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ة نسخة - الفكرية الملكية عىل التعدي لتقييم الويبو  أداة  ميّسر

 

 مقدمة

ي  الراغبة والخاص العام القطاعي    هيئات لتستخدمها  موجهة أداة هي  الفكرية الملكية عىل التعدي لتقييم الويبو  أداة
 
 قياس ف

ي  ةمصمم   وهي . والمقلدة المقرصنة السلع تجاه المستهلكي    سلوكيات
 
تبعت كلما   أنه مفادها  بنية د موح   نسق ف

ُ
 التوجيهية المبادئ ا

ي  المحددة العامة
 
ي  االستبيانات بي    مقارنات إجراء ويمكن إال  الوثيقة، هذه ف

 . البعض بعضها  عن مستقلة بصورة أجريت التر

ي  الفكرية الملكية عىل التعدي تقييم أداة مرة ألول الويبو  وأعدت
 
 الخيارات من شاملة مجموعة األداة تلك وتتيح. 2016 عام ف

 النسخة هذه وتهدف. معمق تحقيق بإجراء وارد الم تسمح حيثما  استخدامها  ويمكن متعددة استقصائية سيناريوهات لتغطية
ة وسيلة إتاحة أجل من المطلوب األدن   الحد  إىل األداة من 2016 عام إصدار  تقليص إىل المنقحة  التعدي لقياس واقتصادية ميّس 

كب    األساسية التفاصيل جميع عىل الحفاظ مع الفكرية الملكية حقوق عىل
ي  والبر

 
 هذه من االستفادة سهولة عىل الوقت نفس ف

 . واستخدامها  األداة

 الفكرية؟ الملكية عىل التعدي تقييم أداة تستخدم لماذا 

ة السلوكيات تتبع يمكن - المقلدة والسلع للقرصنة تجاه السلوكيات قياس •  ؛الزمن مرور  عي   المتغي 

   الرئيسية التوجهات تحديد  •
 
 التدابي   لموارد  األولوية إعطاء عملية إلغناء المتعدية والخدمات السلع استهالك ف

 ؛الوقائية

اتيجيات تقييم • ام إذكاء اسير  ؛الفكرية للملكية االحير

 ؛اإلعالم وسائل حمالت فعالية تقييم •

 . المناطق بي    للمقارنة موحدة تدابي   وضع •

 لقرصنة الرئيسية الفئات تغطي  استبيان استمارات وتتاح. المستخدم ودليل االستبيان استمارات من نماذج ثالثة التقييم أداة وتضم
بشأن  الدعائية الحمالت فعالية لتقييم مخترصة استبيان استمارة تتاح ذلك، إىل وباإلضافة. المقلدة والسلع الرقمي  المحتوى

تاح كما .  المستخدم ودليل الوثيقة هذه إتاحة جانب إىل ،الفكرية الملكية استخدام عىل لتشجيعا
ُ
 لكل البيانات ملفات من نةعي   ت

  البيانات لجمع الممكنة السبل لتوضيح نموذجية ببيانات مشفوعة االستبيان استمارات نماذج من نموذج
ً
 . التحليل ألغراضرقميا

جرى تتبعية دراسات عن عبارة االستبيانات تكون أن المحبذ  ومن
ُ
  12 كل  دوري بشكل ت

ً
  شهرا

ا
ي  التغب   لرصد  ،مثل

 السلع استهالك ف 
ن بنحو  االستبيان استمارات نماذج ُصممت فقد  ذلك، ومع. الزمن مر  عىل تجاهها  والسلوكيات المتعدية والخدمات

ّ
 من يمك

ي  السوق بيانات لجمع بذاتها  قائمة كاستبيانات  عىل نحو ميّس   تنفيذها 
 . المناسب الوقت ف 

 السلوكيات رصد  ويتيح. للمقارنة وقابلة وكمية موحدة بيانات نّسر  طريق عن التوعية ألغراض االستبيانات نتائج استخدام ويمكن
اتيجيات فعالية تقييم الزمن مر  عىل المتعدية واألنشطة المخالفات تجاه ام إذكاء اسبر  تلك استخدام ويمكن. الفكرية للملكية االحبر

  . الموارد  تخصيص إلرشاد  البيانات
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 عامة نظرة

 . مستخدملل ودليل رئيسية استبيان نماذج ثةثال  من التقييم أداةتتكون 

 ؛تجاهها  والسلوكيات واستخدامها  الرقمية للقرصنة ضحية الوقوع – الرقمي  المحتوى قرصنة •
 ؛تجاهها  والسلوكيات واستخدامها  المقلدة للسلع ضحية الوقوع – المقلدة السلع •
 ؛الفكرية الملكية استخدام عىل للتشجيع الدعائية الحمالت تقييم •
 . المستخدم دليل •

  وهناك وتنفيذه، االستبيان تصميم عن إرشادات وتقدم االستبيان نموذج تفاصيل الدليل ذلك ضمن المالحظات وتغطي 
ً
 أمثلة أيضا

 خاصيات حول التفاصيل من مزيد  وتقديم عىل نحو أكبر  االستبيان استمارات تخصيص ألغراض إضافتها  يمكن أخرى أسئلة عىل
 . المستجوبي   

 الحمالت لتقييم أو  المتعدية والخدمات السلع استخدام بشأن استبيان إلعداد  الالزمة المواد  كل  توفب   إىل األداة هذه وتهدف
ي تشجع الدعائية

 . الفكرية الملكية استخدام عىل التر

ي  العمل إلدارة ميدانية وكالة خدمات إىل اللجوء المستخدمون يختار  أن ويمكن
 االستبيان أن من الرغم عىل واالضطالع به الميدان 

ي  الناس إىل جهالتو  من خالل ببساطةبسهولة،  إدارته ألي مؤسسة يمكن عىل نحو م قد ُصم  
 
ي  لمشاركةإىل ا ودعوتهم الشارع ف

 
 ف

 . االستبيان

ي 
تيحت فقد  بأنفسهم، البيانات إدارة المستخدمي    اختيار  حالة وف 

ُ
. االستبيان نماذج من نموذج لكل البيانات ملفات من نةعي   أ

ي  توضح مستجَوبا  15 ما عددهلـ نموذجية بيانات عىل تلك البيانات ملفات نةعي   وتحتوي
ي ينبغ 

ي  اتباعها  الطريقة التر
 البيانات جمع ف 

 
ً
. والورقة بالقلم استبيان إجراء عند  البيانات لتحصيل الالزمة المحددة البيانات حقول حول مفصلة معلومات تقديم مع رقميا

يل ويمكن ي  الويبو  موقع من البيانات ملفات نةعي   من نسخ تب  
ون  :  عىل اإللكبر العنوان التاىلي

https://www.wipo.int/enforcement/ar/awareness-raising/index.html .   
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 االستبيان إعداد 

ام بشأن وناجع فعال تقييم إجراء أجل من ي  المبدئية القرارات من العديد  هناك الفكرية، للملكية المستهلك احبر
 . اتخاذها  يجب التر

  االستبيان نموذج تصميم .1

 االستبيان منهجية .2

 نةالعي  تصميم  .3

 األشية البيانات مقابل الشخصية البيانات .4

عدت
ُ
ي  األداة هذه وأ

 
 . ذلك يتبع ما  وكل األسئلة توجيهمن  يقلل مما  ،تعديلإدخال أي  دون مختلفة منهجيات يناسب ميّس   شكل ف

 وترد . المعنية للمؤسسة المحددة االحتياجات لتوافق االستبيان نماذج تخصيص يمكن أعاله، المذكورة القرارات اتخاذ  وبمجرد 
ي  التفاصيل من المزيد  ترد كما   بذلك للقيام السبل أفضل بشأن إرشادات أدناه

 
 . االستمارة لنماذج المرافقة التوضيحية المالحظات ف

 وتخصيصها االستمارة نموذج اختيار   . 1

ي  للمؤسسة المحددة األهداف حسب االستمارات من مختلفة رئيسية نماذج ثالثة األداة هذه تتضمن
 وتهدف. الدراسة تجري التر

 من الثالث النموذج استخدام يمكن بينما  المتعدي السلوك غالبية تغطية إىل المقلدة والسلع الرقمية بالقرصنة الخاصة النماذج
 إىل الثالثة االستبيانات وتهدف. الفكرية الملكية استخدام عىل لتشجيعبشأن ا الدعائية الحمالت فعالية لتقييم االستبيان استمارة

امن بشكل االستبيانات إجراء إمكانية من الرغم عىل البعض بعضها  عن مستقل بشكل استخدامها   عن أكمل صورة لتشكيل مبر 
ي  النشاط
 أنواع بخصوص نماذج دمج يتم أن أو  واحد  مستجَوب عىل رئيسي  استبيان نموذج من أكب   بعرض يوىص وال . معي    سوق ف 
  المتعدية المنتجات من مختلفة

ً
ي  تأثب   لها  يكون قد  األطول فالمقابالت - أطول واحدة مقابلة إلجراءمعا  البيانات جودة عىل سلتر

عة  . المستجَوب يصيب قد  الذي التعب بسبب المجم 

  األسئلة صياغة تشهد  أال ويوىص ب
ً
ا    تغب 

ً
ا ي  الموجودة تلك عن كبب 

ي  وبالمثل،. االستمارة نموذج ف 
 كما   األسئلة ترتيب عىل الحفاظ ينبغ 

 . األسئلة من موحدة أساسية مجموعة عىل الحفاظ خالل من المناطق بي    المقارنة إجراء تمكي    هو  ذلك وراء من والهدف. يبدو 

  الممكن من ذلك، ومع
ً
 تصنيفية احتياجات أي إلدراج االستمارة نموذج نهاية إىل أسئلة إضافة - بالفعل المستحسن ومن – تماما

ي  أنه من الرغم عىل ،السلوكيات حول أسئلة إضافة يمكن المنوال، نفس وعىل. بالمستجَوبي    خاصة إضافية
 األسئلة هذه إدراج ينبغ 

ي 
  القائمة السلوكيات بيانات مجموعة ف 

ا
ي  إضافتها  من بدل

 . االستمارة نهاية ف 

 عىل - بأكملها  نةالعي   داخل وكذلك المستجَوبي    من فرعية مجموعات ضمن النتائج إىل النظر  الشائع من استبيان، أي تحليل عند و 
ي  االختالفات عن للتحري العمرية الفئات مختلف بي    المثال سبيل

ا  األكبر  المستجَوبي    بي    السلوك ف 
ً
 تكون وقد . والشباب سن

ي  المستخدم يرغب أخرى فرعية مجموعات هناك
تاح. اإلضافية التصنيفات من ُيحىص ال  عدد  عىل بناءا  فيها  التحقيق ف 

ُ
 نماذج وت

ي  لألسئلة
ي  ألف الملحق ف 

 . إذا لزم األمر  االستبيان نهاية إىل إضافتها  يمكن والتر

ي  إضافية أسئلة طرح وراء من الرئيسية االعتبارات وتتمثل
  المقابلة طول يظل أن ف 

ا
ة  أسئلة فإضافة ،معقول   كثب 

ً
 خطر  من يزيد  جدا

 . الجودة رديئة بيانات عىل الحصول إىل يؤدي أن يمكن وهذا  معه، طويلة مقابلة بعد  كبب    بشكل المستجَوب إرهاق

ي 
ي  المدرجة الفئات قائمة تكون أن وينبغ 

  مةمصم   استمارة كل  ف 
ً
 بالمنتجات تتعلق شائعة مشكلة هناك كانت  وإذا . سوق لكل خصيصا

ي  مدرجة غب   السلع من فئة ضمن المتعدية
 كخيار   الصلة ذات األسئلة جميع إىل الفئة هذه إضافة يمكنف االستمارة، نموذج ف 

ي 
 عىل المبدأ  نفس وينطبق. االستمارة من إزالتها  يمكن معينة، منطقة داخل بالفعل توجد  ال  فئة هناك كانت  إذا  وبالمثل،. إضاف 
ي  األسئلة جميع إىل إضافتها  يمكن ما، منطقة داخل بالتجزئة البيع منافذ  أحد  األكشاك كانت  فإذا  بالتجزئة، البيع منافذ 

 ُيسأل التر
 . بالتجزئة البيع منافذ  من مختلفة مجموعة عن المستجَوبون فيها 

  وقد 
ّ
ي  بالترصفات المتعلقة األسئلة عن باإلجابة للمستجَوبي    عىل نحو يسمح االستبيان استمارات نماذج متنظ

 المقابلة بداية ف 
ي  يتمثل خطر  هناك ذلك، بخالف ألنه العكس وليس النحو  هذا  عىل األسئلة وتطرح. السلوكيات أسئلة عىل يجيبوا  أن قبل

 إمكانية ف 
ي  النظر  بعد  الخاصة بالترصفات األسئلة عىل إجاباتهم تغيب  

وري من كان  إذا  وبالتاىلي . بعمق السلوكيات أسئلة ف   ما  أسئلة إضافة الرص 
ي  المحدد  النظام عىل الحفاظ المهم فمن االستمارة، إىل

 . اإلمكان قدر  النموذج ف 
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 االستبيان يةمنهج  . 2

مت  نهج واتباع المرونة من قدر  أكبر  إلتاحة المنهجيات من متنوعة مجموعة من خالل إدارتها  يمكن بحيث االستمارات نماذج ُصم 
 
ُ
 ت

ّ
ي  العمل إىل اللجوء كبب    حد  إىل صقل

 . الميدان 

ي 
 
ي  األسواق وف

نتا فيها  نتّسر ت التر نت عبر  المقابالت منهجية استخدام المناسب من يكون قد  عالية، بمستويات إلنبر  . اإلنبر
ا
 من وبدل

اك من األوفر  يكون قد  ذلك،   يغطون الذين المستجَوبي    من عشوائية نةعي   الستدعاء هاتفية مقابالت إلجراء وكالة إشر
ً
انتشارا

 
ً
 واسعا

ً
اك ببساطة أو ، جغرافيا ي  الناس إىل التوجه لمحاولة المتطوعي    المحاورين من مجموعة إشر

 
ي  مشاركةبال ومطالبتهم الشارع ف

 
 ف

ة مقابلة  . قصب 
ً
  رصاحة األكب   الردود  بعض األخب   النهج هذا  عن ينتج ما وغالبا

ً
ي  المهم من أنه من الرغم عىل، وصدقا

 من الحذر  توخ 
ي  المحتمل التحب   

 
ي المحدود  بسبب نةالعي   ف

 
 . النطاق الجغراف

عد 
ُ
هج هذه من أي وت

ُّ
 للحصول عىل ردود  أكب   أو  نهجي    بي    تجمع هجينة منهجية إىل حتر  اللجوء يمكن بل، ومناسبة صالحة الن

 . أكبر  نةعي  

  األكب   المنهجية الخيارات مناقشة يىلي  وفيما 
ا
 . احتمال

نت عبر  المقابالت " 1"  اإلنبر

رسل
ُ
ي  للمشاركة دعوة ت

 
نت، عبر  انتقائهم يتم المستجَوبي    من فريق إىل االستبيان ف  خدمات بمورد  االستعانة خالل من عادة اإلنبر

ي 
 
ي  البحث مجالذي سمعة طيبة ف

 
ي  الخدمات موردي ولدى. المستجَوبي    فريق عن لبحث، لالمستهلكي    توجهات ف

 
 ميدان ف

  تحوي ضخمة بيانات قواعد  المستجَوبي    فريق عن البحث
ً
ي  للمشاركة تطوعوا  أفرادا

 ثم ومن. للمستهلكي    يةالبحث الدراسات ف 
 االنتقاء حصص يستوفون الذين أولئك فقط ويواصل األولية، الفرز  أسئلة خالل من للدعوات يستجيبون الذين األشخاص ُيفرز 

 . االستبيان إكمال المحددة

عد 
ُ
ي  البلدان فقط الواقع أرض عىل توافق ها ولكن ،التكلفة حيث من فعالةجد  تكون أن إىل وتميل شيعة المنهجية هذه وت

 ينتّسر  التر
نت فيها   ومن المحاورين لتحب    مجال أي هناك يكون فلن بأنفسهم، االستبيان يكملون المستجَوبي    وألن. عالية بمستويات اإلنبر

  أكب   يكونوا  أن المحتمل
ً
ي  انفتاحا
 االنتقاء وسيجري. القانونية غب   األنشطة مناقشة عند  خاصة أهمية األمر  هذا  ويكتسي . إجاباتهم ف 

، الصعيد  عىل ي
ي  الوطت 

  موزعة نةالعيا  تكون أن يجب االنتقاء، بحصص الصلة ذات ضوابط ُوضعت طالما  أنه يعت 
ً
 نطاق عىل جغرافيا

 . واسع

نت عبر  المقابالت أن إىل اإلشارة وتجدر  األخرى،  المحمولة واألجهزة الهواتف عىل إجراؤها  يتم بحيث بسهولة تصميمها  يمكن اإلنبر
  يتيح مما 

ً
ي فرصا
ي  األسواق ف 

نت انتشار  فيها  يكون التر  منخف الثابتة الخطوط عبر  اإلنبر
ً
يطةضا  إلرسال مناسبة نةعي   عىل الحصول ، شر

ي  للمشاركة دعوات
 . االستبيان ف 

ي  الجانب ويتمثل نت عبر  منهجية المقابالت يواجه أن يحتمل الذي الرئيسي  السلتر ي  اإلنبر
 عبر  المستجَوبي    فريق أعضاء كون  ف 

نت   اإلنبر
ً
  أضخم يكونون ما  غالبا

ً
نت مستخدمي  من عددا ، اإلنبر ي  المغاالة يمكن وبالتاىلي  العاديي  

نت عبر  األنشطة عن اإلبالغ ف   . اإلنبر

  الممكن من أنه إىل اإلشارة وتجدر 
ً
نت عبر  استبيان إجراء تماما ي البحث وكالة خدمات استخدام دون االنبر

 ذلك، ومع. متخصصة ف 
وري من سيكون  Surveymonkey مثل االستبيانات إجراء أدوات باستخدام نفسها  االستمارة ترمب    الرص 

)/https://www.surveymonkey.com(  أو Qualtrics )/https://www.qualtrics.com( ،قاعدة عىل والحصول 
يد  عناوين تضم بيانات ي  البر

ون  يحة يمثلون بأشخاص خاصة اإللكبر  الخدمات تساعد  أن ويمكن. المستهدفة العينة من واسعة شر
ي  )Atest )www.askattest.com مثل الجديدة

ي  المستوى عىل تمثيلية عينة توفب   ف 
 نسخة استضافة إىل باإلضافة الوطت 

ونية كات وتشمل. االستبيان استمارة من إلكبر ي  األخرى الّسر
Alchemer  التكلفة منخفضة استضافة منصات تقدم التر

)/https://www.alchemer.com( (تسم كانت  
ً
Smart Survey و( Survey Gizmo سابقا

)/https://www.smartsurvey.co.uk( . 

