اليت التامحل مجيعهذا القسم ا 

 نس بة  لتحديد ُأدرجت ال س ئةل، وعىل حنو مثايل. امحلالت ال عالميةهناك طريقتان رئيسيتان لختبار فعالية و 

جراء يمت وبعد هذا. واذلين مل تتح هلمامحلةل  ملشاهدةاذلين أ تيحت هلم الفرصة  املشمولني ابلس تبيانالساكن  مقارنة  ا 
بني  ستتغريأ ن السلوك أ و املواقف  يفالفرضية اليت جيري اختبارها تمتثل و  .املواقف والسلوك بني هاتني اجملموعتني

 .محلةلا اليت لمس هتااجملموعة 

امحلةل  ملشاهدةاذلين أ تيحت هلم الفرصة  املس تجَوبني حتديد وعزلول ي تكون هذه املهنجية فعاةل، من ال مهية مباكن 
ذا اكنت امحلةل قد  حرصا من خالل قنوات تلفزيونية حمددة يف أ وقات حمددة من اليوم  أ جريتبوضوح. عىل سبيل املثال، ا 

ذا اكن  ىل مييل  املس تجَوبأ و ُضن منشورات حمددة. ويف هذه احلاةل ينبغي أ ن يكون من السهل نسبيا حتديد ما ا  ا 
ذا أُ  الفرصة  هلتيحت مشاهدة القنوات ذات الصةل يف أ وقات حمددة أ و يقرأ  ابنتظام املنشورات احملددة، وابلتايل ما ا 

 .لك محةلب جد خاصةس تكون ابلرضورة  عىل اعتبار أ هناهذه املهنجية يف س ئةل ال   ول ترد. أ م ل امحلةل ملشاهدة

ذا مل يكن من املمكن حتديد أ ولئك اذلين و  ابلتايل طرح أ س ئةل  يصبح، مل تالمسهممقابل أ ولئك اذلين يف  امحلةل لمس هتما 
 عىل ضايس تعمتد أ   هذه ال س ئةل الرمغ من أ ن عىل ةيھذه املنھج يف  ةيأ س ئةل منوذج  ُأدرجت. وقد أ مرا رضوراي أ كرث مبارشة

 امحلةل ووسائل ال عالم املس تخدمة. عةيطب 
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 نسخة مطوةل ومتقدمة-الوعي ابلرسائل املرافقة ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة

ذا اكنت امحلةل تتضمن  -نسخة ال عالانت التلفزيونية  عالانت تلفزيونية أ و نوع أ خر من حمتوى تُس تخدم ا  ا 
 .امحلةل عىل ش بكة ال نرتنت الفيديو، مثال

عالانت التليفزيون"" للعرض/للقراءة:  س نعرض عليك ال ن مقطع فيديو قصري يتضمن بعض ا 

عالان ملاكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة  اعرض رشيط فيديو يتضمن ا 
عالانت تلفزيونية بعرض رشيط  6]اقرتح   [6عىل  4فيديو للحمةل يف وضعية ا 

 اسأ ل امجليع 
عالانت التليفزيون التالية شاهدهتا قبل اليوم؟ 2س  أ ي من ا 

جاابت متعددة  ا 

 □ ...................................................................................................... 1ال عالن 

 □ ...................................................................................................... 2ال عالن 

ىل ذكل... 3ال عالن   □ .................................................................................. وما ا 

 □ ........  (فيديو )اس تخدم لحئة مغلقة من ال عالانت اليت ينبغي أ ن تعرض عىل شلك رشيط

 2اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف ساسأ ل مجيع أ ولئك 
عالن ماكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة[قلت بأ نك شاهدت  3س  ؟]أ درج توصيف ا 

 ]سؤال مفتوح[ما يه الرسائل الرئيس ية اليت اس تنبطهتا من هذا ال عالن 

 

 

 

ىل درجة من متقدما  السؤال الوارد أ عالهل يُعد  ذا اكن الادعاءجدا ومن املرحج أ ن يؤدي ا  . وينبغي اس تخدامه فقط ا 
ذا اكن اس تخدام النسخة ال طول أ دانه س يكون ابهظ التلكفة. وفامي يتعلق ابلتحليل، ينبغي  الوقت قصريا وكحل توفيقي ا 