ي 
ستخدم الحاالت، بعض وف 

ُ
نت عبر  االستبيان منهجية ت ة بالمقابالت مشفوعة تلك اإلنبر  يكون أن يجب ذلك،ب وللقيام. المباشر

؛ بجهاز  مجهزين المحاورون ي  المستجَوبي    تعيي    ويتم. محمول كمبيوتر   جهاز  أو  لوخي  جهاز  ذكي
 أي مع الحال هو  كما   الشارع ف 

ة، مقابلة   ولكن مباشر
ا
نت، عبر  االستبيان استخدام يمكنه مطبوعة، استمارة من األسئلة الُمحاور  قراءة من بدل  ودعوة اإلنبر

تان وهناك. مطلوب هو  كما   الشاشة عىل اإلجابات عىل للنقر  المستجَوبي    ي  أنه حيث من النهج لهذا  رئيسيتان مب  
 إىل الحاجة يلغ 

  البيانات إدخال
ً
ي  يدويا
  الكمبيوتر  جهاز  ف 

ً
  ويمكنه الورقية االستبيانات من انطالقا

ً
 عىل القادر  المستجَوب مع المقابلة تّسيــــع أيضا

  بنفسه متعددة إجابات قراءة
ا
 . مرتفع بصوت لها  المحاور  قراءة من بدل

https://www.surveymonkey.com/
https://www.qualtrics.com/
http://www.askattest.com/
https://www.alchemer.com/
https://www.smartsurvey.co.uk/
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نت عبر  المختلطة المنهجية " 2"  اإلنبر

نت ينتّسر  عندما  النهج هذا  ُيستخدم جرى. عالمية ليست ولكنها  معقولة بمستويات اإلنبر
ُ
 باستخدام االستبيان مقابالت معظم وت

نت عبر  منهجية نت بشبكة متصلة غب   نةبعي  " ترفق" المقابالت هذه ولكن أعاله، مبي    هو  كما   اإلنبر  إذا  المثال، سبيل فعىل. اإلنبر
نت انتشار  معدل يبلغ كان ي  80 اإلنبر

 
ي  80 جمع يمكن بالتاىلي  المائة، ف

 
نت عبر  منهجية باستخدام نةالعي   مقابالت من المائة ف . اإلنبر

ي  20 ستجرى أخرى، ناحية ومن
 
نت إىل النفاذ  إمكانية لديهم ليس الذين المستجَوبي    بي    اإلضافية المقابالت من المائة ف  اإلنبر

نت بشبكة المتصلة غب   المنهجيات من واحدة باستخدام  . أدناه المبينة اإلنبر

  أكب   نةعي   عىل االعتماد  المختلط النهج هذا  ويتيح
ا
   المعتمدة المنهجية من تمثيل

ً
نت عىل كليا   ذلك ومع. اإلنبر

ً
 هذا  يكون ما  فغالبا

ي  العمل ويستغرق التكلفة عاىلي  المختلط النهج
  إلنجازه الميدان 

ً
   الذي يعتمد  البحث من أطول وقتا

ً
نت عىل كليا  عامالن وهناك. االنبر

  يكون يكاد  مدربي    محاورين انتقاء أن هو  أولهما  األمر، هذا  عىل يؤثران رئيسيان
ً
نت، عبر  منهجية استخدام من تكلفة أكب   دائما  اإلنبر

 إىل وما  االستمارة من نسختي    إعداد  إىل الحاجة بسبب اإلدارية التكاليف من يزيد  واحدة منهجية من أكب   استخدام أن هو  وثانيهما 
 . ذلك

ي 
 
ي  الحاالت  من كثب    وف

  المختلط النهج فيها  يعتبر  التر
ً
   معتمد  نهج استخدام يمكن ،مثاليا

ً
نت عىل كليا انية محدودية عند  اإلنبر  المب  

  هذا  وسُيعتبر . والموارد 
ً
  نهجا

ً
  صحيحا

ً
ي  تحليلها  يتم النتائج أن طالما  تماما

 
طبق السياق هذا  ف

ُ
 . المناسبة التحذيرات وت

ة المقابالت " 3" ي  - المباشر
 
ي  أو  المنازل ف

 
 الشارع ف

  ليس ولكن ُيستحسن،
ً
وريا ب محاور  يقوم أن ،رص  ة بصورة المقابالت هذه بإجراء ُمدرَّ ي  مباشر

 
ي  أو  المستجَوبي    األشخاص منازل ف

 
 ف

قد و . ورقة وقلم باستخدام أو  لوخي  جهاز  أو  كمبيوتر   جهاز  بواسطة ُيجرى استبيان باستخدام إما  الردود  جمع ويمكن. الشارع
ة لتكون االستبيانات متُصم   ي  بما  ميّس 

 . األمر  لزم إذا  األخب   النهج الستخدام يكف 

ي  االستجواب يخص وفيما 
ل، ف    المب  

ً
ي  للمشاركة المستجَوبي    الُمدرب المحاور  يعي    ما  غالبا

 أشخاص اختيار  خالل من االستبيان ف 
ي  عشوائيي   
  المستجَوب كان  إذا  ما  لتحديد  المخترصة الفرز  استمارة إىل اللجوء ويتم. الشارع ف 

ا
ي  للمشاركة مؤهل

. الرئيسي  االستبيان ف 

ي  الالزمة المقابلة إلجراء موعد  يحدد  ثم ومن
ل ف   . المستجَوب مب  

ا
 ويطرقون الطرق من سلسلة المحاورون سيختار  ذلك، من وبدل

  يجدوا  حتر  عدة منازل أبواب
ً
  مشاركا

ً
  كان  إذا  ما  لمعرفة الفرز  الستمارة ذلك بعد  سيخضع والذي مستعدا

ا
 . للمشاركة مؤهل

  االستبيان طول ظل وطالما 
ا
ي  بالكامل إجراءه يمنع سبب يوجد  فال  لإلدارة، قابل

 . الشارع ف 

، المتطوعون وكان محدودة الموارد  كانت  وإذا    الممكن من فسيكون متاحي  
ً
 يجرون الذين المتطوعي    مع المقابالت إجراء تماما

ي  المقابالت
ي  بشكل المنازل أبواب طرق خالل من أو  الشارع ف 

 . عشوان 

ي  المقابالت وإلجراء
ل ف  ، كما   المب   ي

ورة تمىلي  األفضل الممارسة فإن ينبغ  ي  الشوارع حول محددة بتعليمات المحاورين تزويد  رص 
 التر

ورنها، ي  الذي الباب الختيار  الدقيق والنهج معينة، منطقة أي من انتقاءهم يمكن الذين األشخاص لعدد  األقىص والحد  سب  
 ينبغ 

ورة عىل االستبيانات بعض تنص المثال، سبيل فعىل. ذلك إىل وما  طرقه، ل لباب المحاورين طرق رص   عن يسألوا  وأن الرابع، المب  
ب الذي الشخص مع المقابلة إجراء ذلك بعد  ويطلبوا  األشة، أفراد  كل  والدة تواريــــخ ي ) معي     شهر  من والدته تاريــــخ يقبر

 مناوبة ينبغ 
 المهم من األبواب، طرق نهج استخدام وعند (. للمستجَوبي    المتساوي التوزيــــع لضمان المقابالت أو  المحاورين عبر  المعي    الشهر 
 
ً
 نسبة تحديد  األقل عىل أو  -المستجَوبي    انتقاء محاولة للمحاورين فيه يمكن الذي اليوم من المناسب الوقت عىل ينص أن أيضا
  األمر  لهذا 

 
ي  يعملون الذين األشخاص انتقاء مثل الحاالت  من مجموعة بلتجن

ل ف    يعملون ال  أو  فقط المب  
ً
رقت ما  إذا  بتاتا

ُ
 األبواب ط

ي 
ي  تعمل مرموقة بحثية لوكالة والبد . النهار  منتصف ف 

 التوجيهي  المبدأ و . الموضوع هذا  بشأن توجيهات تقدم أن الميدان أرض ف 
ي  الذي الرئيسي 

 والخاصيات الجغرافيا  حسب اإلمكان قدر  للمستجَوبي    توزيــــع واسع وتمثيىلي  تحقيق فكرة هو  عليه االعتماد  ينبغ 
 . الديموغرافية

ي  المحاورين من أكبر  عدد ب وتساعد االستعانة
ي  انتشار  ضمان ف 

 كان  فإذا . المحاور  تحب     احتمالية تقليل عىل ويساعد  معقول جغراف 
  الهدف

ا
 المحاورين من 30 من نمكو   فريق استخدام المثاىلي  من فسيكون محاور، 300 من إجمالية نةعي   عىل الحصول هو  مثل
ي  المحاورين هؤالء نّسر  ويمكن. المختلفي   

، انتشار  لضمان البالد  أنحاء جميع ف  ي
ي  المقابالت عدد  من الحد  خالل ومن جغراف 

 التر
ة، مجموعه فيما  حدة عىل محاور  كل  سيجريــها  دم. المحاور  تحب     احتمال فسُيقلص عّسر

ُ
 ألفضل كسيناريو   أعاله المثال وق

 . المحاورين من الكبب   الفريق ذلك امتالك إىل يؤدي برخاء تسمح ال  قد  المتاحة للموارد  العملية الجوانب بأن اإلقرار  مع الممارسات

ي 
ي  للمساعدة الطيبة السمعة ذات السوق بحوث وكاالت  إحدى خدماتب االستعانة حالة وف 

 يتمف لوجه، وجًها  المقابالت إجراء ف 
 
ا
 واحد  ُمستجوب يقارب بما  االتصال البحث وكالة داخل الجودة مراقبة وظيفة تستدعي  وقد . المستجَوبي    تفاصيل تسجيل عادة
ي  مستجَوبي    10 كل  من

 محاورين" أي تحديد  إىل هذه الروتينية الجودة مراقبة وتهدف المقابلة؛ إجراء لتأكيد  الحق وقت ف 
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ي  عادية ممارسة وهي " محتالي   
 
ي . السوق بحوث مجال ف

 
ي  المستبعدة الحالة وف

يفة، غب   بطريقة يعمل المحاور  أن تبي    التر  ستتم شر
 . جديدة بمقابالت واستبدالها  البيانات مجموعة من المقابالت جميع من البيانات إزالة

هج هذه من طائل ال  عملية، وألغراض
ُ
ي  الن

؛ تدقيق ألدق البحث مخرجات تخضع لم ما  الممارسات أفضل تتبع التر ي
 ويجب إحصان 

ي  الصعيد  عىل للسكان معقولة تمثيلية نةعي   عنه ينتج الذي النهج يكون أن
   الوطت 

ً
 . األغراض لمعظم كافيا

ي  المقابالت إجراء وعند 
 
، منازل ف خاء هؤالء يشعر  أن المرجح من المستجَوبي    االنفتاح عىل يساعدهم أن هذا  شأن ومن أكب   باالسبر

ي 
 
ي  المقابلة ف

 
 المقلدة المنتجات مثل القانونية غب   األنشطة مناقشة عند  ممكن المعاكس التأثب   فإن ذلك، ومع. الحاالت  معظم ف

  يدركون المستجَوبي    أن اعتبار  عىل رةوالمزو  
ً
 . ُسجلت قد  بهم الخاصة االتصال وتفاصيل عنوانهم أن جيدا

ة المقابالت تكون أن ويمكن ي  المباشر
 
  مكلفة المنازل ف

ً
ي  العمل ويتسم ،نسبيا

 وهناك األخرى، بالمنهجيات مقارنة بالبطء فيها  الميدان 
نت ينتّسر  عندما  ذلك، ومع. المحاورين من كبب    عدد  يستخدم ما  عادة لذلك نةمعي   بدرجة المحاور  تحب     احتمال  بمستويات اإلنبر

وري من يكون عندما  المنهجية هذه إىل اللجوء يفضل ما  فعادة منخفضة ية المواد  بعض عرض الرص   - المستجَوبي    عىل التحفب  
 . الصور  بعض عىل نظرة إلقاء أو  فيديو  مقطع مشاهدة المستجَوبي    من تتطلب المقابلة كانت  إذا  المثال، سبيل عىل

ي  االنتشار  تحقيق ويمكن
 
 من يكون قد  ذلك، ومع. االنتشار  واسعة عينة نقاط استخدام خالل من للمستجَوبي    الجيد  الجغراف

نت عبر  المقابالت مثل مركزية األكب   بالمنهجيات مقارنة المستجَوبي    حصص ضوابط إدارة األصعب  . الهاتف أو  اإلنبر

ي  المقابالت تثب   أن ويمكن
 
  الردود  أكب  من  بعض الشارع ف

ً
 نظرا

ً
 وإلشعار . أكب   شية ردودهم بأن المستجَوبي    لشعور  صدقا

 الشخصية االتصال تفاصيل تسجيل عدم مع بالكامل هويتهم عن الكشف دون المقابالت إجراء يمكن التامة، بالراحة المستجَوبي   
ي  الجانب ويتمثل. بهم الخاصة جهل الذي النهج لهذا  المحتمل السلتر

ُ
ي  بالكامل المستجَوب معلومات فيه ت

 ضبط ضعف احتمال ف 
ي  العمل جودة

 عليه يتم كما   المقابالت من التحقق ثالث لطرف يمكن ال  بالمستجَوبي    الخاصة االتصال معلومات فبدون الميدان 
ي  األمر 
 . المحاورين قبل من النهج بإدارة يتسم الذي العادي النهج ف 

 الهاتفية المقابالت " 4"

 
ً
ي  برقم االتصال خالل من المستجَوبي    ُيعي    ما  غالبا

ي  العمل وكالة ستقوم - عشوان 
  العشوائية الهواتف أرقام بمهاتفة الميدان 

ً
 حرفيا

ي  للمشاركة استعداد  عىل كانوا   إذا  الهاتف عىل يجيبون الذين األشخاص من وتطلب
 . الحصص ضوابط مراعاة مع المقابلة، ف 

ا
 وبدل

اء ممكنا  يكون قد  ذلك، من  االتصال ويتم محددة معايب   يستوفون الذين المحتملي    بالمستجَوبي    خاصة الهاتف أرقام من قائمة شر
  بهم

ً
ي  للمشاركة المستعدين المشاركي    عىل للعثور  عشوائيا

يعات د تقي   وقد . المقابلة ف   المستخدمة الطرق بها  المعمول التّسر
ي  المستهلك حماية وقواني    البيانات خصوصية انظر ) المحتملي    بالمستجَوبي    لالتصال

 (. 16 الصفحة ف 

 
 
عد
ُ
ي  المستخدمة بالعملية شبيهة الهاتف عبر  المقابلة إجراء عملية وت

ة المقابلة ف  ي  المباشر
ي  بينهما  البارز  الفرق ويتمثل المنازل ف 

 ف 
 . للمستجَوبي    حافز  أي إظهار  إمكانية عدم

ي  النهج هذا  يؤدي ما  وعادة
ي  العشوان 

ي  انتشار  إىل االنتقاء ف 
  أوسع جغراف 

ا
ة بالمقابالت مقارنة للمستجوبي    قليل  . المباشر

ً
 ونظرا

 تكون والتكاليف أبسط يكون الحصص ضبط فإن -االتصال لمركز  واحد  موقع من عادة - الهاتفية للمقابالت المركزية للطبيعة
ة، للمقابالت باللجوء مقارنة منخفضة ي  العمل أوقات أما  المباشر

 . أقرص  فهي  الميدان 

نت، عبر  المقابالت إجراء الصعب من كان  وإذا  ي  إال  المفضل النهج هي  الهاتفية المقابالت تكون أن المرجح فمن اإلنبر
ي  الحاالت  ف 

 التر
وري من يكون  . للمستجَوبي    محدد  حافز  إظهار  فيها  الرص 

ي تهدف إىل ا الدعائية الحمالت تتضمن أن المحتمل من أنه إىل اإلشارة وتجدر 
 عرض ،الفكرية الملكية استخدام عىل لتشجيعالتر

ية المواد  بعض ، التحفب    تختبر  تكن لم ما  هذا  االستبيان لنموذج مناسبة منهجية الهاتفية المقابالت تكون لن لذا  للمستجَوبي  
 . الراديو  إعالناتمن قبيل  صوتية، مقاطع

ي  المتبعة المنهجية حسب االستبيان استمارة تخصيص " 5"
 المقابلة ف 

وري من يكون قد  المختارة، المحددة المنهجية حسب ة تعديالت إجراء الرص   للسماح المحاور  وتعليمات االستبيان نص عىل صغب 
 . بسالسة المقابلة بإجراء

نت عبر  المقابالت فمنهجيات ة تكون أن إىل تميل الكمبيوتر  بمساعدة المقابالت أو  اإلنبر ي  ميّس 
 نص أن حيث من الصدد  هذا  ف 

تاح حيث الشاشة عىل المستجَوبي    إىل وموجه بسيط المحدد  السؤال
ُ
 االختيار  بخانات مشفوعة المحتملة اإلجابات من مجموعة ت

 . تبادلية أزرار  أو  المناسبة
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ي 
 
ي  المحاورين لمساعدة محددة تعليمات تضمي    فسيلزم الهاتفية، المقابالت باستخدام المقابالت إجراء حالة وف

 
 متر  توضيح ف

  بمكان األهمية ومن. التحديد  وجه عىل المستجَوب عىل مرتفع بصوت النص قراءة عليهم يجب
ً
 إذا  ما  للمستجَوبي    ُيوضح أن أيضا

  يحتمل السؤال كان
ً
  ردا

ً
  أو  واحدا

ً
  يتطلب السؤال كان  إذا  المثال، سبيل فعىل. متعددة ردودا

ً
  ردا

ً
وري من يكون فقد  ،واحدا  الرص 

 حسب السؤال نص تعديل ويجب. عليهم ينطبق ما  تأكيد  قبل المحتملة الردود  جميع سماعهم من للتأكد  بتعليمات تزويدهم
ورة  . المقابلة منهجية مع ليتوافق الرص 

ي 
 
، بشكل المقابالت إجراء حالة وف  يسم ما  استخدام الشائع فمن ،ورقة وقلم باستخدام استبيان إىل اللجوء عند  سيما  ال  مباشر
  مطبوعة بطاقات عن عبارة وهي ". العرض بطاقاتب"

ً
 عىل ُيطرح عندما  - معي     سؤال عىل المحتملة الردود  جميع تتضمن مسبقا

، المستجَوب
ا
عرض سؤال

ُ
ي  الردود ) يناسب الذي الرد  عن وُيسأل الصلة ذات العرض بطاقة عليه ت

 وهذا . أكب   السؤال( تناسب التر
 
 
ي  العرض بطاقات عىل مثال ويرد . محتملة إجابة كل  بقراءة المحاور  قيام إىل الحاجة بيجن

 
 . أدناه الصورة ف

 لكل واحدة عرض وبطاقة محاور، لكل العرض بطاقات من واحدة مجموعة إعداد  الشائع من المقابلة، عملية تّسيــــع أجل ومن
  وربطها  مغلق سؤال

ً
ي  ذلك شابه ما  أو  سلسلة باستخدام بقلبها  يسمح بشكل معا

 
ن. اليّسى العلوية الزاوية ف

ّ
 من المحاور  ذلك ويمك

ي  تقدمه عند  أخرى إىل بطاقة من بّسعة التنقل
 
ي  األسئلة طرح ف

 
 . االستبيان ف

 

 العرض بطاقة عىل مثال: 1 الشكل

 للمستجَوبي    المقدمة الحوافز  " 6"

ة حوافز  تقديم األيام هذه الشائع من ي  المشاركة عىل لشكرهم للمستجَوبي    صغب 
 كل  يتطلب ال  ذلك ومع. المستهلكي    استبيان ف 

ي  حوافز، تقديم استبيان
ي  العمل وكالة بمقدور  سيكون هذا  وف 

  ذلك كان  إذا  فيما  التوجيه تقديم الميدان 
ً
وريا  عامة، وكقاعدة. ال  أم رص 

ي  المشاركة من ابتداء متعددة أشكال الحوافز  وتتخذ . أكبر  الحوافز  تقديم احتمال كان  كلما   طويلة، المقابلة كانت  كلما 
 السحب ف 

ي  النقاط مكافأة هناك يوجد  إذ  ما، بجائزة للفوز 
 استبيانات عدة عبر  تراكمها  حي    النقاط من معي    عدد  استبدال فيها  يمكن التر

اء بقسائم عات أو  الّسر ية للجمعيات التبر  . الخب 

ي 
ة  ليست المكافأة هذه أن من التأكد  المهم من المالية، المكافآت من نوع أي تقديم حالة وف    كبب 

ً
ة المالية فالمكافآت - جدا  الكبب 

في    المستجَوبي   " مشاركة تشجع
ي  المشاركة من العيش كسب  إىل يهدفون الناس من نوع وهم ،"المحبر

 والسحب االستبيانات ف 
ة، مكافأة استخدام فعند . ما  بجائزة للفوز  ي  للمشاركة األساسي  دافعهم المستجَوبي    من واسعة نةعي   عىل الحصول يمكن صغب 

 ف 
 . وحده اإليثار  قوامه االستبيان
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 العينة تصميم  . 3

وري من مقابلة، أي بدء قبل ي . معه المقابلة إجراء المزمع الشخص بالضبط ُيحدد  أن الرص 
 نةعي   بي    الرئيسي  الخيار  يكون أن وينبغ 

 . مستهدفة نةعي   أو  تمثيلية

  السكان لمجموع مطابقة تكون أن إىل التمثيلية نةالعي   وتهدف
ً
 الصعيد  عىل البالغي    للسكان تمثيلية نةعي   المثال، سبيل عىل ،عموما

ي 
ي . الوطت 

ي  ذلك بعد  االستبيان ينظر  أن وينبغ 
 
 معدالت  تعميم بغية الردود  نطاق توسيع بهدف التمثيلية نةالعي   داخل السلوكيات ف

 . ككل  السكان عىل االستبيان نةعي   ضمن الحدوث

ي 
 
 سكانية تركيبة ضمن فقط المقابلة إجراء المثال، سبيل عىل - مستهدفة نةعي   تحديد  األفضل من يكون قد  الحاالت، بعض وف

ي  الشباب مع فقط المقابلة إجراء ذلك عىل األمثلة ومن. عنه المبحوث السلوك إظهار  الحتمال محددة
 
 القيام استهداف حالة ف

،. المحددة السكانية الفئة تلك وسط الفكرية الملكية استخدام عىل للتشجيع دعائية بحملة  للعينة الدقيق التعريف فإن وبالتاىلي
 . الدراسة أهداف عىل يعتمد 

عرف أن المتوقع فمن األداة، هذه باستخدام المتوخاة االستبيانات لمعظم وبالنسبة
ُ
 عىل للبالغي    تمثيلية نةعي   أنها  عىل نةالعي   ت

ي  المستوى
اء يخص ففيما . أخرى إىل فئة أو  منطقة من سيختلف" البالغي   " لكلمة الدقيق التعريف فإن ذلك، ومع. الوطت   السلع شر

 
ّ
ي  من يكون قد  األزياء أصناف أو  البقالية دةالمقل

ي  البالغي    تحديد  المنطفر
 
ي  غب   التحميل يخص وفيما . فوق فما  16 سن ف

 القانون 
ي  أما . سنة 14 إىل للسن األدن   الحد  تخفيض المناسب من يكون قد  األفالم أو  للموسيفر 

 
 الطبيغي  من يكون فقد  المناطق بعض ف

 
ً
ي  فوق، فما  70 العمر  من يبلغون بالغي    أشخاص مع المقابلة إجراء تماما

 
ي  حي    ف

 
 الحد  تحديد  المعتاد  من يكون قد  أخرى، مناطق ف

ي  األقىص
 
ي  النهج، نفس عىل الثبات ُيشجع أمكن، وحيثما . 65 سن ف

 عىل البالغي    للسكان وممثلة واسعة ناتالعي   تكون أن وينبغ 
ي  الصعيد 

 . اإلمكان قدر  الوطت 

 األشية البيانات مقابل الشخصية البيانات  . 4

يت هل: "شخىصي  أو  فردي أساس عىل المقابالت إجراء يمكن   اشبر
ً
 أي قام هل: "أشي أساس عىل أو " مقلدة؟ مالبس شخصيا

اء أشتك من شخص  ". مقلدة؟ مالبس بّسر
 
جرى أساس أي عىل تحديد  المهم من ولكن صحيحان النهجان كال   ويعد

ُ
 المقابالت ست

 و . المقابلة طوال النهج نفس عىل والحفاظ
 
ي  االستبيان نص أعد

 . الفردي السلوك عن السؤال أساس عىل ماراتاالست نماذج ف 

ي  المقابالت، جميع إجراء بشدة ُينصح النهج، نفس عىل الثبات وضمانوألغراض التيسب  
 عىل النماذج، هذه فيها  استخدمت التر

  التجميع طريق عن ككل  السكان عىل االستبيان نتائج تعميم المتوقع من وهكذا،. فردي أساس
ً
 البالغي    السكان مجموع إىل استنادا

 
ا
ي  المستجَوبي    أن الواضح من يجعل مما  األساس هذا  عىل األسئلة صيغت وقد . األش  عدد  من بدل

 أساس عىل يجيبوا  أن ينبغ 
  الشخىصي  سلوكهم

ا
 واألمهات اآلباء مع مشكلة يخلق أنه إال  صحيح، نهج هو  األخب   هذا  أن من الرغم عىل. األشة سلوك من بدل

ي  الدقة عدم احتمال إىل يؤدي مما  ذلك، إىل وما  أطفالهم يفعله ما  تخمي    يحاولون عندما 
 االستبيان بيانات مقارنة وعند . البيانات ف 

ي  المحتملة االختالفات بهذه دراية عىل المرء يكون أن المهم من األخرى، المنشورة البيانات بمصادر 
 . االستبيان نةوعي   هيكل ف 

 اإلعالمية الحمالت فعالية منهجية  . 5

 أو  رأى قد  المستجَوب كان  إذا  ما  تحديد  حول الفكرية الملكية استخدام عىل للتشجيع الدعائية الحمالت تقييم استبيان يتمحور 
 إىل المستجَوبي    تقسيم الممكن من يكون أن يجب الكافية، المقابالت خالل ومن. اختبارها  المراد  المحددة الدعاية سمع

،  بي    المقلدة والسلع القرصنة تجاه السلوكيات مقارنة ويمكن. يشاهدوها  لم الذين وأولئك الدعاية شاهدوا  الذين أولئك مجموعتي  
 . تأثب   أي للحملة كان  إذا  ما  لتقييم المجموعتي    هاتي   

  سهلة المهمة هذه وتبدو 
ً
ي  ولكنها  ،نسبيا

  تكون قد  الواقع ف 
 
ي  بي    أخرى اختالفات هناك تكون فقد . كبب    بشكل دةمعق

 مجموعتر
ي  اختالفات حدوث إىل يؤدي قد  ما  وهو  المستجَوبي   

وري من السلوكيات ف   كانت  إذا  المثال، سبيل فعىل. عليها  السيطرة الرص 
ي  المجموعة

ي  المجموعة من بكثب   سنا  أصغر  هي  الحملة وصلتها  قد  أنها  ُيحتمل التر
ستهدف لم أنها  ُيحتمل التر

ُ
 بالتاىلي  الحملة، بهذه ت

ي  الفرق هذا  يكون أن يمكن
ي  ملحوظ اختالف أي حدوث إىل أدى الذي هو  السن ف 

 العوامل، هذه عىل بالكامل وللسيطرة. الرأي ف 
ي  المجموعتي    توزن أن يجب

ي  متبقية اختالفات أي تعزى أن ويمكن. المماثلة الديموغرافية بالسمات مقارنة إحصائيا  العينة ف 
 ف 

  . الموازنة تطبيق بمجرد  اإلعالمية الحملة إىل السلوكيات
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 إعداد التقارير

ي  الطرق من العديد  هناك توجد 
 هذا  ويــهدف. االستبيانات من عليها  لالُمتحص   البيانات بشأن التقارير  عداد إل  اتباعها  يمكن التر

احات بعض عىل الضوء تسليط إىل القسم  . االقبر

 حسب المقياس مثل الرئيسية الفرعية المجموعات بي    أو  العام المستوى عىل سواء الحدوث، معدالت  الرئيسية المقاييس وتشمل
ي  من الرقمية، للسلع فبالنسبة. العمرية الفئة

ي  األخذ  المنطفر
 
 للسلع وبالنسبة المتعدية، النسخ من المختلفة األنواع االعتبار  ف

ي  األخذ  المفيد  من سيكون المادية،
 
 . بالتجزئة البيع منافذ  أنواع مختلف االعتبار  ف

ي  من عامة، وكقاعدة
 هذه عن اإلبالغ ويتم. والسلوكيات للتعدي عىل الملكية الفكرية الرئيسية المقاييس عن اإلبالغ المنطفر

 الفرعية المجموعات بي    المقاييس بشأن التقارير  إعداد  يتم ثم ومن. ككل  السكان عىل وتعمم العام، المستوى عىل المقاييس
 وضعيته أو  المستجَوب عمر  مثل للبيانات بسيطة ديموغرافية تصنيفات عن عبارة الفرعية المجموعات تكون وقد . الرئيسية
  أكب   تكون أن يمكن أو  العملية

ً
 تقسيم يجب الفكرية، الملكية استخدام عىل للتشجيع الدعائية الحمالت تقييم يخص وفيما . تعقيدا

  الذين المستجَوبي   : المستجَوبي    من قسمي    إىل البيانات
 
 من يشاهدوها، لم الذين وأولئك اإلعالمية للحملة مشاهدتهم عونيد

 . الرئيسيتي    الفرعيتي    المجموعتي    هاتي    بي    المقاييس مقارنة أجل

ي  األخذ  وعند 
 
وري من الفرعية، المجموعات تحليل االعتبار  ف  لتقديم كافيي     أعضاء الفرعية المجموعات تشمل أن ضمان الرص 

  دقيق تحليل
ً
ي  عامة، وكقاعدة. إحصائيا

 من نةعي   وباستخدام. شخص 100 عن أعضاؤها  يقل ال  فرعية مجموعة استخدام ينبغ 
ي  بي    مئوية نقاط 4 إىل 3 من الفرق سيكون الحجم هذا 

ي  95 نسبته تبلغ يقي    مع أهمية ذا  البيانات نقطتر
 
 . المائة ف

ي  التفكب   وعند 
ي  نة،للعي   الكىلي  الحجم ف 

ة  الكلية نةالعي   تكون أن لضمان الفرعية للمجموعة محتمل تحليل أي مراعاة ينبغ   فيه بما  كبب 
 وكمثال. نةالعي   كحجم  األقل عىل مستجَوب 100 عىل منها  واحدة كل  توفر  مع المرغوبة الفرعية المجموعات جميع لتوليد  الكفاية
ي  4 يقارب ما  يندرج أن المتوقع من كان  إذا  ذلك، عىل

ي  المستجَوبي    من المائة ف 
 يصل أن المستحسن فمن نة،معي   فرعية مجموعة ف 

  ذلك يكن لم وإذا . شخص 2500 األقل عىل نةللعي   الكىلي  الحجم
ً
  أو  ممكنا

ً
ي  فإنه ،عمليا

 ال  أنه أساس عىل االستبيان مقاربة ينبغ 
ي 
  قوية تكون لن عنها  المبلغ البيانات ألن الفرعية المجموعة هذه دراسة ينبغ 

ً
ستخدم وإذا . إحصائيا

ُ
 100 من المكون الكىلي  الحجم ا

ي  االستبيان، أثناء شخص
ي  10 عن معدلهم يقل لن الذين أولئك عىل الفرعية المجموعة تحليل يقترص  أن إذن ينبغ 

 من المائة ف 
 . األشخاص

ي  المثالية، الناحية ومن
ي  اختبار  تطبيق ينبغ 

 وتتخذ . البيانات لنقاط الشامل االختبار  بإجراء للسماح البيانات تبويب عىل إحصان 
فيد  اليقي    من مئوية نسبة عىل الحصول شكل اإلحصائية االختبارات معظم

ُ
ي  بي    الفروق أن ت

 حقيقية فروق هي  بيانات نقطتر
ي  38 اتفق إذا  المثال، سبيل فعىل. االقتضاء  حسب" f" اختبار  أو " t" اختبار  باستخدام

 واتفق 1 العبارة مع المستجَوبي    من المائة ف 
ي  43
ي  االختبار  فإن ،2 العبارة مع المستجَوبي    من المائة ف 

  تمثل األرقام هذه أن تفيد  اليقي    من مئوية نسبة سيقدم اإلحصان 
ً
 فروقا

ي  حقيقية
  يتفقون األشخاص أغلبية أن وتفيد  الرأي، ف 

ً
  1 العبارة من أكب   2 العبارة مع حقا

ا
 إىل النسبة هذه انخفاض احتمال من بدل

 . للغاية العينة حجم وصغر  الطبيغي  التوزيــــع بسبب البيانات داخل االختالف

حة البيانية الرسوم بعض وترد  ي  المقبر
ي  ال  ولكن للتنفيذ، القابلة النواتج بعض لتوضيح الوثيقة هذه ف 

 شاملة.  ها اعتبار  ينبغ 

 الحدوث معدالت  – الرئيسية المقاييس  . 1

ي  الرئيسية المقاييس بي    من
  المحددة نةالعي   أن وطالما . الحدوث معدالت  هناك عنها  اإلبالغ يتعي    التر

 
 عىل السكان لتمث

، الصعيد  ي
  الحدوث معدالت  تعميم يمكن الوطت 

ً
ي  الصعيد  عىل السكان عىل االستبيان من انطالقا

 عرضة كانوا   الذين الوطت 
ي  الخطأ  لهامش

 . اإلحصان 

اء حاالت  عن اإلبالغ ويمكن  معدالت  أو  ،متعدية خدمات أو  منتجات أي أكانت سواء - المتعدية الخدمات أو  المنتجات شر
ي  أو  الفردية، الخدمات/ المنتجات أنواع حسب منفصلة حدوث

 . القرصنة من مختلفة أنواع حسب الرقمي  المحتوى حالة ف 
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   رسم - 2 الشكل
 
 عام بشكل الحدوث معدالت  يوضح بيان

 العمرية الفئة حسب الحدوث معدالت   . 2

ي  نةمعي   فرضيات هناك تكون قد  الحدوث معدالت  بي    من
 نطاق عىل ُيعتقد  ذلك، عىل وكمثال. دحضها  أو  إثباتها  ينبغ 

 . الشابة األجيال عىل تغلب عادة هي  األفالم من قانونية غب   نسخ تحميل أن واسع

 

   رسم - 3 الشكل
 
 الفئة وحسب العمرية الفئة نوع حسب الحدوث معدالت  يوضح بيان

 

  بالتجزئة البيع منافذ  حسب الحدوث معدالت   . 3

ي  بالتفصيل النظر  خالل من الوجود  إىل البيانات إخراج يمكن كيف  التالية البيانية الرسوم توضح
 البيع منافذ  مختلف ف 

 . بالتجزئة البيع فئات بي    مقارنة وإجراء المستخدمة بالتجزئة
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   رسم - 4 الشكل
 
 السلع فئة حسب بالتجزئة البيع منافذ  يوضح بيان

 المستجَوبي    سلوكيات  . 4

اء دوافع عن أقسام االستمارات نماذج تشمل  استخدام ويمكن. المتعدية والخدمات المنتجات تجاه والسلوكيات الّسر
ي  السائدة السلوكيات لتحديد  فقط ليس األسئلة هذه عىل اإلجابات

  بل المنطقة، ف 
ً
 الفرعية المجموعات مع لمقارنتها  أيضا

  يمكنو  المنطقة، حسب أو  الديمغرافية الخصائص حسب الفرعية المجموعات هذه تحديد  ويمكن. الرئيسية
ً
 أيضا

ي  التمعن المستحسن من المثال، سبيل فعىل. السلوك حسب تحديدها 
 أو  المنتجات يستهلكون الذين موقف اختالف ف 

 سلوك وراء يكمن الذي الرئيسي  الدافع لفهم وذلك بذلك، يقومون ال  الذين أولئك مقابل اعتيادي بشكل المتعدية الخدمات
 . المستجَوبي   
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   رسم - 5 الشكل
 
 المقلدة السلع من مختلفة فئات بي    الجودة تصورات يوضح بيان

 ت التوعيةحمال  فعالية  . 5

 وصلتهم الذين أولئك: المستهلكي    من فرعيتي    مجموعتي    تحديد  خالل من حمالت التوعية فعالية قياس األفضل من
  الذين أي الحملة،

 
جرى. الحملة تصلهم لم الذين وأولئك حملة ما  من صورة/ فيديو  شاهدوا  أنهم عونيد

ُ
 مقارنة وت

ي  اختالف أي إىل للحملة التعرض أدى إذا  ما  لمعرفة المجموعتي    هاتي    بي    المتعدية والخدمات السلع تجاه السلوكيات
 ف 

ي  السبب ويرجع. المقارنة قبل البيانات موازنة تقنية باستخدام المجموعتي    من كال   توزن لو  وحبذا . الرأي
 احتمال إىل ذلك ف 

ي  متأصلة اختالفات وجود 
ي  وراءها  الدافع يتمثل الرأي ف 

  للحملة الوصول يكن لم وما . الديمغرافية الخصائص ف 
ً
 بي    متساويا

 إىل ببساطة يشاهدوها  لم الذين مقابل اإلعالمية الحملة شاهدوا  من مقارنة فستؤدي الديموغرافية، المجموعات جميع
  الديموغرافية االختالفات عن اإلبالغ

ا
ي  االختالفات من بدل

ي  تحب     أي إزالة إىل الموازنة تطبيق ويؤدي. الحملة ف 
 ديموغراف 

 . ال  أم الحملة إليها  أدت اختالفات أية هناك كانت  إذا  ما  تحديد  عىل التحليل تركب    وإىل محتمل

 : الموازنة لتطبيق بسيط مثال يىلي  وفيما 

 أنه أعتقد / فكرة ضد  أنا 
 الصالح غي   من

 غي   نسخ استخراج
الموسيقر  من رسمية

 أو األفالم أو غي  ذلك

 العينة قاعدة

 من المئوية النسبة
 العينة

 الثالثة العليا  المعدالت
 أصل من 10 أو  9 أو  8)

 (يوافقون 10

 ةالعين
 الفئة اإلجمالية

 العمرية
أقل من 
25 

 الفئة
  العمرية

فما  25
 فوق

  فما فوق 25 العمرية الفئة 25 دون العمرية الفئة اإلجمالية العينة

   المعدالت
 تمت التر
 موازنتها

 شاهدوا 
 الحملة

 لم
 يشاهدوا 
 الحملة

 شاهدوا 
 الحملة

 لم
 يشاهدوا 
 الحملة

 شاهدوا 
 الحملة

 يشاهدوا  لم
  الحملة

 شاهدوا 
 الحملة

 لم
 يشاهدوا 
 الحملة

1000 200 800 369 631 160 40 209 591    

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

35.8% 15.0% 41.0% 31.9% 38.2% 16% 11% 44.0% 40.0%  38.4% 34.2% 

 

ي  المثال هذا  وينظر 
 أو  األفالم أو  الموسيفر  من رسمية غب   نسخ استخراج الصالح غب   من أنه أعتقد / فكرة ضد  أنا " عبارة ف 

 1000 تضم نةعي   ضمن من أنه مالحظة يمكن وهنا . الرقمي  النموذج من السلوكيات قسم من المستمدة" ذلك غب  
ي  35.8 شخص،

 . 10 أصل من 10 أو  9 أو  8 معدل إعطائها  خالل من العبارة مع بشدة اتفق( شخص 358) منهم المائة ف 

ي  اإلجمالية نةالعي   وضمن
 المجموعة هذه بي    ومن ،25 سن دون منهم 200 كان  شخص، 1000 أفرادها  عدد  يبلغ التر

ي  15 اتفق الفرعية،
، أو  سنة 25 شخص 800 عمر  بلغ وبالمثل،. العبارة مع بشدة فقط المائة ف   هذه بي    ومن أكب 