هنممقارنة املواقف والسلوكيات بني اجملموعتني من أ ولئك اذلين يقولون  . يشاهدوهاسابقا امحلةل وأ ولئك اذلين مل  شاهدوا ا 
ذاو  نه ميكن تقس مي أ ولئك اذلين يقرون ابمحلةلمسح جحم العينة،  ا  ىل من يقول ا  ومن يقول الرساةل الرئيس ية للحمةل  فهم ا 

نه مل يفهمها.  ا 
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 2اسأ ل مجيع أ ولئك اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف س
ىل أ ي حد تصدق الادعاءات اليت جاءت يف  4س  ال عالن ؟ا 

جابة واحدة  ا 

ىل حد كبري  □ ........................................................................................... أ صدقها ا 

ىل حد ما  □ ............................................................................................. أ صدقها ا 

ىل حد كبري...  □ .................................................................................... ل أ صدقها ا 

 □ ................................................................................................  ل أ صدقها بتاات

 2اسأ ل مجيع أ ولئك اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف س
ىل أ ي حد تعتقد أ نه احملمتل أ ن يغري الناس سلوكهم عقب مشاهدة ال عالن؟ 5س  ا 

جابة واحدة  ا 

 □ ................................................................................................. من احملمتل جدا

ىل حد ما  □ ......................................................................................... من احملمتل ا 

 □ ......................................................................................... من غري احملمتل جدا...

 □ ............................................................................................ من غري احملمتل بتاات

  



151 
 

ذا اكنت امحلةل تتضمن معال فنيا غري متحرك، مثال -نسخة ال عامل الفنية غري املتحركة  ال عالانت  تُس تخدم ا 
عالانت اجلرائد أ و ال عالانت عىل ش بكة ال نرتنت عالانت اجملالت أ و ا   .اخلارجية أ و ا 

/يف اجملالت/يف ال نرتنتس نعرض عليك ال ن سلسةل من ال عالانت اليت قد تكون شاهدهتا عىل " للعرض/للقراءة:
 ]تكيف الصيغة وفقا لوسائل ال عالم اخلاصة املس تخدمة يف امحلةل[" اجلرائد/يف مواقع خارجية

 اعرض سلسةل من صور ال عالانت
ىل  5]اقرتح من  عالانت  6ا   [6أ و  5عىل  4امحلةل يف وضعية  من صورا 

 اسأ ل امجليع 
 أ ي من هذه ال عالانت التالية شاهدهتا قبل اليوم؟ 6س

جاابت متعددة  ا 

 □ ....................................................................................................... 1ال عالن 

 □ ....................................................................................................... 2ال عالن 

ىل ذكل... 3ال عالن   □ ................................................................................... وما ا 

 □ ............................................  )اس تخدم لحئة مغلقة من ال عالانت اليت ُعرضت قبال(

 6يف س اسأ ل مجيع أ ولئك اذلي شاهدو صور امحلةل امحلةل
عالن ماكحفة التقليد/ماكحفة القرصنة[قلت بأ نك شاهدت  7س  ؟]أ درج توصيف ا 

 ]سؤال مفتوح[ما يه الرسائل الرئيس ية اليت اس تنبطهتا من هذا ال عالن 

 

 

 

 6اسأ ل مجيع أ ولئك اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف س
ىل أ ي حد تصدق الادعاءات اليت جاءت يف ال عالن ؟ 8س  ا 

جابة واحدة  ا 

ىل حد كبري  □ ........................................................................................... أ صدقها ا 

ىل حد ما  □ ............................................................................................. أ صدقها ا 

ىل حد كبري...  □ .................................................................................... ل أ صدقها ا 

 □ ................................................................................................  ل أ صدقها بتاات

 6اسأ ل مجيع أ ولئك اذلي شاهدو فيديو امحلةل يف س
ىل أ ي حد تعتقد أ نه احملمتل أ ن يغري الناس سلوكهم عقب مشاهدة ال عالن؟ 9س  ا 

جابة واحدة  ا 



152 
 

 □ ................................................................................................. من احملمتل جدا

ىل حد ما  □ ......................................................................................... من احملمتل ا 

 □ ......................................................................................... من غري احملمتل جدا...