ي  41 اتفق الفرعية المجموعة
  األكبر  المستجَوبي    أن مالحظة يمكننا  هذا  من. العبارة مع بشدة المائة ف 

ً
 احتماال  أكب   هم سنا

 . العبارة مع لالتفاق

20%
12%
9%

4%
5%
4%

4%
3%

18%
14%

32%
4%

35%
5%

25%
22%

4%

10%
5%

4%
18%

62%
74%

42%
82%

60%
85%

70%
65%

70%
90%

77%
45%

86%
68%

12%
8%

4%
4%

8%
20%

8%
12%

42%
10%

12%

5%
2%

2%

3%
2%

7%

أقراص الفيديو الرقمية

المالبس

السجائر

المشروبات الروحية

معلبات الكعك

المنتجات الصحية

مستلزمات المرحاض

تصورات الجودة بين المنتجات المتعدية والمنتجات األصلية 
بين مستخدمي السلع المقلدة

أسوأ بكثير أسوأ بقليل لم تتغير أحسن بقليل أحسن بكثير
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 شاهدوا  بأنهم قالوا  عام بشكل شخصا  369 - اإلعالمية الحملة شاهدوا  الذين األشخاص عدد  فتتناول التالية األعمدة أما 
ي  31.9 الفرعية المجموعة هذه ضمن ومن المية،اإلع  الحملة

 
  اتفق المائة ف

ً
 شديدا

ً
 من النقيض وعىل. العبارة مع اتفاقا

ي  38.2 الحملة، يشاهدوا  لم 631 ضمن من ذلك،
 
  اتفقوا  منهم المائة ف

ً
 شديدا

ً
 أن الواضح من أنه ويبدو . العبارة مع اتفاقا

ي  الفرعية المجموعة
 الحملة أن إىل يشب   مما  العبارة، مع لالتفاق احتماال  أقل الحملة، وصلتها  أن بعد  الحملة، شاهدت التر

 . اإلطالق عىل فعالة ليست

ي  مفرط بشكل ممثلة 25 دون العمرية الفئة أن إىل هذا  وراء الرئيسي  السبب يرجع ذلك، ومع
 
ي  المجموعة ف

 شاهدت التر
ي  43( = 209+  160)/ 160 يشكل ما  وهو  الحملة

 
ي  المجموعة من المائة ف

ي  20 مع مقارنة الحملة شاهدت التر
 
 المائة ف

ي  المعدل ُيخفضون فإنهم العبارة مع التفاقهم العام المستوى وبانخفاض. عام بشكل نةالعي   من فقط
 
ي  المجموعة ف

 التر
ي  المجموعة ضمن 25 دون العمرية الفئة نسبة لتصحيح موازنة طبقنا  وإذا . الحملة شاهدت

 بجعلها  الحملة شاهدت التر
ي  20
 
ي  المجموعة عىل الحساب نفس وطبقنا  المائة ف

ي  المعدالت  أن فسنالحظ الحملة، تشاهد  لم التر
 موازنتها  تمت التر

ي  38.4) االرجح عىل للحملة تعرضوا  الذين أولئك ليتفق إيجابية أكب   ستبدو 
 
ي  34.2 مقابل المائة ف

 
 . العبارة مع( المائة ف

 

 ببعض بعضها  المناطق مقارنة  . 6

عدت
ُ
ي  بسهولة استخدامها  من يمكن نحو  عىل االستمارات نماذج أ

 من يصبح ومتسق، مماثل نهج وباتباع. متعددة مناطق ف 
  . البلدان مختلف أو  الجغرافية المناطق لمختلف البيانات بي    مقارنات إجراء بمكان الصحة

 
 : مثال عن العملية الحسابية

 ضمن الفئة العمرية دون 
ا
ي شاهدت الحملة، خذ معدل

ي شاهدت  25إلعادة موازنة المجموعة التر
ي المجموعة التر

 
سنة ف

ي 
 
به ف ي  20الحملة وارص 

 
نة الشاملة؛ ثم أضفه إىل معدل من ضمن  25المائة؛ نسبة الفئة العمرية دون ف سنة ضمن العي 
ي تفوق 

ي  25الفئة العمرية التر
 
به ف ي تفوق  80سنة من الذين شاهدوا الحملة وارص 

ي المائة، نسبة الفئة العمرية التر
 
 25ف

نة الشاملة.   سنة ضمن العي 

 سنة 25أكبر من                             سنة 25أقل من                         

ي المائة  16)نة الذين شاهدوا الحملة:      مواز  
ي المائة( x 20ف 

ي المائة 44)        +ف 
ي المائة( =  x 80 ف 

ي المائة 38.4ف 
 ف 

ي المائة  11.0موازنة الذين لم يشاهدوا الحملة: )
ي المائة(  x 20.0ف 

ي المائة  40) +ف 
ي المائة(  x 80ف 

ي المائة 34.2= ف 
 ف 
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 المستهلك حماية وقواني    البيانات خصوصية

، وعناوين أسماء مثل الشخصية، البيانات جمع عند  وري من المستجَوبي     الرص 
ً
يعات أي فهم تماما  إدارة بشأن بالمنطقة خاصة تّسر

 يحظر  قد  وبالمثل،. الشخصية البيانات تخزين بشأن صارمة تنظيمية قواني    البلدان من العديد  ولدى. البيانات هذه وتخزين
 . بالمستهلكي    لالتصال أخرى طرق أو  اآلىلي  االتصال نظم استخدام

ي 
 
، للعمل مرموقة وكالة مع العمل حال وف ي

 بالعمليات دراية عىل تكون وأن التنظيمية بالقواعد  تام وعي  عىل تكون أن يجب الميدان 
ورية ي  ذلك، عىل وعالوة. الرص 

ستخدمت للمستجَوب شخصية معلومات بأي االحتفاظ عىل قادرة تكون أن ينبغ 
ُ
 من للتحقق ا

ي  البيانات صحة
 
كة بيانات أي تجريد  يتم بحيث منفصل ملف ف  الشخصية، البيانات هذه من باالستبيان المكلفة المؤسسة مع مشبر

يعات أي مخالفة خطر  دون وتخزينها  بسهولة إدارتها  يمكن وبالتاىلي   . البيانات بّسية تتعلق تّسر

مي   
   الير

 
 االستبيان وثائق ف

عدت
ُ
  كانت  لو  كما   االستمارات أ

ُ
نت عبر  منهجية باستخدام دار ست  . اإلنبر

ي  معينة نصوص هناك
 
عرض االستمارات وثائق ف

ُ
 عن عبارة هو  اآلخر  والبعض تمهيدي، نص شكل عىل بعضها  المستجَوب، عىل ت

ي . فعلية أسئلة
 
  المحاور، قبل من المقابلة إدارة منهجية إىل اللجوء حالة وف

ا
ة المقابلة ،مثل ي  الهاتف، عبر  أو  المباشر

 أن للمحاور  ينبغ 
ي  األقسام هذه مرتفع بصوت يقرأ 

 مائل بخط االستبيان وثائق ضمن التمهيدي النص هذا  إىل وُيشار . التمهيدي النص تضم التر
 "للقراءة / للعرض" التاىلي  التوجيه ويسبقه

ي  للمساعدة مالحظات وترد . األخرص   باللون للمحاورين الموجهة التعليمات جميع وترد 
ي  االستبيان استمارة تخصيص ف 

 باللون نص ف 
 . معقوفة أقواس وداخل األزرق

ي  الطرق جميع عن اسأل' أو ' الجميع اسأل' مثل توجيهية تعليمات األسئلة بعض وتسبق
ي  واستخدمها  المستجَوب يعيها  التر

 ف 
ي '. الماضية 12 األشهر 

 وثائق عىل النصوص هذه طباعة يجب ،باستخدام ورقة وقلم استمارة استخدام إىل اللجوء حالة وف 
مج موجهة تعليمات فهذه إذن ،الكمبيوتر  باستخدام المقابلة جرت إذا  أما . ليتبعها  للمحاور  كتوجيهات  االستبيان  عند  ليتبعها  للمبر

ي  النص إعداد  مجر   توفر  وهي  للمقابلة البر
ً
  توجيها

ً
ي  األسئلة بشأن واضحا

ي  التر
 السؤال وعنارص  المستجَوبي    من نوع وألي تظهر  أن ينبغ 

ي  السابق
ي  التر

ي  لتدخل تمديدها  ينبغ 
 . الالحقة األسئلة ف 

ي '. فقط واحدة إجابة' أو ' متعددة إجابات' بالتوجيه متبوعة المغلقة األسئلة معظم وستكون
ي  ،'متعددة إجابات' حالة وف 

 حث ينبغ 
ي  اإلجابات من عدد  أكبر  تقديم عىل المستجَوب

ي  أما  ،وجيهة بأنها  يشعر  التر
 المستجَوب يقدم أن يجب ،'فقط واحدة إجابة' حالة ف 

ي  اإلجابة وهي  فقط، واحدة إجابة
 . السؤال عىل أكب   تنطبق التر

ي 
ي  اتباع منهجية الورقة والقلم حالة وف 

ة المقابالت ف  ي  المباشر
ي  محاور  يديرها  التر

 بطاقة عىل الممكنة اإلجابات قائمة طباعة فينبغ 
ي . القائمة من إجابات تقديم بالتاىلي  للمستجَوبي    يمكن - المقابلة أثناء المستجَوبي    عىل وعرضها 

 المقابلة منهجية استخدام حالة وف 
ي  ،الهاتفية

ي . اإلجابات قراءة بعد  إجابته المستجَوب فيختار  الممكنة اإلجابات جميع يقرأ  أن للمحاور  فينبغ 
 استخدام حالة وف 

ي  اإلنجاز  منهجية
نت، عبر  أو  الذانر ي  اإلنبر

ي  المستجَوب عىل الممكنة اإلجابات جميع عرض إذن ينبغ 
 اختيار  ويمكنه واحد، وقت ف 

ي  اإلجابات
 . تنطبق التر

ي 
تبعت طالما  ولكن. والتوجيه األسئلة ترقيم سالمة عىل والحفاظ لالستجواب العام النظام عىل الحفاظ عىل الحرص وينبغ 

ُ
 ا

دت العامة التوجيهية المبادئ
 
، من مماثلة ناتعي   وُحد  . آلخر  استبيان من للمقارنة قابلة البيانات تكون أن فال بد  المستجَوبي  

 بالتفصيل االستمارات وثائق

 التمهيدي القسم . 1

ستهل
ُ
ة كانت  أو  الهاتف عبر  المقابلة أجريت سواء تمهيدي بنص االستبيانات جميع ت نت عبر  أو  مباشر ي . اإلنبر

 تكييف وينبغ 
ي  ولكن المتبعة االستبيان منهجية لتعكس الصحيحة الصياغة

 المهم ومن. مماثلة صياغة اتباع المستجِوبي    لجميع ينبغ 
 تستغرقه أن ُيحتمل الذي الوقت وخاصة بهم، المتعلقة األمور  كل  عىل نطلعهم وأن مشاركتهم، عىل المستجَوبي    شكر 

 جزء االستبيان هذا  إن بالقول الطمأنة هذه عن ُيعبر  ما  وعادة. تامة بّسية معها  سُيتعامل إجاباتهم بأن وطمأنتهم المقابلة
ي 
  المحلية، الصناعية هيئة من الهيئات قواعد  ضمن ستجرى المقابلة وأن بيع عملية وليس السوق أبحاث من حقيفر

ا
ي  مثل
 ف 

ي  النص ويشب  . السوق بحوث جمعية قواعد  يتبع األشخاص المتحدة المملكة ي  الوارد  النموذخر
ورة إىل االستمارة ف   إدراج رص 

اض إىل يستند  وهذا  - معينة وكالة اسم ستخدم السوق بحوث وكالة أن افبر
ُ
  االستبيان إلدارة ست

ً
 األمر  يكن لم وإذا . فعليا

ي  كذلك،
ي  الفعلية الهيئة تسمي  بعبارة العبارة هذه عن االستعاضة ينبغ 

 . البحث تجري التر
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ي 
 
ي  غب   سلوك عىل ينطوي المقابلة موضوع ألن خاصة أهمية الّسية تكتسي  هذه، الخاصة التقييم أداة حالة وف

ي  قانون 
 
 ف

 . البلدان بعض

   الفرز  . 2
 
 للمستجوبي    الديموغراف

 األسئلة جميع: هدفان األمر  ولهذا . ما  حد  إىل األساسية الديمغرافية األسئلة ببعض استبيان أي يبدأ  أن الطبيغي  من
  يستخدم وبعضها  الفرعية، المجموعة وتحليل المستجَوبي    لتصنيف تستخدم الديمغرافية

ً
 نةالعي   تمثل أن لضمان أيضا

 عىل البالغي    السكان تمثل أن االستبيان نةعي   من المقصود  كان  إذا  المثال، سبيل عىل. المستهدفي    السكان المحددة
، الصعيد  ي

حدد  الوطت 
ُ
 والجنس العمر  مثل المحددة الديمغرافية الخصائص أساس عىل بالتاىلي  الحصص أهداف فست

ي  إليها  لالمتوص   النسب مع تطابقها  لضمان
 
ي  الصعيد  عىل السكان صفوف ف

 . االحصاء  بيانات حددتها  كما   الوطت 

  الطبيغي  ومن
ً
ي  الحصص نةعي   لتحديد  فقط المطلوبة الديموغرافية األسئلة تلك طرح أيضا

 
طرح – االستبيان بداية ف

ُ
 عادة وت

ي  إضافية تصنيفية أسئلة أي
 
 يظلوا  أن المرجح فمن المقابلة، جراء لإلرهاق المستجَوبي    تعرض وإذا . المقابلة نهاية ف

مي     
 . إجابات مجرد  وليست حقائق ألنها  ديموغرافية، أسئلة إليهم الموجهة النهائية األسئلة كانت  إذا  المقابلة يكملوا  وأن ملبر

ي  وترد 
 
حة النموذجية األسئلة االستمارات وثائق ف ي  ووضعه وجنسه المستجَوب عمر  عىل بناءا  المقبر

 ،اإلقليمي  وطابعه المهت 
ي  الصحيحة األسئلة ولكن

ستخدم التر
ُ
ي  ست

 
 . المناطق ومتطلبات االحصاء بيانات توفر  عىل ستعتمد  استبيان كل  ف

 المستجَوبي    بعمر  المتعلقة األسئلة . 3 

ي  العمر  تصنيف أسئلة عن أمثلة عدة تقدم
ي  بالعمر  تفيد  معلومة عىل الحصول وُيفضل. االستبيان ف 

 للمستجَوب، الحقيفر
ي 
  وينبغ 

ً
ي  المعلومة هذه عىل الحصول دائما

  ويمكن. ذلك أمكن كلما   المستوى هذا  ف 
ً
ي  البيانات تجميع دائما

 عمرية نطاقات ف 
 . تصنيفها  يمكن ال  فإنه العمرية، الفئة حسب فقط المعلومات هذه ُجمعت إذا  ولكن الحصص، نةعي   مع مقارنة إلجراء

 استخدمت أو  ضئيل، باختالف تتسم أدن   أو  أعىل عمرية حدود  واستخدمت البلدان، بي    البيانات مقارنة أريد  ما  وإذا 
ي  العمر  عىل الحصول فإن الوطنية، االحصاء بيانات مع مقارنة إلجراء مختلفة عمرية نطاقات

 يسمح للمستجَوب الحقيفر
  البيانات ترمب    بإعادة

ً
 . البلدان بي    مقارنة إجراء أجل من للمقارنة قابلة عمرية نطاقات إىل دائما

ي  المستجَوب عمر  عىل الحصول استحال وإذا 
  المفيد  فمن عنه، اإلفصاح المستجَوب رفض أو  الحقيفر

ً
 هذا  إلحاق دائما

ي  رغبة للمستجَوب تكون ربما  العمرية النطاقات يستخدم الذي بالسؤال
 العمر  نطاقات استخدام يجب ولكن اإلجابة، ف 

  الحق كسؤال
ا
 . العمر  عن األساسي  السؤال من بدل

 الحصص من التحقق . 4

، التصنيف أسئلة من أدن   عدد  عىل اإلجابات عىل الحصول بعد  ي
ي  كان  إذا  ما  لتحديد  اآلن الوقت حان الديموغراف 

 ينبغ 
ة المقابلة أثناء سواء الكمبيوتر، باستخدام ُيدار  االستبيان كان  فإذا . ال  أم المقابلة مواصلة نت عىل أو  المباشر  عبر  أو  اإلنبر
ي  االستبيان برنامج فسيتحقق الهاتف،

ي  للمشاركة مؤهال  المستجَوب كان  إذا  المرحلة هذه ف 
 كانت  إذا  مثال . االستبيان ف 

ي  49 هي  الساكنة عىل اإلناث/ الذكور  نسبة تقسيم أن إىل تشب   االحصاء بيانات
ي  51/ المائة ف 

 510 وأجريت المائة، ف 
فض مقابلة، 1000 البالغ الكىلي  نةالعي   هدف مقابل اإلناث مع بالفعل مقابالت ي  اإلناث مع أخرى مقابالت أي إجراء فسب ُ

 ف 
 . المختارة المعايب   بشأن االحصاء بيانات مع االستبيان نةعي   تتطابق لكي  المرحلة هذه

  المقابلة، يدير  من هو  المحاور  كان  وإذا 
ا
ي  باستخدام مثل

 تعليمات بالتاىلي  االستبيان استمارة تتضمن أن يجب ،النهج الورفر
ي  محددة
ي  كان  إذا  ما  لتحديد  له المخصصة بالحصص مقارنة منها  للتحقق له موجهة المرحلة هذه ف 

 مواصلة له ينبغ 
ي  وباستخدام. ال  أم المقابلة

 عىل المقابالت، من محدد  عدد  إجراء محاور  كل  من ُيطلب أن الطبيغي  من سيكون ،النهج الورفر
ي  10 المثال سبيل

جرى أن يجب أقىص كحد   5 منها : المجموع ف 
ُ
 عىل الحصص توزيــــع ويتم. النساء  مع 5و الرجال مع ت

ي  بحيث االستبيان يديرون الذين المحاورين جميع
  . المحاورين جميع حصص تجميع عند  الحصص إجماىلي  إىل الوصول ينبغ 
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ي  المستجَوبي    انتقاء خالل من المقابلة سيدير  من هو  المحاور  كان  إذا 
 
، موقع ف ي  معي  

 
  تسوق مركز ف

ا
 وتحديد  ،مثل

ي  لمقابلتهم موعد 
 
ي  ثان، موقع ف

 
ي  المستجَوبي    منازل ف

 
  الحق وقت ف

ا
 إىل االستمارة تقسيم الطبيغي  فمن ،مثل

، فرز  استمارة األول، القسم أما . منفصلتي    وثيقتي     التحقق إجراء مرحلة حتر  األسئلة جميع فسيشمل المستجَوبي  
  إذا  - الحصص من

 
ي  الحصص، متطلبات المستجَوب استوف

 الجزء إلجراء موعدا  يحدد  أن المحاور  عىل ينبغ 
ي  الستخدامها  منفصلة كوثيقة  االستمارة من تبفر  ما  ُيطبع وبذلك. المقابلة من الرئيسي 

 
ي  المقابلة ف

 
ل ف  مب  

ي  ملئها  وعند  المستجَوب،
 . المستجَوبي    فرز  باستمارة إرفاقها  ينبغ 

 االستبيان من الرئيس   الجزء إىل مقدمة . 6 

وط المستجَوب أن من التأكد  بعد  ي شر
 
ي  مشاركةال يستوف

 
. إليه المسندة المهمة عرض اآلن المهم من االستبيان، ف

ي 
 
ي  المقدمة فستبي    الحالة، هذه ف

فيهية المنتجات حول سيكون االستبيان أن عرضها  أو  قراءتها  يجب التر  البر
ها  المالبس وتسوق الرقمية، ي  األزياء أصناف من وغب 