 □ ............................................................................................ من غري احملمتل بتاات

 

 

  

ضافية  :مالحظات ا 

تغيري سلوك ال شخاص  يف وقسم ال عامل الفنية غري املتحركةمقاطع الفيديو قسم من  لكالسؤال ال خري يف  يبحث
ضفاء الطابع الشخيص عىل املهمة عدم وس يةل متعمدة ل وتُعد هذه. املس تجَوبال خرين بدل من سلوك  كثري من  -ا 

خرين نأ مل أ ن ال  شخاص ال   السؤال حول ت، وابلتايل عندما يُطرحل عالاناب غري متأ ثرينأ هنم خشصيا  يربرونالناس 
جابة أ كرث واقعية  .حتصل عىل ا 

عالانت التلفزيون/الفيديو وال عامل الفنية غري املتحركة بتشابه كبري وتمتزي بنية أ س ئةل مع تعديالت طفيفة فقط للمتيزي بني  ا 
طار حقيقي أ و معرض من  والغرض من وراء. وغري املتحركةاملتحركة  ال بداعات بداعية جتريبية يف ا   6فكرة وضع مادة ا 

بداعات بعض وهناك برصاحة. التعرف عىل مواد ال عالانت من ال جابة بسهوةل عىل سؤال  املس تجَوبيمتكن  هو أ ن ا 
رضائيا يعطوادامئا أ ن  س يحاولونالناس  مبعىن أ هنم عندما يُس ئلون بلك  ،أ حباث املس هتكلال جابة عىل عند  جوااب ا 
عالن معني عندما يُعرض علهيم بساطة ذا ما تعرفوا عىل ا   بقوهلم أ هنم تعرفوا عىل ال عالنغري حصيح  يقدمون جوااب قدف ا 

رضاء ما يريدون ا  . عندما يرصحون أ هنم مل يتعرفوا عىل ال عالن هجالء يبدوا أ نمن  أ هنم قلقونأ و  املس تجِوب ل هنم ا 
 ." يف بداية هذه الوثيقةاخملترصةسؤال "النسخة  هو العائق الرئييس اذلي ميزيهذا و 

طار حقيقي أ و معرض، من و  بداعية جتريبية يف ا  عىل ال قل بعض  املس تجَوبأ ن يدرك  احملمتلمن خالل وضع مادة ا 
بداعية واحدة عىل ال قلال جابة بصدق  ه منميكنا مم عنارص املادة ال بداعية ذا ما تعرف عىل مادة ا   مما يعين أ ن ما ا 

عىل املادة  ااملس تجَوبني أ هنم تعرفو  ادعاءأ كرث دقة. ويقلل هذا الهنج من احامتل ال فراط يف  املقدمة س تكونال جوبة 
 الاختبار.ال بداعية أ ثناء 
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 منوذج الاس امترة ادلميوغرافية/التصنيفية ال ضافية

  

 مقدمة

. ية ال ضافيةبعض ال س ئةل ادلميوغرافية أ و التصنيف  طرحمن املعتاد  لالس امترة،مبجرد الانهتاء من ال قسام الرئيس ية 
ذا  حىتال س ئةل دامئا يف هناية املقابةل  هذا النوع من ويطرح أ ن  مفن احملمتل، بعد الاس تبيان شعر املس تجَوب ابل رهاقا 
ىل نقطة الهنايةيس متر   .يف هذه املرحةل ا 

وعىل  يسهل ال جابة عهنا وبرسعة.، وابلتايل حقيقيةأ ن تكون ال جاابت عىل ال س ئةل ادلميوغرافية ابلرضورة  وينبغي
جابة أ راء أ و تقياميت، مما يتطلب عبارة عن عىل أ س ئةل يه  الاس امترةالنقيض من ذكل، حيتوي القسم الرئييس من  ا 

 كبري أ ن يتوقفاحامتل  يوجدذلكل  هامن الوقت واجلهد ل كامل  الكثريال س ئةل  ذهوعادة ما تس هتكل ه. مدروسة أ كرث
ذا  مبثابة املشهد اخلتايمال س ئةل ادلميوغرافية يف هناية املقابةل وتبدو املقابةل.  ول يمكل املس تجَوب مبعىن أ ن املس تجَوب ا 

ىل هذا املس توى  .أ ن يمكل الاس تبيانجدا فهناك احامتل كبري ، وصل ا 

يف بداية  اليت س ُتطرح يةتصنيف ال س يكون هناك دامئا بعض ال س ئةل ادلميوغرافية أ و  خيص املس هتلكني اس تبيانيف أ ي و
ذا اكن املس تج الفئة العمرية، ونوع مثال  ،احملددة الانتقاءب يس تويف معايري وَ املقابةل. وتس تخدم هذه ال س ئةل لتحديد ما ا 

احلد ال دىن من  يفال س ئةل ادلميغرافية يف بداية املقابةل الاس تقصائية  جعلاد اجلنس، واس تخدام فئة معينة. ومن املعت
ىل ابملس تجَوب الانتقالأ جل   .القسم الرئييس يف أ رسع وقت ممكن ا 

ىل مزيد من العينات الفرعية يف  تقس ميللمساعدة يف  الاس تبيانوينبغي اس تخدام ال س ئةل ادلميغرافية يف هناية  البياانت ا 
 الوثيقة همنوذجية يف هذال س ئةل ال   وترد. من قبل الاس تبيانحليل ودمع أ ي فرضيات حمددة يتعني اختبارها مرحةل الت

ضافة أ س ئةل بل وينبغي القامئة شامةل. وميكن هذه ولكن ل ينبغي اعتبار  لتلبية احتياجات املنظمة اخلاصة اليت أ خرى ا 
 .الاس تبيانجتري 

ذا اكن امل  ملعرفةمنوذجية ال  س ئةلال   وُأدرجت والغرض من هذا ب يعيش أ و يعمل يف منطقة حرضية أ و ريفية. س تجوَ عام ا 
مفن احملمتل جدا أ ن  يف املناطق احلرضية، وابلتايل حُيمتل انتشارها أ كرث املقدلةالفرضية القائةل بأ ن املنتجات  هو اختبار

 .ع املقدلةالسل قد اشرتوااملناطق احلرضية  يرتددون عىل املس تجَوبون اذلين يكون

 ال نرتنت ني اذلين يرتددون عىلس تخدمامل  يُعد أ ولئك – ال نرتنتاس تخدام  مسأ ةل الرتدد عىلسؤال أ خر  ويبحث
اس تخدام  الرتدد عىل مراقبة، وابلتايل ميكن رمسية من املادةوغري  قانونيةغري نسخ  تحميلل  بنسب أ قل أ قل احامتل

 ل حيصلون علهيا.مقابل أ ولئك اذلين  ال نرتنتعىل  املقدلةنتجات امل عىل عند مقارنة أ ولئك اذلين حيصلون  ال نرتنت
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 ال س ئةل ادلميوغرافية/التصنيفية ال ضافية

 اسأ ل امجليع
 هل املنطقة اليت تعيش فهيا يف الغالب منطقة حرضية أ و ريفية؟ 1س

جابة واحدة  ا 

 □ .................................................................................................... مركز املدينة

 □ ......................................................................................................... الضاحية

 □ ...................................................................................... منطقة حرضية أ خرى...

 □ .....................................................................................................  ش به ريفية

 □ ........................................................................................................... ريفية...

 اسأ ل امجليع
 مك مرة تزور املناطق احلرضية؟ 2س

جابة واحدة  ا 

 □ ...................................................................يوميا/أ عيش أ و أ معل يف منطقة حرضية

 □ ........................................................................... مرة واحدة أ و مرتني يف ال س بوع

 □ ........................................................................................................... اندرا...

 اسأ ل امجليع
 يشمل اس تخدامك هل أ ثناء معكل(؟مك عدد املرات اليت تس تخدم فهيا ال نرتنت )ل  3س

جابة واحدة  ا 

 □ ................................................................................. ساعات يف اليوم 4أ كرث من 

ىل   □ .................................................................................. يف اليوم 4من ساعتني ا 

ىل ساعتني يف اليوم...  □ .......................................................................... من ساعة ا 

 □ ...........................................................  يوميا، ولكن ل قل من ساعة واحدة يف اليوم

 □ .................................................................................... بعض املرات يف ال س بوع

 □ ........................................................................................................... اندرا...

 □ ..............................................................................................................  أ بدا
ذا اكنت  املقابةل مبارشة. أ و اس تخدم الاس تبياانت عىل الانرتنت ل غراض ]اطرح الاختيار "أ بدا" فقط ا 

 تغاىض عن أ ي مس تجَوب جييب 'أ بدا'[ -مراقبة اجلودة 
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 ال س ئةل ادلميوغرافية/التصنيفية ال ضافية املناس بة لس امترة الرتفيه

 اسأ ل امجليع
 -عىل أ ساس منتظم: لو مسحت أ خربين عن أ ي من ال هجزة التالية متتلكها خشصيا أ و تس تخدهما 4س

جابة واحدة  ا 

 □ ........................................................................................ المكبيوتر احملمول/املاك

 □ .................................................................................. المكبيوتر املكتيب/المكبيوتر

 □ .................................................................. هجاز ال لعاب موصول جبهاز التلفزيون...