يــها  قد  التر ي  أشهم أو  ألنفسهم المستجوبون يشبر
 
 الشوارع ف

نت، عبر  أو  الرئيسية ي  األشياء أو  اإلنبر
ي  اإلعالنات أو  المستجوبَون عنها  قرأ  التر

 سمعوا  أو  قرأوها  أو  شاهدوها  ربما  التر
 . عنها 

  يتوقف وذلك الثابت النص تعديل احتمال إىل اإلشارة وتجدر 
ً
ي  الواردة السلع فئات عىل تحديدا

 
 الالحقة األسئلة ف

ي  المنطقة داخل النموذجية التسوق وعادات
 . االستبيان فيها  سيجري التر

ها  تم أسئلة االستبيان من الرئيسي  الجزء ضمن ويرد  ي . اختيارية أنها  عىل تميب  
 األسئلة هذه تقدم الحاالت، جميع وف 

  االختيارية
ً
 طول كان  إذا  االستبيان تصميم من حذفها  يمكن ولكن المستهلك سلوك حول التفاصيل منمزيدا

  االستبيان يجعل تضمينها  كان  إذا  أو  مشكلة وجود  يثبت المقابلة
ً
 . إدارته يصعب بحيث للغايةمكلفا

  الرئيس   االستبيان - المقلدة السلع . 7 

  شاهدوا  قد  كانوا   إذا  عما  المستجَوبي    بسؤال االستبيان يبدأ 
ً
 عملية عليهم يسهل وهذا . للبيع معروضة مقلدة سلعا

ي  المستجَوبي    غوص
ن االستبيان ف    ويكو 

ً
  وعيا

ً
 . باألمر  أساسيا

ي 
اء حول استبيان عىل للرد  مرتاحون المستجَوبي    أن تجربتنا  أثبتت الحاالت، معظم وف   بأنفسهم، المقلدة السلع شر
 6 السؤال ُيطرح المقابلة، إدارة ولتبسيط. الفئات من لمجموعة بالنسبة السلوك هذا  يحدد  التاىلي  السؤال فإن لذا 

ي  السلع عن لالستفسار  فقط
ي  كما   للبيع معروضة وهي  المستجَوب شاهدها  التر

 . 5 السؤال ف 

ي  ثم
ي  المقلدة السلع فئات من فئة كل  عن يستفّس  سؤال يأنر

اها  التر  عىل الحصول بغرض المستجَوب اشبر
ي  المختلفة بالتجزئة البيع منافذ  حول معلومات

اؤها  تم التر  . منها  شر
ً
 تخصيص يمكن ،وعىل النحو المذكور سابقا

  بالتجزئة البيع منافذ  قائمة
ً
ي  نةالمعي   للمنطقة وفقا

 . فيها  البحث إجراء سيتم التر

 كان  إذا  عما  األول ويستفّس . تضمينهما  أمكن إذا  بشدة بهما  ينصح ولكن اختياريان التاليان السؤاالن ويعتبر 
وا  قد  المستجَوبي      اشبر

ً
اؤها  بإمكانهم يزال ال  كان  إذا  عما  التاىلي  ويستفّس  ،علم دون مقلدةسلعا  أن علموا  لو  شر

اه السلع فئات من فئة كل  عن لالستفسار  طرحه يمكن الوقت، سمح وإذا . أصلية ليست السلع  نص كان  وإن المشبر
 . الفئة حسب وليس عام بشكل هذا  طرح عىل يعتمد  الحاىلي  االستبيان نموذج

اء أسباب التاىلي  السؤال ويبحث   للسلع المستجَوب شر
ّ
قسم - دةالمقل

ُ
 األول والسبب المنطبقة األسباب كل  ت

 . جزأين إىل واألهم
ا
اه السلع فئات من فئة كل  عن السؤال من وبدل  عن فقط بالسؤال هذا  تبسيط تم ،المشبر

ي  فقط واحد  سبب بإدراج المستجَوب قام إذا  التحليل، نظر  وجهة من أنه إىل اإلشارة وتجدر . العام السلوك
 ف 

ي  السبب هذا  نسخ فيجب أ، 9 السؤال
شكل بحيث ب 9 السؤال ف 

ُ
ي  الردود  من كاملة  مجموعة ت

 ب9 السؤال ف 
وا  الذين المستجَوبي    لجميع   اشبر

ً
 . مقلدة سلعا

 تفوق أو  تساوي جودتها  كانت  إذا  ما  لتحديد  المقلدة السلع جودة حول المستجَوب رأي عن االستبيان يستفّس  ثم
 . التجارية العالمات ذات األصلية السلع عن تقل أو 

 
ً
ا ي  األسئلة من مجموعة االستبيان من الرئيسي  الجزء ضمن يرد  ،وأخب 

 السلع تجاه السلوكيات حول تطرح التر
 ولكن الرغبة حسب السؤال هذا  إىل أخرى عبارات إضافة ويمكن. 10 إىل 1 من اتفاق مقياس باستخدام المقلدة

وري من  . المقابلة طول يخلفه قد  الذي األثر  مراعاة الرص 
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ّ
رة الرئيسية الوسائط باعتبارها  والتلفزيون واألفالم الموسيفر  عىل الرقمية القرصنة استبيان ز يرك  من المترص 

ي  الرقمية القرصنة
 الفيديو  ألعاب مثل أخرى وسائط إضافة شأن ومن. المتعدية السلوكيات غالبية تغطي  التر

  أن الكمبيوتر  وبرمجيات
 
،  عىل نحو  االستبيان د يعق ي  األصلية أداة إىل الرجوع يرخر  مطلوبة، كانت  وإذا  كبب 

 
الصادرة ف

ي  2016عام 
 . لكليهما  وحدات تتضمن التر

ا  شاهدوا  قد  كانوا   إذا  عما  المستجَوبي    بسؤال االستبيان ويبدأ 
ً
نت عبر  متعدية رقمية نسخ   قاموا  إذا  أو  اإلنبر

ً
 شخصيا

يل امج أو  األفالم أو  الموسيفر  بث أو  بتب     الرقمية القرصنة حدوث مدى لتحديد  التلفزيونية البر
ً
 بسؤال متبوعا

ي  والتطبيقات والخدمات المواقع من أمثلة لجمع اختياري
 المحتوى إىل للنفاذ  المستجَوبون يستخدمها  التر

 . المتعدي

ي  الوسائل عن التاىلي  السؤال ويستفّس 
 إضافة ويمكن المتعدي؛ المحتوى عىل المستجَوبون خاللها  من يحصل التر

 الوسائل عن التاليان السؤاالن ويستفّس  جديدة توزيــــع وسائل ظهور  مع سيما  ال  السؤال، هذا  إىل أخرى خيارات
 الوسائل هذه إضافة فيجب جديدة، وسائل ظهرت إذا  وبالمثل،. المتعدي المحتوى مشاهدة أو  لالستماع الرئيسية

 . السؤال إىل

 األسباب عن المتعدي، المحتوى يشاهدون أو  يستمعون يعودوا  لم إنهم يقولون من يستفّس  سؤال ذلك ويىلي 
 . ذلك وراء الكامنة

 حول المستجَوب ورأي إليه، النفاذ  وأسباب المتعدي، المحتوى إىل النفاذ  تكرار  مدى عن أخرى أسئلة وتستفّس 
 . الرسمية بالنسخ مقارنة المتعدي المحتوى جودة

  رسمي  غب   محتوى إىل نفذ  قد  المستجَوب كان  إذا  ما  حول أسئلة وهناك
ً
ي  أنهمعتقدا

 شعور  ومدى حقيفر
ي  بالثقة المستجَوب

  المحتوى كان  إذا  ما  تحديد  ف 
ً
طرح. رسمي  غب   أم حقيقيا

ُ
 لتبسيط عام بشكل األسئلة تلك وت

  االستبيان
ا
 . المحتوى أنواع من نوع كل  عن منفصل بشكل طرحها  من بدل

ي  األسئلة من مجموعة ذلك ويىلي 
 غب  / موافق مقياس باستخدام الرقمية القرصنة تجاه السلوكيات حول تطرح التر

 يجب أنه من الرغم عىل الرغبة حسب القائمة هذه إىل العبارات من المزيد  إضافة ويمكن. نقاط 10 من موافق
ي 
 . الالزم من أكب   المقابلة مدة إطالة لتجنب الحذر  توخ 

 
ً
ا  مع الحال هو  كما   - المتعدي المحتوى إىل النفاذ  روادع عن الرئيسي  االستبيان ضمن األخب   السؤال يستفّس  ،وأخب 
ي  جديدة تطورات هناك كانت  إذا  السابقة، األسئلة

  الصائب فمن المجال، هذا  ف 
ً
 . هنا  إضافية إجابات إضافة تماما

 الفكرية الملكية استخدام عىل للشجيع الدعائية الحمالت تقييم - الرئيس   االستبيان . 9 

؛ إىل نةالعي   تقسيم إىل االستبيان هذا  من الرئيسي  الجزء يهدف  رسائل قرأوا / سمعوا / شاهدوا  الذين أولئك مجموعتي  
 يجب أمكن، وإذا . المباشر  االستجواب خالل من التقسيم هذا  وُيجرى. عليها  يطلعوا  لم الذين وأولئك الحملة
 هذه من أي عن المستجَوب سؤال مع األخرى المواد  من مجموعة بي    المستخدمة المقالة أو  اإلعالن تقديم

  ذلك يكن لم إذا  ولكن( ذلك إىل وما  قرأها  أو  سمعها  أو ) شاهدها  قد  العنارص 
ً
 المستهدفة المادة عرض فيمكن ،ممكنا

 . وحدها 

نا 
 
ي  تحديد  من األول السؤال هذا  ويمكن

ستخدم المستجَوبي    مجموعتر
ُ
 هناك كانت  إذا  ما  لتحديد  الالحقة األسئلة وت

ي  اختالفات أي
 الموازنة لنموذج الواجبة العناية إيالء ويجب. الحملة لمواد  الوصول بسبب الفرعيتي    المجموعتي    ف 

  الموضح
ً
ي  سابقا
ي  االختالفات أن من للتأكد  الوثيقة هذه ف 

ي  بالتوزيــــع مدفوعة ليست المالحظات ف 
 الديموغراف 

 . الحملة مواد  بمشاهدة ربطها  بالفعل ويمكن

  الحملة مواد  يشاهدوا  لم الذين المستجَوبي    توجيه اآلن ويجب
ا
ة  بينما  السلوكياتب المتعلقة األسئلة إىل مباشر

ي  الرئيسية والرسائل مشاهدتها، مكان عن بالحملة دراية عىل هم الذين أولئك ُيسأل
  التقطوها  التر

ً
 األسئلة عنبعيدا

ي  للمساعدة اإلضافية والتشخيصية اإلبداعية
كه الذي التأثب   فهم ف   . المواد  تبر

 فهم بهدف الرقمية القرصنة ثم المقلدة السلع من كل  تجاه السلوكيات حول أسئلة المستجَوبي    جميع عىل وُيطرح
ي  اختالفات هناك كانت  إذا  ما 

  . لها  يتعرضوا  لم الذين وأولئك للحملة تعرضوا  أن سبق الذين أولئك بي    السلوكيات ف 
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ُ
 "الكتابة ي

ي  األسئلة من العديد  توجد  االستبيان نماذج ضمن أنه إىل اإلشارة تجدر 
 تلك غب   أخرى إجابات عن تستفّس  التر

ي  المدرجة
 
   يوضح أن المستجَوب طلب مع السؤال ف

ا
ي  كتابة
 
 . اآلخر  السبب هذا  موجز  وصف ف

 _________". ُيرخر كتابته" بالتوجيه متبوعة" آخر سبب" عبارة: مثال

وا  أن آخر  سبب لديهم الذين للمستجَوبي    السماح هو  ذلك من والغرض ء هناك كان  إذا  أنفسهم عن يعبر ي
 أغفله سر

ي  جهد  ُبذل وقد . االستبيان
 
 المغلقة األسئلة ضمن شاملة قوائم إدراج بغية االستمارات نماذج لتصميم محاولة كل  ف

  الممكن من ولكن
ً
  أن أو  أهمية ذي يكون أن ُيحتمل سبب إغفال دائما

ً
  سببا

ً
 . التكنولوجيا  تغب   مع ظهر  قد  جديدا

. المغلقة القائمة جانب إىل تحليلها  يمكن ،"آخر سبب" ضمن كافية  إجابات ُجمعت إذا  البيانات، تحليل وعند 

ي  اإلجابات وتوضع
ي  معا " آخر سبب" أنها  عىل ُجمعت التر

 
ي  واحدة، مجموعة ف

 أكب   ذكرها  إجابة أي إضافة وينبغ 
ي  المستجَوبي    من قليل عدد  مجرد  من

 
ي  أدرجت قد  كانت  لو  كما   البيانات عن اإلبالغ تقارير  ف

 
. األصلية االستمارة ف

ي  عامة كقاعدة  ولكن نة،العي   وحجم السؤال عىل الدقيق األدن   الحد  وسيتوقف
ء أي إضافة ينبغ  ي

ي  3 ذكره سر
 
 ف

 . المغلقة القائمة إىل المستجَوبي    من أكب   أو  المائة

 المقلدة السلع / القرصنة تجاه بالسلوكيات الخاص القسم . 11 

 عام بشكل المقلدة السلع أو  القرصنة تجاه المستجَوبي    سلوكيات يقيس بسؤال الرئيسي  القسم استبيان كل  يختم
 . متعددة فئات عبر 

ي 
ي  للسقوط احتمال أي لتقليص – بالتناوب األقل عىل أو  عشوائية بطريقة السلوكيات عرض ترتيب يتم أن وينبغ 

 ف 
دار  عندما  نسبيا  بسيط أمر  وهذا  - التحب   

ُ
ديرت وإذا  الحاسوب، طريق عن االستبيان استمارة ت

ُ
 المعتاد  فمن يدويا  أ

ي  أسفلها  إىل القائمة أعىل من ليعمل للمحاور  تعليمات االستمارة تتضمن أن
 أعالها  إىل أسفلها  ومن معينة مقابلة ف 

ي 
 . ذلك إىل وما  الحقة مقابلة ف 

ي 
ي  التحليل، مرحلة وف 

 أولئك مع بالمقارنة متقاطعا  تبويبا  وتبويبها  هذه السلوكيات أسئلة عىل اإلجابات جدولة ينبغ 
 مالحظة الممكن من الطريقة، وبــهذه. بذلك يقومون ال  الذين أولئك مقابل المقلدة المنتجات عىل يحصلون الذي

ي  السلوكيات
 . المستجَوبي    من المجموعتي    هاتي    تمب    التر

 اإلضافية الديمغرافية األسئلة . 12 

، كقسم  االستمارات نماذج من نموذج إىل أخرى وتصنيفية ديمغرافية أسئلة إضافة يمكن ي
 المقابلة بعد  نهان 

ي . الرئيسية
 فرعية مجموعات إىل لالستبيان الكلية العينة لتقسيم األسئلة هذه عىل اإلجابات استخدام وينبغ 

حة اإلضافية الديمغرافية األسئلة أدرجت وقد . الفرضيات واختبار  التحليل ألغراض مختلفة ي  المقبر
 ،ألف الملحق ف 

ي  ولكن
 . شاملة قائمة أنها  عىل األحوال من حال بأي إليها  ُينظر  أال  ينبغ 

 المقابلة إنهاء . 13 

 
ً
ا ي  تعليمات إدراج المهم من ،أخب 

 . المقابلة إغالق كيفية  عن االستبيان نهاية ف 

ب، محاور  هو  االستبيان سيدير  من كان  إذا   وقته عىل المستجَوب فيها  يشكر  عبارة لقراءة توجيهه فيجب ُمدرَّ
 . ومشاركته

 عىل يجب فبالتاىلي  ،الكمبيوتر  شاشة عىل. المثال سبيل عىل محاور، أي حضور  بدون المقابلة المستجَوب أتم وإذا 
نامج ي  واضحة رسالة عرض البر

 . وقته عىل المستجَوب وتشكر  انتهت قد  المقابلة أن إىل تشب   المقابلة نهاية ف 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفكرية الملكية عىل التعدي لتقييم الويبو  أداة

النماذج



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 الفكرية الملكية عىل التعدي لتقييم الويبو  أداة

ةالرقمي بالقرصنة الخاص االستبيان استمارة نموذج
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 ": للقراءة/ للعرض
ً
  ،مرحبا

ً
ي  للمشاركة موافقتك عىل شكرا

 بعض عليك نطرح أن ونود [ الوكالة اسم أدرج] من أنا . االستبيان هذا  ف 
اء حول األسئلة ي  الرقمية المنتجات واستخدام شر

ي  تستخدمها  قد  التر
ل ف  ، وهي  خارجه، أو  المب   مجيات، الموسيفر  واألفالم، والبر

 . الفيديو  وألعاب التلفزيونية، والمسلسالت

 صلة ذي عبارة أضف]. تامة بّسية إجاباتكم مع سُيتعامل وأنه للسوق حقيقية دراسة هو  إجرائه بصدد  نحن ما  أن لكم أؤكد  أن وأود 
 "[الوطنية البحوث هيئات من لهيئة التنظيمية القواعد  بموجب العمل بشأن

،
ا
 ...  االستبيان لهذا  المناسبي    األشخاص إىل نتحدث أننا  من للتحقق فقط لنطرحها  األسئلة بعض لدينا  أول

 

 الجميع اسأل

 عمرك؟ كم  سمحت لو   أ 1س

 

 

   عمره عن اإلفصاح المستجَوب رفض إذا  اسأل
   الحقيقر

 
 أ1س ف

   سمحت لو    ب1س
 
 عمرك؟ يندرج التالية العمرية الفئات من أي ف

 فقط واحدة إجابة

 جيم المثال باء المثال لفأ المثال

 [إنهاء] ذلك من أدن   أو  13

14-17 

18-24 
25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

+65 

 [إنهاء] ذلك من أدن   أو  13

14-17 

18-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
+70 

 

 [إنهاء] ذلك من أدن   أو  13

14-17 

18-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-45 
46-54 
+55 
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 الجميع اسأل
 ......  أنت هل 2س

 فقط واحدة إجابة
ة المقابلة كانت  إذا  المالحظة خالل من المعلومات هذه المحاور  يمأل : مالحظة]  [مباشر

 ]   [........................................................................... ذكر 
 ]   [........................................................................... أنت  

 ]   [.............................................. أخرى بطريقة نفسي  أصف
 ]   [أجاوب..........................................................  أال  أفضل

 الجميع اسأل
 الحالية؟ العملية وضعيتك ه   ما  3س

 فقط واحدة إجابة
ي  ساعة 35 من أكب  ) لكام  بدوام العمل

 
    [  ] .................. (األسبوع ف

ي  بدوام العمل
 ]   [......................................................... جزن 
ي 
 
 ]   [................................................... البيت..  ماكث/ماكثة ف

 ]   [........................................................................ طالب
  ]   [....................................................................... متقاعد 
 ]   [.................................................................. عمل بدون

 الجميع اسأل
   4س

 
 تسكن؟ المناطق هذ  من أي ف

 فقط واحدة إجابة
  ]   [...................................................................... 1 المنطقة
 ]   [...................................................................... 2 المنطقة
 ]   [...................................................................... 3 المنطقة
 ]   [...................................................................... 4 المنطقة
 ]   [...................................................................... 5 المنطقة
 ]   [...................................................................... 6 المنطقة
 ]   [...................................................................... 7 المنطقة
 ]   [...................................................................... 8 المنطقة
 ]   [...................................................................... 9 المنطقة

 

  

 من الحصصالتحقق 

 تحقق من استيفاء المستجَوب لمتطلبات الحصص بغية انتقائه. 