 □ ........................................................  تلفزيون ال بل أ و نوع أ خر من مشغل الوسائط

 □ ................................................. جوجل كروم اكست أ و غريها من مشغالت الوسائط

 □ ...................................................................................... هجاز ال لعاب احملمول...

 □ ................................................... Google Nexusال لكرتونية مثال ال يباد واللوحة 

 □ ......................................................... الهاتف اذليك مثل أ يفون وسامسونغ غالكيس...

ىل هذه القامئة لكام ُاعترب ذكل مناس با. وتشمل أ مثل ال هجزة  قد تكون هناك أ هجزة أ خرى ذات أ مهية، وينبغي أ ن تضاف ا 
الوسائط، واشرتااكت التلفزيون الكبيل أ و الفضايئ، ال خرى مشغالت البلو راي، ومشغالت الفيديو الرمقي، ومشغالت 

ىل ذكل.set top boxوغريها من أ هجزة الاس تقبال )  ( وما ا 
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 ال س ئةل ادلميوغرافية/التصنيفية ال ضافية املناس بة لس امترة املنتجات الاس هتالكية

 اسأ ل امجليع
 ؟ال نرتنتمك مرة تشرتي املواد البقالية من السوبر ماركت عىل  5س

جابة واحدة  ا 
 □ ............................................................................ أ كرث من مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ....................................................................................... مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ................................................................................................ لك أ س بوعني...

 □ ..................................................................................  أ قل من مرة لك أ س بوعني

 □ ..............................................................................................................  أ بدا

 اسأ ل امجليع
ىل السوبر ماركت للقيام برحلتك التسوقية الرئيس ية او الاعتيادية؟ 6س  مك مرة تتوجه ا 

جابة واحدة  ا 

 □ ............................................................................ أ كرث من مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ....................................................................................... واحدة يف ال س بوعمرة 

 □ ................................................................................................ لك أ س بوعني...

 □ ..................................................................................  أ قل من مرة لك أ س بوعني

 □ ..............................................................................................................  أ بدا

 اسأ ل امجليع
ىل السوبر ماركت للقيام ابلتسوق التمكييل؟ 7س  مك مرة تتوجه ا 

جابة واحدة  ا 

 □ ............................................................................ أ كرث من مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ....................................................................................... مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ................................................................................................ لك أ س بوعني...

 □ ..................................................................................  أ قل من مرة لك أ س بوعني

 □ ..............................................................................................................  أ بدا
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 اسأ ل امجليع
 مك مرة تتسوق أ و تبحث يف الشوارع الرئيس ية اليت تضم مجموعة متنوعة من جتار التجزئة؟ 8س

جابة واحدة  ا 

 □ ............................................................................ أ كرث من مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ....................................................................................... مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ................................................................................................ لك أ س بوعني...

 □ ..................................................................................  أ قل من مرة لك أ س بوعني

 □ ..............................................................................................................  أ بدا
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 املناس بة لس امترة السلع واملالبس الفاخرةال س ئةل ادلميوغرافية/التصنيفية ال ضافية 

 اسأ ل امجليع
 ؟ال نرتنتمك مرة تتسوق أ و تبحث عن املالبس عىل  9س

جابة واحدة  ا 

 □ ............................................................................ أ كرث من مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ....................................................................................... مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ................................................................................................ لك أ س بوعني...

 □ ..................................................................................  أ قل من مرة لك أ س بوعني

 □ ..............................................................................................................  أ بدا

 اسأ ل امجليع
 املالبس من متاجر الشوارع الرئيس ية أ و مراكز التسوق؟ مك مرة تتسوق أ و تبحث عن 10س

جابة واحدة  ا 

 □ ............................................................................ أ كرث من مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ....................................................................................... مرة واحدة يف ال س بوع

 □ ................................................................................................ لك أ س بوعني...

 □ ..................................................................................  أ قل من مرة لك أ س بوعني

 □ ..............................................................................................................  أ بدا