  إذا 
 
 متطلبات الحصص، المرجو توجيه الشكر له عىل وقته ثم أغلق المقابلة.  لم يكن يستوف

   كانإذا و 
 
 ، إذن فتابع إىل الجزء الرئيسي من االستمارة. متطلبات الحصص يستوف
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ي  الرقمية والخدمات المنتجات حول االستبيان هذا  يدور : "للقراءة/ للعرض
ي  تستخدمها  قد  التر

ل ف  ، وهي  خارجه، أو  المب    الموسيفر
مجيات،  ..." الفيديو  وألعاب التلفزيونية، والمسلسالت واألفالم، والبر

امج األفالم من للعديد  رسمية غب   نسخ عىل العثور  يمكن ما  غالًبا  الرسمية، للنسخ بالنسبة الحال هو  كما   التلفزيونية والبر
نت عبر  والموسيفر  ي . اإلنبر

ي  النسخ" رسمية غب  " بكلمة وأعت 
 . المؤلف حق صاحب إذن بدون إنتاجها  تم التر

ا، كان  إذا 
ً
،المشا بي    9س خالل من 6س طرح ترتيب مناوبة فيجب ممكن طرحان ال  وبالتاىل   ركي  

ُ
  ي

ً
تيب بنفس دائما  . الير

 الجميع اسأل
  صادفت هل 5س

ً
نت؟ عىل كهذه  موسيقر  من رسمية غي   نسخا  اإلنير

 فقط واحدة إجابة
نت عىل الموسيفر  من رسمية غب   نسخ عن أسمع لم  ]   [...................................... اليوم قبل اإلنبر

ي  ،كهذه  رسمية غب   نسخ عن سمعت لقد 
نت.................................  عىل أشاهدها  لم لكنت   ]   [اإلنبر

ا  شخصًيا  شاهدت لقد 
ً
نت عبر  رسمية غب   نسخ  ]   [منها.................  أًيا  إىل استمع/ أنزل لم لكنو  اإلنبر

ا  شاهدت لقد 
ً
نت من الموسيفر  من رسمية غب   نسخ  ]   [...................................................  اإلنبر

    الجميع اسأل
 والتلفزيون؟ السينما  عن وماذا   6س

 فقط واحدة إجابة
نت عبر  فزيونيةتل برامج أو  ألفالم رسمية غب   نسخ عن أسمع لم  ]   [اليوم.................................................  قبل اإلنبر

ي  كهذه،  رسمية غب   نسخ عن سمعت لقد 
نت.........................................................  عىل أشاهدها  لم لكنت   ]   [اإلنبر

ا  شخصًيا  شاهدت لقد 
ً
امج أو  األفالم من رسمية غب   نسخ نت عبر  التلفزيونية البر  ]   [منها...  أًيا  أنزل أو  أشاهد  لم ولكن اإلنبر

ا  شاهدت لقد 
ً
امجا أو  األفالم من رسمية غب   نسخ نت.....................................................  من التلفزيونية لبر  ]   [اإلنبر

 الجميع اسأل
   الخدمات عن وماذا   7س

   البث قنوات إىل رسم   غي   نفاذا  تقدم التر
 المدفوعة؟ الرياضية القنوات مثل المبارس   التلفزيون 

 فقط واحدة إجابة
ي  الخدمات عن أسمع لم

 ]   [التلفزيونية.........................................................  القنوات إىل رسمي  ب  غ نفاذا  تقدم التر

ي  ،هذه مثل خدمات عن سمعت لقد 
نت.................................................................  عبر  أشاهدها  لم لكت   ]   [اإلنبر

نت عبر  خدمات شخصًيا  رأيت لقد  ي  التلفزيونية القنوات إىل رسمي  غب   نفاذا  تقدم اإلنبر
 ]   [منها.........  أًيا  أستخدم لم ولكت 

نت........................................................  عىل رسمية غب   خدمات لخال من تلفزيونية قنوات شاهدت لقد   ]   [اإلنبر

سخ أي إىل المستجَوب يستمع لم إذا 
ُ
 18س إىل فانتقل يشاهدها، أو  رسمية غي   ن
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 اختياري سؤال
   الرسمية غي   النسخ إىل استمعوا  أو  شاهدوا  الذين جميع اسأل

 
 7س أو  6س أو  5س ف

سخ إىل استمعت أو  شاهدت إنك قلت  8س
ُ
نت، من جاءت رسمية غي   ن  أو  الخدمات أو  المواقع هذه من أي اإلنير

يلها؟ أو  النسخ هذه إىل للنفاذ  شخصًيا  استخدمتها  التطبيقات  تي  
 متعددة إجابات

 ]   [.................................................................................................................. 1 التطبيق/ الخدمة/ الموقع
 ]   [.................................................................................................................. 2 التطبيق/ الخدمة/ الموقع
 ]   [. ................................................................................................................. 3 التطبيق/ الخدمة/ الموقع
 ]   [.................................................................................................................. 4 التطبيق/ الخدمة/ الموقع
 ]   [............................... ................................................................................... 5 التطبيق/ الخدمة/ الموقع
 ]   [........... أخرى.........................................................................................................................  وسيلة

 [الصلة ذات التطبيقات/ الخدمات/ المواقع قائمة أدخل]

 

   الرسمية غي   النسخ إىل استمعوا  أو  شاهدوا  الذين جميع اسأل
 
 7س أو  6س أو  5س ف

 الرسمية؟ غي   الخدمات أو  النسخ هذه معظم تجد  وكيف أين  9س

 متعددة إجابات

 ]   [غوغل..............................................................................  المثال سبيل عىل بحث محرك مباستخدا البحث
 ]   [ بانتظام...................................................................................  تستخدمينها / تستخدمها  ددةمح مواقع زيارة

 ]   [رابط.........................................................................................................  تقاسم(/ ة)صديق من توصية
 ]   [الروابط....................................................................................  الناس فيها  بادليت دردشة مجموعة/ منتدى
 ]   [................................................................................ Kodi مثل جهاز  عىل خدمة/ تطبيق باستخدام البحث
.............................................................  هاتف/ لوخي  جهاز / حاسوب عىل ةخدم/ تطبيق باستخدام البحث  ]   [ذكي
 ]   [.......... أخرى.........................................................................................................................  بطريقة

ا، ذلك كان  إذا : مالحظة]
ً
ي  مفتوح سؤال إضافة غالًبا  المفيد  فمن ممكن

 إىل نظرهم كيفية  عن المستجَوبي    الستفسار  إضاف 
ي " آخر سبب" اختيار  عند  الرسمية غب   النسخ

 [. االستبيان أغفله مهم عامل وجود  حالة ف 

   الرسمية غي   النسخ إىل استمعوا  أو  شاهدوا  الذين جميع اسأل
 
 6س أو  5س ف

يل تقوم أو  تستمع أو  تشاهد  كيف  10س    الرسمية غي   النسخ بتي  
 
   األحيان أغلب ف

 
؟ الوقت ف  الحاض 

 فقط واحدة إجابة
ي/ نسخ  ]   [يوتيوب........................................................................................  مثل الرسمي  البث موقع من لتب  
يل .............................................................................................................  غب   ويب موقع من تب    ]   [رسمي

ا  إليها  االستماع/ مشاهدتها 
ً
...............................  غب   بث موقع باستخدام لوخي  جهاز / كمبيوتر   جهاز  عىل مجان  ]   [رسمي

ا  إليها  االستماع/ مشاهدتها 
ً
 ]   [األخرى.............................................  االجتماعي  التواصل وسائل أو  فيسبوك عىل مجان

ا  إليها  االستماع/ مشاهدتها 
ً
ي  عموق باستخدام محمول هاتف عىل مجان

ون  .....................  غب   بث تطبيق أو  إلكبر  ]   [رسمي
ا  إليها  االستماع/ مشاهدتها 

ً
...............  تلفزيون عىل تطبيق أو  لتشفب  ا فك جهاز  باستخدام تلفزيون جهاز  عىل مجان  ]   [ذكي

اك مقابل الدفع .................................................  جهاز / كمبيوتر / هاتف عىل سميةر  غب   نسخ لمشاهدة اشبر  ]   [لوخي
اك مقابل الدفع ...  تلفزيون عىل تطبيق أو  تشفب   فك جهاز  باستخدام التلفزيون عىل رسمية غب   نسخ لمشاهدة اشبر  ]   [ذكي

ي  ما  شخص
ىلي  ف 

ي  أو  مب  
امج/ األفالم/ يفر الموس إىل النفاذ  ىلي  يتيح عائلتر  ]   [التلفزيونية............................................  البر

يحة خالل من مغي  مشاركتها  أو  صديق من نسخ المثال سبيل عىل أخرى بطريقة  الفيديو  قرص/ مدمج قرص/ ذاكرة شر
ة مشاركتها  لخال من / الرقمي  نت........................................................................................  عبر  مباشر  ]   [اإلنبر

 ]   [................................................................... دها................... أشاه أو  الرسمية غب   النسخ إىل أستمع أعد  لم
 تكون أن يجب كذلك،  األمر  كان  إذا  - اإلجابات متعدد  جعله تفضل قد  -" فقط واحدة إجابة" هو  السؤال هذا  أن إىل اإلشارة تجدر 
 . أخرى إجابات اختيار  يمكن فال  اختيارها، تم إذا  أي حرصية، إجابة" أشاهدها أو  الرسمية غب   النسخ إىل أستمع أعد  لم" اإلجابة

 

ا ولكن  يتها من المحتمل أن تكون أسماء خدمات القرصنة وشعبو اللتقاط السلوكيات والمواقف العامة.  بيانهذا االست ُصمم
ً
معروفة جيد

 .إذا كان ذلك مناسًبا يمكن إضافة هذا السؤال إىل االستبيان
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ا  شاهدوا  الذين جميع اسأل
ً
ا  بث ً    كما   رسم   غي   مبارس 

 
 7س ف

   القنوات هذه تشاهد  كيف  11س
 
   األحيان أغلب ف

 
؟ الوقت ف  الحاض 

 فقط واحدة إجابة
  مشاهدتها 

ً
..................................................  غب   بث موقع باستخدام لوخي  جهاز / كمبيوتر   جهاز  عىل مجانا  ]   [رسمي

  مشاهدتها 
ً
 ]   [األخرى.........................  االجتماعي  التواصل وسائل أو  فيسبوك عىل لوخي  جهاز / كمبيوتر   جهاز  عىل مجانا

  مشاهدتها 
ً
ي  موقع باستخدام الهاتف عىل مجانا

ون  .................................................  غب   بث تطبيق أو  إلكبر  ]   [رسمي
  مشاهدتها 

ً
 ]   [األخرى................................................  االجتماعي  التواصل وسائل أو  فيسبوك عىل الهاتف عىل مجانا

  مشاهدتها 
ً
 ]   [التطبيق...........................................................  أو  التشفب   فك جهاز  دامباستخ التلفزيون عىل مجانا

اك مقابل الدفع ......................................  جهاز / كمبيوتر / هاتف عىل سمي الر  غب   المباشر  البث لمشاهدة اشبر  ]   [لوخي
اك مقابل الدفع  تلفزيون عىل تطبيق أو  التشفب   فك جهاز  باستخدام نالتلفزيو  عىل الرسمي  غب   المباشر  البث لمشاهدة اشبر

 ..........................................................................................................................  ]   [..................... ذكي
 ]   [......... أخرى.........................................................................................................................  بطريقة

................................................................................  ب  غ المباشر  البث أشاهد  أعد  لم  ]   [.................. الرسمي
 يجب كذلك،  األمر  كان  إذا  - اإلجابات متعدد  جعله تفضل قد  -" فقط واحدة إجابة" هو  السؤال هذا  أن إىل اإلشارة تجدر 
 إجابات اختيار  يمكن فال  اختيارها، تم إذا  أي حرصية، إجابة" الرسمي  غب   المباشر  البث أشاهد  أعد  لم" اإلجابة تكون أن

 . أخرى

سخ إىل يستمع المستجَوب يعد  لم إذا  السؤال هذا  اطرح
ُ
   يشاهدها  أو  الرسمية غي   الن

 
 10س ف

 تشاهدها؟ أو  الرسمية غي   النسخ عىل تستمع تعد  لم لماذا  12س
 متعددة إجابات
 ]   [اإلزعاج...............................................................................................  أطيق ال / المتاعب من كثب  ال هناك
ي  يعد  لم

نت..........................................................................  عبر  رسمية غب   نسخ أي عىل العثور  بإمكان   ]   [اإلنبر
ي  ال 

امج/ األفالم/ الموسيفر  من رسمية غب   نسخ عىل ثور الع يمكنت  ي  فزيونيةالتل البر
نت...................  عىل أحبها  التر  ]   [اإلنبر

........................................................................................  بما  جيدة ليست الرسمية غب   النسخ جودة ي
 ]   [يكف 

اك لدي ي  اشبر
 ]   [سبوتيفاي......................................................... / نيتفلكس المثال سبيل ىلع رسمية بث خدمة ف 

وس ر  أو  فب   ]   [الرسمية......................................................................  غب   النسخ هاته جراء الكمبيوتر  أصاب رص 
 ]   [الرسمية.........................................................................................  غب   النسخ بشأن الذنبب/ ء بالسو  أشعر 
ي  يساعد  رسمية غب   نسخ إىل النفاذ  أن من قلق أنا 

 ]   [المنظمة......................................................  الجريمة تمويل ف 
 ]   [رسمية................................................................................  غب   نسخ استخدام بسب ونًيا قان تحذيًرا  تلقيت
 [ ]  الرسمية.......................................................  النسخ باستخدام لتلفزيونا/ األفالم/ الموسيفر  صناعة دعم أفضل
 ]   [...................................................................................................... (فضلك من ُيرخر إخبارنا ) آخر  سبب

سخ إىل يستمع المستجَوب يعد  لم إذا 
ُ
   يشاهدها  أو  الرسمية غي   الن

 
 16س إىل فانتقل ،10س ف

 التاليي    السؤالي    اطرح ذلك بخالف
ا  تشاهد  أو  الموسيقر  من رسمية غي   نسخ إىل تستمع مرة كم  13س

ً
امج أو  األفالم من رسمية غي   نسخ    التلفزيونية الي 

 
 ف

؟ الوقت  الحاض 
 عمود لكل فقط واحدة إجابة

امج           األفالم   الموسيقر   التلفزيونية الي 
ي  مرات عدة أو  يومًيا 

 []  ...................... [  ].................... ]  [اليوم............................................................  ف 
ي  مرة
 ]  [...................... [  ].................... ]  [يومًيا.............................  ليس ولكن متكرر  بشكل أكب   أو  األسبوع ف 
ي  مرتي    أو  مرة

 ]  [...................... [  ].................... ]  [................................................................... الشهر  ف 
ي  مرات بضع

 ]  [...................... [  ].................... ]  [..................................................................... السنة ف 
 
ً
 ]  [...................... [  ].................... ]  [......................................................................................... نادرا
 
ً
 ]  [...................... [  ].................... ]  [.......................................................................................... أبدا

  



 بالقرصنة الرقمية نموذج استمارة االستبيان الخاص
 

28 

 

   األسباب بعض يىل   فيما   14س
 من رسمية غي   لنسخ مشاهدتهم أو  استماعهم سبب عن األشخاص لنا  قدمها  التر

امج/ األفالم/ الموسيقر   عليك؟ ينطبق منها  أي - مدفوعة تلفزيونية قنوات إىل الرسم   غي   النفاذ  أو  التلفزيونية الي 
 متعددة إجابات
فع بما  مقارنة القيمة رديئة الرسمية النسخ

ُ
 ]   [............................................................. (األسعار مع أتفق ال ) يها ف د

ي  السينما  أفالم
يت التر فع بما  مقارنة القيمة رديئة لمشاهدتها  تذاكر  اشبر

ُ
 ]   [......................... (األسعار مع أتفق ال ) فيها  د

اك أسعار  ي  االشبر
 
فع بما  مقارنة القيمة يئةرد المدفوعة الرسمية التلفزيونية القنوات ف

ُ
 ]   [فيها...................................  د

ي  ال 
اكا/ الرسمية النسخ تكاليف تحمل يمكنت   ]   [السينما...............................................  إىل للذهاب/ التلفزيون تاشبر
ي 
ي  أنه الرسمية غب   النسخ تعت 

امج/ األفالم من المزيد  مشاهدة/ الموسيفر  من المزيد  إىل االستماع يمكنت   ]   [التلفزيونية...  البر
 ]   [رسمية........................................................  نسخ عىل الحصول من بكثب   لأسه رسمية غب   نسخ عىل الحصول
ي  من للتحقق إليها  أستمع أو  رسمية غب   نسخة أشاهد 

 ]   [رسمًيا...............................  إليها  للنفاذ  الدفع قبل ا سأحبه أنت 
ي  الرسمية غب   النسخ

 ]   [................................. (أعيش حيث) أخرى طريقة بأي توفرةم غب   أشاهدها  أو  إليها  تمعأس التر
ي 
ي  أنه الرسمية غب   النسخ تعت 

ي  مًيا رس متاًحا  يصبح أن قبل مشاهدته أو  أريده ما  إىل االستماع يمكنت 
 
 أعيش الذي المكان ف

 ]   [..................... فيه.......................................................................................................................... 
امج واألفالم للموسيفر  الرسمية غب   النسخ ا............................................  شخص أي تؤذي ال  التلفزيونية والبر

ً
 ]   [حق

ي  واإلضافات بالغالف مهتًما  لست
ي  التر

 ]   [البلوراي...........  وأقراص الرقمية المدمجة األقراص من الرسمية النسخة مع تأنر
ي  أرغب
 
 ]   [.............................. لمشاهدتها.........  السينما  إىل الذهاب يد أر  ال  ولكن األفالم إصدارات أحدث مشاهدة ف
 ]   [............ آخر..........................................................................................................................  سبب

ا، ذلك كان  إذا : مالحظة]
ً
ي  مفتوح سؤال إضافة غالًبا  المفيد  فمن ممكن

 
 إىل نظرهم كيفية  عن المستجَوبي    الستفسار  إضاف

ي " آخر سبب" اختيار  عند  الرسمية غب   النسخ
 
 [. االستبيان أغفله مهم عامل وجود  حالة ف

   شاهدها  أو  الرسمية غي   النسخ إىل استمع من كل  التاىل   السؤال اطرح
 
 7س أو  6س أو  5س ف

ا  تحصل إنك قلت  15س
ً
امج أو  األفالم أو  الموسيقر  من رسمية غي   نسخ عىل أحيان  . التلفزيونية الي 

   رأيك ما 
 
 الرسمية؟ غي   النسخ لهذه العامة الجودة ف

 فقط واحدة إجابة
عد 

ُ
 . …الجودة ت

 []   ............................................................................................................... الرسمية النسخ من ثب  بك أسوأ 
 ]   [الرسمية..............................................................................................................  النسخ من بقليل أسوأ 

ي  كما   تقريبا  نفسها 
 ]   [........................... الرسمية..............................................................................  النسخ ف 

 ]   [الرسمية............................................................................................................  النسخ من بقليل أفضل
 ]   [...................................................... الرسمية.......................................................  النسخ من بكثب   أفضل

 الجميع اسأل
امج/ األفالم/ الموسيقر  من رسمية غي   نسخ إىل النفاذ  لك سبق هل  16س  إىل تنفذ  أنك تعتقد  كنت  بينما  التلفزيونية الي 

   موقع المثال سبيل عىل رسمية؟ نسخة
ون  ا  يضم أنه تعتقد  إلكير

ً
   ولكنه األفالم من رسمية نسخ

 
 رسم   غي   الواقع ف

 فقط واحدة إجابة
 ]   [.................. ............................................................................................................................. نعم
 ]   [............................................................................................ ..................................................... ال 

 الجميع اسأل
   اآلن ثقتك مدى ما   17س

 
 الرسمية؟ والمواقع الرسمية غي   المواقع بي    التميي    عىل قدرتك ف

 فقط واحدة إجابة
.........................................................................................................................  واثق

ً
 ]   [............... جدا

 ]   [...... ما...........................................................................................................................  حد  إىل واثق
.........................................................................................................  واثقا  لست

ً
 ]   [....................... جدا

  لست
ً
 ]   [..................................................................................................................... اإلطالق عىل واثقا
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 تجاه القرصنة بالسلوكياتالقسم الخاص 

  الجميع اسأل
ي  العبارات من سلسلة اآلن عليك سأعرض  18س

اء حول الناس بها  أدىل التر  تشغيل أو  مشاهدة أو  إىل االستماع أو  الحصول أو  شر
 لو  عبارة، لكل. التلفزيونية والمسلسالت واألفالم الفيديو  وألعاب الموسيفر  مثل الرقمية السلع من الرسمية غب   النسخ

نا  سمحت  1 الدرجة من مقياس استخدم ذلك أجل من. بها  المدىل العبارة عىل توافق ال  أو  شخصيا  توافق كنت  إذا  ما  أخبر
ي  فأنت بشدة توافق كنت  فإذا  ،10 الدرجة إىل

 
  توافق ال  كنت  وإذا  ،10 الدرجة ف

ً
ي  فأنت بتاتا

 
 منك يرخر  ،1 الدرجة ف

نا  المقياس استخدام  . عبارة كل  عىل توافق ال  أو  توافق حد  أي إىل لتخبر
 عبارة لكل فقط واحدة إجابة 

تيب العبارات عرض   / متناوب بير
 
 عشوان

  أوافق ال 
ً
 بتاتا

1         2 3 4 5 6 7 8 9 
أوافق بشدة 

10 

ال أعلم/ 
ليست لدي 
أي تجربة 
 حول هذا

ي  الرسمية غب   النسخ استخدام
 مواكبا / بخطوة الحشد  أسبق يجعلت 

 االتجاهات ألحدث

           

ي  المواقع أعرف ال / الرسمية غب   النسخ تحميل كيفية  أعرف ال  أنا 
 التر

ي 
  زيارتها ينبغ 

           

ي 
يت  وس تسلل بشأن قلق يعبر ي  الخاص الكمبيوتر  جهاز  إىل فب   جهاز  / نر
ي  من

 رسمية غب   نسخ بتحميل قمت إذا  أجهزنر
           

 الرسمية غب   النسخ كل  وتوزيــــع بإعداد  تقوم اإلجرامية العصابات
 ألعاب/ التلفزيونية المسلسالت/ األفالم/ الموسيفر  أقراص من تقريبا 

 الفيديو

           

ي 
يت  ي  بشأن قلق يعبر

 رسمية غب   نسخ عىل حصلت إذا  وتغريمي  مالحقتر
نت عبر   اإلنبر

           

ة اإلعالنات أو  الدعايات ي  الرسمية غب   النسخ بشأن األخب 
 أفقدتت 

 فيها الرغبة

           

ي  أشعر 
يت إذا  الفنان أدعم أنت   اإلصدار  من الرسمية النسخة اشبر
ي 
  الموسيفر

           

 رسمية غب   نسخ استخراج الصالح غب   من أنه أعتقد / فكرة ضد  أنا 
 ذلك وغب   والموسيفر  األفالم من

           

ي  والتلفزيون األفالم صناعة
             طائلة أمواال  تجت 

ي  الموسيقية الصناعة
            طائلة أمواال  تجت 

 التلفزيونية المسلسالت لمشاهدة الرسمية الطرق من الكثب   هناك
 الرسمية غب   النسخ الستخدام هناك حاجة ال  وبالتاىلي 
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  سيع الذين استمعوا جم اسأل
 
امج  شاهدوا أو  5إىل نسخ غي  رسمية من الموسيقر ف  غي  رسمية من األفالم أو الي 

ً
نسخا

  س
 
 6التلفزيونية ف

امج أو  ألفالما من رسمية غب   نسخا  تشاهد  أو  الموسيفر  من رسمية غب   نسخ إىل أحيانا  تستمع بأنك قلت 19س  - التلفزيونية البر
نت؟ عبر  الرسمية غب   النسخ إىل النفاذ  أو  تحميل عن التوقف عىل سيشجعك الذي ما   اإلنبر

 متعددة إجابات
ين الخيارين باستثناء متناوب نحو  عىل العرض يجري   يعرض ما  آخر  ا ونيك أن يجب اللذين األخي 

ً
 دائما

 ]   [أرخص........................................................................................................  الرسمية الخدمات كانت  إذا 
 ]   [.............................................. مالءمة.....................................................  أكب   الرسمية الخدمات انتك  إذا 
 ]   [المنتجات..............................................................  من متنوعة مجموعة عىل ر تتوف الرسمية الخدمات كان  إذا 
ي  إصداره حال الرسمية الخدمات خالل من متاحا  أردت ما  كل  كان  إذا 

 
 ]   [آخر................................................  مكان ف

ي  ظننت إذا 
تابع قد  أنت 

ُ
 ]   [قضائيا..............................................................................................................  أ

 ]   [.................................................................................. أمري.............................  سُيكشف أنه ظننت إذا 
 ]   [ذلك............................................................................................................  فعل عن الجميع توقف إذا 
نت بخدمة مزودي من رسالة تلقيت إذا  ي  إن فيها  يقول اإلنبر ستخدم حسانر

ُ
 ]   [الرسمية....  غب   النسخ إىل النفاذ  و أ لتحميل ا

نت بخدمة مزودي من رسالة تلقيت إذا  نت..........................................  شعة من سيحد  إنه فيها  يقول اإلنبر  ]   [ اإلنبر
نت بخدمة مزودي من رسالة تلقيت إذا  نت................................  شبكة إىل وصوىلي  سيعلق هإن فيها  يقول اإلنبر  ]   [اإلنبر
ي  عىل قبض إذا 

ي  أو  أصدقان 
 ]   [يحملونها..............................................  أو  الرسمية غب   النسخ إىل يصلون ألنهم عائلتر

ي  مقاالت  عن سمعت إذا 
 
 ]   [.....  تحميلها أو  الرسمية غب   النسخ إىل لوصولهم قضائيا  بعوا تو  أشخاص حول اإلعالم وسائل ف

 ]   [........................................................ الرسمية غب   هي  وما  الرسمية النسخة هي  ما  بي    وضوحا  أكب   الفرق كان  إذا 
ي  الكيفية عن جيدة معلومات لدي كانت  إذا 

 ]   [ال...............................  أم رسمية معينة نسخة كانت  إذا  ما  بها  أعرف التر
 ]   [.............................................................................. ___________________( كتابته  خر ير ) آخر  سبب

ء ال  ي
ي  سر

 ]   [تحميلها.............................................................  أو  الرسمية غب   النسخ ىلإ النفاذ  عن أتوقف سيجعلت 

 المقابلة وانهي  مشاركته عىل المستجَوب أشكر 

 ": للقراءة/ للعرض
ً
 "االستبيان نهاية هي  هذه - ومشاركتك وقتك عىل لك شكرا

 أضف أي أسئلة ديموغرافية نهائية هنا
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 الفكرية الملكية عىل التعدي لتقييم الويبو  أداة

المقلدة بالسلع الخاص االستبيان استمارة نموذج



 بالسلع المقلدة نموذج استمارة االستبيان الخاص

 

 

 ": للقراءة/ للعرض
ً
  ،مرحبا

ً
ي  للمشاركة موافقتك عىل شكرا

 بعض عليك نطرح أن ونود [ الوكالة اسم أدرج] من أنا . االستبيان هذا  ف 
اء حول األسئلة   لك منتجات شر

ً
لك شخصيا ي  بما  ولمب  

 والسلع التنظيف ومنتجات والمالبس األطفال ولعب المواد  ذلك ف 
ونية  . ذلك إىل وما  اإللكبر

 صلة ذي عبارة أضف]. تامة بّسية إجاباتكم مع سُيتعامل وأنه للسوق حقيقية دراسة هو  إجرائه بصدد  نحن ما  أن لكم أؤكد  أن وأود 
 ["الوطنية البحوث هيئات من لهيئة التنظيمية القواعد  بموجب العمل بشأن

 الجميع اسأل

 عمرك؟ كم  سمحت لو   أ 1س

 

 

   عمره عن اإلفصاح المستجَوب رفض إذا  اسأل
   الحقيقر

 
 أ1س ف

   سمحت لو    ب1س
 
 عمرك؟ يندرج التالية العمرية الفئات من أي ف

 فقط واحدة إجابة

 جيم المثال باء المثال لفأ المثال

 [إنهاء] ذلك من أدن   أو  13

14-17 

18-24 
25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

+65 

 [إنهاء] ذلك من أدن   أو  13

14-17 

18-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
+70 

 

 [إنهاء] ذلك من أدن   أو  13

14-17 

18-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-45 
46-54 
+55 
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 الجميع اسأل
 ......  أنت هل 2س

 فقط واحدة إجابة
ة المقابلة كانت  إذا  المالحظة خالل من المعلومات هذه المحاور  يمأل : مالحظة]  [مباشر

 ]   [ذكر........................................................................... 
 ...........................................................................  ]   [أنت 

 ]   [......................... أصف نفسي بطريقة أخرى..................... 
 ]   [......................................................... أجاوب.  أال  أفضل

 الجميع اسأل
 الحالية؟ العملية وضعيتك ه   ما  3س

 فقط واحدة إجابة
ي  ساعة 35 من أكب  ) كامل  بدوام العمل

 
    ]   [.................. (األسبوع ف

.........................................................  بدوام العمل ي
 ]   [جزن 

ي ال ماكث/ماكثة
 
 ]   [............................................... ...... بيتف

 ]   [طالب........................................................................ 
  ]   [................................................ متقاعد....................... 

 ]   [........................ . عمل..........................................  بدون

 الجميع اسأل
   4س

 
 تسكن؟ المناطق هذ  من أي ف

 فقط واحدة إجابة
 ]   [ ...................................................................... 1 المنطقة
 ]   [...................................................................... 2 المنطقة
 ]   [...................................................................... 3 المنطقة
 ]   [...................................................................... 4 المنطقة
 ]   [...................................................................... 5 المنطقة
 ]   [...................................................................... 6 المنطقة
 ]   [..................................................................... . 7 المنطقة
 ]   [...................................................................... 8 المنطقة
 ]   [...................................................................... 9 المنطقة

 

  

 من الحصصالتحقق 
 تحقق من استيفاء المستجَوب لمتطلبات الحصص بغية انتقائه. 

  إذا 
 
 متطلبات الحصص، المرجو توجيه الشكر له عىل وقته ثم أغلق المقابلة.  لم يكن يستوف

   كانإذا و 
 
 ، إذن فتابع إىل الجزء الرئيسي من االستمارة. متطلبات الحصص يستوف
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اء الممكن من أنه تعلم هل  المزيفة اليد  وحقائب واألحذية المالبس المختلفة؛ السلع أنواع من العديد  من مقلدة أو  مزيفة نسخ شر
وبات مثل المعروفة البقالة منتجات أو  األلعاب نسخ أو  التجارية العالمات ذات ي  الشامبو  أو  الغازية المّسر

 العالمة تصنعها  لم التر
 كذلك؟  بأنها  تتظاهر  ملصقات تحمل ولكنها  الرسمية التجارية

 الجميع اسأل
  شاهدت هل 5س

ً
ي  مقلدةسلعا

 
  12 خالل للبيع معروضة لفئاتا هذه من أي ف

ً
ي  بما  الماضية، شهرا

 
 المعروضة السلع ذلك ف

ي  للبيع
 
نت عبر  أو  متجر  ف ي  أو  اإلنبر

 
 السوق؟ ف

 متعددة إجابات
 الفئات اقرأ  / اعرض

   للبيع معروضة المشاهدة الفئات جميع عن استفّس 
 
 5س ف

يت هل  6س ي  مقلدة سلًعا  بنفسك اشبر
 
ا  كانت  أنها  ال  أم تعلم كنت  سواء الماضية 12 األشهر  خالل الفئات هذه من أي ف

ً
 نسخ

ائها؟ عند  مقلدة  شر
 [االقتضاء حسب القائمة هذه إىل السلع من أخرى فئات إضافة يمكن] متعددة إجابات

   الفئات جميع عن استفّس 
اؤها  تم التر    رس 

 
 6س ف

يت إنك قلت  7س ي [ الفئات اقرأ  / اعرض] من مقلدة نسخ اشبر
 
ي  األماكن بكل إخبارنا  يمكنك هل. الماضية 12 األشهر  ف

 التر
يتها   الماضية؟ 12 األشهر  خالل منها  اشبر

اه فئة لكل متعددة إجابات  مشير

 [كشك  المثال سبيل عىل - المنطقة حسب األمر  لزم إذا  األسئلة هذه إىل األخرى بالتجزئة البيع منافذ  فئات إضافة يمكن]

5س  6س   

 

اه   الفئات لكل بالنسبة 7س اطرح ي   كما المشير
ُ
   عنه ع

 
 6س ف

 

السلع اقرأ عرض/ ا  

 شاهدت
 سلع
 مقلدة
 معروضة
ي  للبيع
 
 ف
 األشهر 
12 

 الماضية

يت  سلع اشبر
ي  مقلدة
 
 ف
 12 األشهر 

 الماضية
Error! 

Reference 
source 

not 
found. 

 مراكز / متاجر 
 البيع

 بالتجزئة

 أكشاك
 األسواق

ي  بما 
 
 ف
 ذلك
 البيع
 من

 صندوق
 السيارة

 باعة
 أو  الشوارع
 الباعة

 المتنقلون
 الذي
 يزورن
 أو  المكاتب
  المنازل

 من
 صديق
 أو 
 زميل

 بائع
 بالتجزئة
 عىل

نت  اإلنبر

 موقع
 للمزاد 
 عىل

نت  اإلنبر

ي 
 
 ف
 أثناء/ الخارج

 العطلة

 ال 
ء ي

 سر
 من
 هذا

           المالبس واألحذية

 للمصممي    اليد  حقائب
 المشهورين

          

ات  التجميل مستحرص 
 النظافة وأدوات

          

           السجائر

           الطعام

وبات الكحولية            المّسر

وبات             الكحوليةغب  المّسر

           األدوية

           الهواتف المحمولة

 المحمولة الشحن أجهزة
ها   الكهربائية العنارص  من وغب 
ة  الصغب 

          

           الساعات

           ألعاب األطفال

           األدوات الكهربائية

           قطع غيار السيارات

           خراطيش الحبر 

           الكتب المدرسية/ التقنية

ي 
           ال سر

ء ال " اختيار  تم إذا : مالحظة  
   أخرى إجابات اختيار  عدم من فتأكد  ،"هذا من ش 

 
 العمود هذا  ف
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 10س إىل فانتقل مقلدة سلع أي المستجَوب يشير  لم إذا 

ى قد  المستجَوب كان  إذا  السؤال هذا  اطرح [اختياري]     المقلدة السلع من فئة أي اشير
 
ي   كما   الماضية 12 األشهر  ف

ُ
   عنه ع

 
 ف

 6س
يت إنك قلت  أ 8س ي  المقلدة السلع بعض اشبر

 
يت هل. الماضية 12 األشهر  ف  المزيفة أو  المقلدة المنتجات هذه من أًيا  اشبر

ا 
ً
 أصلية؟ سلع أنها  معتقد
 متعددة إجابات

يت لقد  نعم  ]   [أصلية........................................................................................  أنها  معتقدا  مقلدة سلًعا  اشبر
يت ا مت أكن لم بينما  مقلدة سلًعا  اشبر

ً
 ]   [ال...................................................................  أم أصلية كانت  إذا  مما  أكد

يت لقد  ائها  قبل أعلم وأنا  دةمقل سلًعا  اشبر  ]   [أصلية.....................................................................  ليست أنها  شر
 ]   [................. أدري.........................................................................................................................  ال 

   الفئات جميع عن اسأل[ اختياري]
اؤها  تم التر ي   كما   معرفة دون رس 

ُ
   عنه ع

 
 أ8س ف

يت إنك قلت  ب8س ا  اشبر
ً
ي  مقلدة سلًعا  سابق

 
ي  تعرف أن دون الماضية 12 األشهر  ف

 
 تعلم كنت  لو . مقلدة كانت  أنها  الوقت ذلك ف

ي  مقلدة كانت  أنها 
 
يــها  كنت  فهل الوقت، ذلك ف  ذلك؟ مهما  ستشبر

 فقط واحدة إجابة
يــها  كنت  نعم  ]   [حال...........................................................................................................  أي عىل سأشبر
يتها  ربما  ائها  قبل علمت ولو  اشبر  ]   [مقلدة...........................................................................................  أنها  شر
يــها  أكن لم ائها..................................................................................  قبل مقلدة سلع أنها  علمت لو  ألشبر  ]   [شر

   السلع من واحد  نوع األقل عىل ذكروا  الذي جميع اسأل
 
ا المقلدة السلع) 6س ف    هالمشير

 
 (الماضية 12 األشهر  ف

اء وراء األسباب بجميع إخبارنا  يمكنك هل  أ 9س  المقلدة؟ السلع من األنواع هذه شر
 متعددة إجابات

   أكي   أو  سببي    ذكروا  الذي جميع اسأل
 
 أ9س ف

 لك؟ بالنسبة أهمية أكب   تراه الذي السبب هو  وما   ب9س
  فقط واحدة إجابة

تيب األسباب قراءة/ عرض   / متناوب بير
 
 عشوان

 أ9س

جميع 
 األسباب

 ب9س

 األكب  أهميةالسبب 

   األصلية المنتجات من أقل بسعر  التجارية العالمة منتجات عىل الحصول - المال لتوفب  

   أردت كلما   األشياء عىل للحصول - المالئمة

ي 
ائها المال من الكثب   تكلف التجارية العالمة ذات األصلية المنتجات أن أعتقد  ألنت     لّسر

ي 
ي  ما  أملك ال  ألنت 

اء المال من يكف     التجارية العالمات ذات األصلية المنتجات لّسر

اء من أسهل ألنها  -المالئمة   عىل التجزئة بائغي  من أو  المتاجر  من التجارية العالمات ذات األصلية المنتجات شر
نت  اإلنبر

  

   بذلك يقومون أعرفهم من كل  ألن

يتها عندما  مقلدة كانت  أنها  أعرف أكن لم    اشبر

 سبب آخر
 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)ُيرخر كتابته 

  

 الجميع اسأل
ي  بالنظر   10س

 نحن التجارية؟ العالمات ذات األصلية بالسلع مقارنة المقلدة السلع جودة ترى كيف  عام، بشكل المقلدة السلع ف 
 . الجودة حول الشخىصي  برأيك مهتمون

  فقط واحدة إجابة
عد 

ُ
 …الجودة ت

 ]   [األصلية...............................................................................................................  السلع من بكثب   أسوأ 
 ]   [األصلية...............................................................................................................  السلع من بقليل أسوأ 

ي  كما   تقريبا  نفسها 
 ]   [...... األصلية...................................................................................................  السلع ف 

 ]   [األصلية.............................................................................................................  السلع من بقليل أفضل
 ]   [.................................. األصلية...........................................................................  السلع من بكثب   أفضل
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 المقلدة السلع تجاه بالسلوكيات الخاص القسم

  الجميع اسأل
ي  العبارات من سلسلة اآلن عليك سأعرض 11س

ي  المقلدة السلع حول الناس بها  أدىل التر
يــها  قد  التر ي  تشبر

 
ي  أو  ماركت السوبر  ف

 
 ف

وبات مثل الرئيسية الشوارع متاجر  وبات أو  الغازية المّسر ات أو  الكحولية المّسر  أو  التجميل منتجات أو  التجميل مستحرص 
لية التنظيف منتجات ة الكهربائية األدوات أو  المب    انتشار  ومستويات للمنطقة وفقا  الصياغة هذه تعديل يلزم قد ]. الصغب 
نا  سمحت لو  عبارة، لكل. [المقلدة السلع  ذلك أجل من. بها  المدىل العبارة عىل توافق ال  أو  شخصيا  توافق كنت  إذا  ما  أخبر

ي  فأنت بشدة توافق كنت  فإذا  ،10 الدرجة إىل 1 الدرجة من مقياس استخدم
 
  توافق ال  كنت  وإذا  ،10 الدرجة ف

ً
 فأنت بتاتا

ي 
 
نا  المقياس استخدام منك يرخر  ،1 الدرجة ف  . عبارة كل  عىل توافق ال  أو  توافق حد  أي إىل لتخبر

 عبارة لكل فقط واحدة إجابة

تيب العبارات عرض   / متناوب بير
 
  عشوان

ً
ال أوافق بتاتا

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

 بشدةأوافق 
10 

 لدي ليست/ أعلم ال 
 هذا حول تجربة أي

 مقارنة أقل المقلدة السلع عىل الحصول متاعب
اء  األصىلي  المنتجات تلك بّسر

           

 المقلدة المنتجات من واسعة مجموعة هناك
 للبيع متاحة

           

 عىل للبيع معروضة مقلدة سلع أشاهد  ما  غالبا 
نت  اإلنبر

           

ي  للبيع معروضة مقلدة سلع أشاهد  ما  غالبا 
 
 ف

 الشوارع أكشاك من أو  األسواق

           

ي  للبيع معروضة مقلدة سلع أشاهد  ما  غالبا 
 
 ف

 المتاجر

           

ي 
يت  ري احتمال بشأن قلق يعبر  المنتجات من ترص 

 بالصحة واالعتناء للتجميل المقلدة

           

ي  البقالية والمنتجات المقلدة السلع
 
 ال  الحقيقة ف

 أحدا ترص  

           

ي 
يت  وبات الغذائية المواد  كانت  إذا  م قلق يعبر  والمّسر
بــها لتناولها  حقا  آمنة  وشر

           

ي  هي  اإلجرامية العصابات
 وتوزيــــع بإعداد  تقوم التر

 تقريبا المقلدة السلع كل

           

 معروضة مقلدة سلع إليجاد  الوقت من الكثب   يلزم
ي  ال  أنا  / للبيع

 ذلك عناء تحمل يمكنت 

           

اء             ما شيئا ' رخيص' مقلدة سلع شر

ي 
يت  ي  بشأن قلق يعبر

بض إذا  وتغريمي  مالحقتر
ُ
 عىلي  ق

ي وأنا   مقلدة سلع أشبر

           

 البقالية المواد  نكهة بي    الفرق أحدد  أن أستطيع ال 
تها  المقلدة  األصلية ونظب 

           

 المواقع يديرون الذين لألشخاص تكون ما  عادة
ونية ي  اإللكبر

 عالقة المقلدة السلع تبيع التر
 اإلجرامية بالعصابات

           

ة اإلعالنات أو  الدعايات  المقلدة السلع بشأن األخب 
ي 
 فيها الرغبة أفقدتت 

           

اء الصالح غب   من أنه أعتقد / فكرة ضد  أنا   السلع شر
 المقلدة

           

 

 هنا تصنيفية/ ديموغرافية إضافية أسئلة أي أدخل

 المقابلة وانهي  مشاركته عىل المستجَوب أشكر 

 ": للقراءة/ للعرض
ً
 "االستبيان نهاية هي  هذه - ومشاركتك وقتك عىل لك شكرا
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 الفكرية الملكية عىل التعدي لتقييم الويبو  أداة

 استخدام عىل للتشجيع الدعائية الحملة بتقييم الخاص االستبيان استمارة نموذج
الفكرية الملكية
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 ": للقراءة/ للعرض
ً
  ،مرحبا

ً
ي  للمشاركة موافقتك عىل شكرا

 بعض عليك نطرح أن ونود [ الوكالة اسم أدرج] من أنا . االستبيان هذا  ف 
ي  والمقاالت  اإلعالنات حول األسئلة

ي  قرأتها  أو  شاهدتها  قد  تكون ربما  التر
 النص تعديل يجب: مالحظة]. الماضية الستة األشهر  ف 

ا  الثابت
ً
 [الحملة لتفاصيل وفق

 صلة ذي عبارة أضف]. تامة بّسية إجاباتكم مع سُيتعامل وأنه للسوق حقيقية دراسة هو  إجرائه بصدد  نحن ما  أن لكم أؤكد  أن وأود 
 [الوطنية البحوث هيئات من لهيئة التنظيمية القواعد  بموجب العمل بشأن

،
ا
 ...  االستبيان لهذا  المناسبي    األشخاص إىل نتحدث أننا  من للتحقق فقط لنطرحها  األسئلة بعض لدينا  أول

 الجميع اسأل

 عمرك؟ كم  سمحت لو   أ 1س

 

 

   عمره عن اإلفصاح المستجَوب رفض إذا  اسأل
   الحقيقر

 
 أ1س ف

   سمحت لو    ب1س
 
 عمرك؟ يندرج التالية العمرية الفئات من أي ف

 فقط واحدة إجابة

 جيم المثال باء المثال لفأ المثال

 [إنهاء] ذلك من أدن   أو  13

14-17 

18-24 
25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

+65 

 [إنهاء] ذلك من أدن   أو  13

14-17 

18-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
+70 

 

 [إنهاء] ذلك من أدن   أو  13

14-17 

18-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-45 
46-54 
+55 

 

 

 الجميع اسأل

 ......  أنت هل 2س
 فقط واحدة إجابة

ة المقابلة كانت  إذا  المالحظة خالل من المعلومات هذه المحاور  يمأل : مالحظة]  [مباشر

 ]   [ذكر........................................................................... 
 ...........................................................................  ]   [أنت 

 ]   [ أخرى.............................................  أصف نفسي بطريقة
  ]   [.......................... عدم اإلجابة..............................  أفضل
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 الجميع اسأل
 الحالية؟ العملية وضعيتك ه   ما  3س

 فقط واحدة إجابة
ي  ساعة 35 من أكب  ) كامل  بدوام العمل

 
    ]   [.................. (األسبوع ف

.........................................................  بدوام العمل ي
 ]   [جزن 

ي البيت. 
 
 ]   [.................................................... ماكث/ماكثة ف

 ]   [طالب........................................................................ 
  ]   [متقاعد....................................................................... 

 ]   [.......................................... عمل........................  بدون

 الجميع اسأل
   4س

 
 تسكن؟ المناطق هذ  من أي ف

 فقط واحدة إجابة
 ]   [ ...................................................................... 1 المنطقة
 ]   [...................................................................... 2 المنطقة
 ]   [...................................................................... 3 المنطقة
 ]   [...................................................................... 4 المنطقة
 ]   [..................................................................... . 5 المنطقة
 ]   [...................................................................... 6 المنطقة
 ]   [...................................................................... 7 المنطقة
 ]   [.................................................................... .. 8 المنطقة
 ]   [...................................................................... 9 المنطقة

 

  

 التحقق من الحصص
 تحقق من استيفاء المستجَوب لمتطلبات الحصص بغية انتقائه. 

  إذا 
 
 متطلبات الحصص، المرجو توجيه الشكر له عىل وقته ثم أغلق المقابلة.  لم يكن يستوف

   كانإذا و 
 
 ، إذن فتابع إىل الجزء الرئيسي من االستمارة. متطلبات الحصص يستوف
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ي  اإلعالنات حول االستبيان هذا  يدور ": للقراءة/ للعرض
ي  سمعتها  قرأتها  أو  شاهدتها  قد  تكون ربما  التر

 عىل الماضية القليلة األشهر  ف 
نت عىل أو  التلفزيون ا  الثابت النص تعديل يجب: مالحظة]. الراديو  من أو  اإلنبر

ً
 [الحملة لتفاصيل وفق

 التقليد لمكافحة الدعائية الرسائل خالل من التوعية

   مستخدمة/ مستخدم فيديو / صورة عرض
 
رخر ] للموضوع وصف قراءة/ الراديو  من مقطع تشغيل/ اإلعالمية الحملة ف  تكييف يُ

ا  التعليمات
ً
ي  المستخدمة اإلعالم ووسائل للمنهجية وفق

 [الحملة ف 

 

 

 الجميع اسأل
 اليوم؟ قبل اإلعالن هذا  شاهدت هل  أ 5س

 فقط واحدة إجابة
 ]   [.......................................................................... نعم
 ]   [متأكد..........................................................................  غب  
 ]   [................................................... ................................. ال 

   بديلة صياغة
 

 اإلبداعية المواد  من بكرة استخدام حالة ف
 الجميع اسأل
 اليوم؟ قبل شاهدتها  التالية اإلعالنات من أي  ب5س

 متعددة إجابات
 ]   [......................................................................... 1 اإلعالن
 ]   [......................................................................... 2 اإلعالن
 ]   [......................................................................... 3 اإلعالن

 ]   [........................................................................  4 إلعالنا
 ]   [........................................................................  5 اإلعالن
 ]   [. ........................................................................ 6 اإلعالن

 ]   [...............................................................  منها  أًيا  اشاهد  لم
  13 السؤال إىل فانتقل اإلعالن مشاهدته المستجَوب يتذكر  لم إذا 

 مالحظات إضافية: 

.  هناك  األعقد  وتسمح النسخةفقط.  السؤالوطرح  دعايةإعالن/  عرض الميّسة النسخةتضمن وتنسختان من السؤال التاىلي
ي إعالن/  بعرض

ا أو الدعايات / تمجموعة/ بكرة من اإلعالناضمن  دعاية من الماىص 
ً
ا ثابت

ً
المعارصة األخرى، سواء كانت فن

 من ذلك وطرح السؤالفيديو، 
ا
ي  بدل

 .قبل اليوم ها شاهدعىل المستجَوب حول تلك التر

ي أو معرض من  االختباريةالمادة اإلبداعية  إدراجإن فكرة 
 المستجَوب من اإلجابة ستمكن مواد إبداعية 6داخل معرض حقيفر

ي تقديم إجابة مرضية عند الرد عىل و بصدق.  عىل المادة اإلبداعية لتعرفبسهولة عىل سؤال ا
غب بعض األشخاص دائًما ف  سب 

يفعلون أبحاث المستهلك، وبالتاىلي إذا ُسئلوا ببساطة عما إذا كانوا يتعرفون عىل إعالن ما، فقد يجيبون بشكل خاط  إما ألنهم 
 .يتعرفون عليه ال  إنهم جاهلي   إذا قالوا  نسيبدو أو ألنهم قلقون من أنهم  ذلك بدافع اإلرضاء

ي أو معرض، من المرجح أن يتعرف  إدراجمن خالل و 
عىل بعض  المستجَوبالمادة اإلبداعية االختبارية داخل معرض حقيفر

المواد بي   عىل األقل من  ةواحد إن كان قد تعرف عىل مادة إبداعيةالمواد اإلبداعية عىل األقل حتر يتمكن من اإلجابة بصدق 
ي  ويقلصبحيث تكون اإلجابات المقدمة أكب  دقة.  اإلبداعية المعروضة

االدعاء بالتعرف عىل هذا النهج من احتمالية المبالغة ف 
ي  المادة اإلبداعية االختبارية

 شاهد قد  المستجَوبالسؤال عما إذا كان  طرح عىل الرغم من أن الطريقة البسيطة المتمثلة ف 
ا إذا لم يكن من الممكن إعداد مجموعة تنافسية المعروضةواحدة من المواد 

ً
 .للمقارنة بي   المواد اإلبداعية صالحة أيض

ض أن  وتجدر اإلشارة إىل ي شكل إعالن الحملة الدعائية للتشجيع عىل استخدام اأن صياغة السؤال تفبر
لملكية الفكرية هي ف 

ويــــج متعدد وسيلة إعالمية واحدة أو وسائل إعالميةباستخدام  ة، ولكن يمكن استخدام المنهجية بشكل متساٍو إذا تم البر
ة، قد تحتاج صياغة السؤال إىل و. مدفوعة بالملكية الفكريةمن خالل حملة تحريرية  لرسائل الدعاية ي هذه الحالة األخب 

ف 
 وما إىل ذلك.  ضبط دقيق، عىل سبيل المثال استبدال كلمة "إعالن" بـ "مقالة"
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 اإلعالن مشاهدة من يتذكر  كل  اسأل
 اإلعالن؟ قرأت/ سمعت/ شاهدت أنك تتذكر  أين  6س

 متعددة إجابات
 ]   [التلفزيون.............................................................  عىل
 ]   [الراديو.................................................................  عىل
ي 
 
 ]   [فيسبوك................................................................  ف

 ]   [...................................................... انستغرام.......  عىل
..................................................................  عىل  ]   [تويبر
ي 
 
نت.............................................  عىل آخر  مكان ف  ]   [اإلنبر
ي 
 
 ]   [............................... مجلة........................  أو  جريدة ف

 ]   [لعبة........................................................  داخل إعالن
 [الحملة تفاصيل حسب هنا  المناسبة اإلعالم وسائل أضف]

 أخرى مرة فيديو / مقال/ إعالن اعرض
 بالذات ه   عرضها  سوى عليك فما  قبل، من اإلبداعية المواد  من بكرة استخدمت إذا 

   الستخدامه معروضا / الشاشة عىل اإلعالن ترك يمكن
 
 الالحقة األسئلة ف

 الجميع اسأل

ي  الرسالة هي  ما   7س
  [مفتوح سؤال] برأيك؟ إيصالها  يحاول اإلعالن كان  التر

 
 
 
 
 

 الجميع اسأل
عتبر  مدى أي إىل  8س

ُ
ي  المتضمنة الرسالة ت

 برأيك؟ صادقة اإلعالن ف 
 فقط واحدة إجابة
 ]   [بشدة..........................................................  صادقة
 ]   [ما.....................................................  حد  إىل صادقة
 ]   [بشدة.................................................  صادقة ليست
  صادقة غب  

ً
 ]   [....................................................... بتاتا

 

 اختياري سؤال 

   اختاروا  من عىل السؤال اطرح
 
  " بتاتا صادقة غي  / بشدة صادقة ليست" إجابتهم ف

 
 8س ف

ي  صادقا  يكن لم الذي الجانب هو  ما   9س
 [مفتوح سؤال] اإلعالن؟ ف 

 
 
 
 
 

 

 

 من ذلك، قد تفضل استخدام كلمة "مقنع -" صادقةكلمة "  8سيستخدم 
ا
 "، اعتماًدا عىل الطبيعة الدقيقة للرسالةةبدل

ي إعالن الحملة.  المتضمنة
 ف 
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 الجميع اسأل
  بحياتك اإلعالن صلة مدى ما   10س

ً
 ؟شخصيا

 فقط واحدة إجابة
ا  وثيقة صلة ذو 

ً
 ]   [......................................................  جد

 ]   [.......................................................  ما  حد  إىل صلة ذو 
ا  وثيقة صلة ذي ليس

ً
 ]   [..............................................  جد

  صلة ذي غب  
ً
 ]   [........................................................ بتاتا

 

 اختياري سؤال 

   اختاروا  من عىل السؤال اطرح
 
ا  وثيقة صلة ذي ليس" إجابتهم ف

ً
  " بتاتا صلة ذي غي  / جد

 
 10س ف

 [مفتوح سؤال] بك؟ صلة أكب   اإلعالن من سيجعل الذي ما   11س

 

 
 
 
 

 

 الجميع اسأل
ي  سلوكهم بتغيب   مثلك أشخاص قيام احتمالية مدى ما  12س

 اإلعالن؟ هذا  مشاهدة نتيجة اعتقادك ف 
 فقط واحدة إجابة
  المحتمل من

ً
 ]   [................................................... جدا

 ]   [ما............................................  حد  إىل المحتمل من
  المحتمل من ليس

ً
 ]   [............................................ جدا

  المحتمل من ليس
ً
 ]   [............................................ بتاتا

ا  المقالة/ لإلعالن اإلبداعية المادة وضع اآلن يمكن
ً
 بالسلوك تتعلق المتبقية األسئلة ألن نظًرا  الشاشة من إزالتها / بعيد

  العامة والمواقف

 من ذلك، قد تفضل استخدام كلمة " -صلة"  يكلمة "ذ  10سيستخدم 
ا
"، اعتماًدا عىل الطبيعة الدقيقة ذي عالقةبدل

ي إعالن الحملة.  للرسالة المتضمنة
 ف 

 مالحظة إضافية: 

ي كل من  يستفّس 
 من سلوك  قسمي السؤال األخب  ف 

ا
الفيديو والمواد اإلبداعية الثابتة عن تغيب  سلوك األشخاص اآلخرين بدل

العديد من األشخاص أنهم ال يتأثرون شخصًيا  يرصح-هذه وسيلة متعمدة إللغاء الطابع الشخىصي للمهمة و . تجَوبالمس
ي الحصول عىل إجابة أكب  واقعية

 . باإلعالن، لذلك من خالل السؤال عن أشخاص آخرين نأمل ف 
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 المقلدة السلع تجاه بالسلوكيات الخاص القسم

  الجميع اسأل

ي  العبارات من سلسلة اآلن عليك سأعرض  13س
 اليد  وحقائب واألحذية المالبس مثل المقلدة السلع حول الناس بها  أدىل التر

ي  التجارية العالمات ذات السلع من نسخ عن عبارة هي  المقلدة والسلع. التجميل ومنتجات والعطور 
 عالمات تصنعها  لم التر

 . كذلك  بأنها  تتظاهر  تجارية عالمة تحمل ولكنها  رسمية تجارية

نا  سمحت لو  عبارة، لكل  مقياس استخدم ذلك أجل من. بها  المدىل العبارة عىل توافق ال  أو  شخصيا  توافق كنت  إذا  ما  أخبر
ي  فأنت بشدة توافق كنت  فإذا  ،10 الدرجة إىل 1 الدرجة من

 
  توافق ال  كنت  وإذا  ،10 الدرجة ف

ً
ي  فأنت بتاتا

 
 ،1 الدرجة ف

نا  المقياس استخدام منك يرخر   . عبارة كل  عىل توافق ال  أو  توافق حد  أي إىل لتخبر
 عبارة لكل فقط واحدة إجابة

تيب العبارات عرض   / متناوب بير
 
 عشوان

ال أوافق 
 
ً
 بتاتا
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

أوافق 
بشدة 
10 

ال أعلم/ 
ليست 
لدي أي 
تجربة 
 حول هذا

نت عىل للبيع معروضة مقلدة سلع أشاهد  ما  غالبا              اإلنبر

ي  للبيع معروضة مقلدة سلع أشاهد  ما  غالبا 
 
 أكشاك من أو  األسواق ف

 الشوارع

           

ي  للبيع معروضة مقلدة سلع أشاهد  ما  غالبا 
 
            المتاجر ف

            الموضة اتجاهات أحدث مواكبة المقلدة السلع ىلي  تتيح

ي  المقلدة واألحذية والسلع المالبس
 
            أحدا ترص   ال  الحقيقة ف

ي  هي  اإلجرامية العصابات
 المقلدة السلع كل  وتوزيــــع بإعداد  تقوم التر

 تقريبا

           

ي 
يت  ي  بشأن قلق يعبر

بض إذا  وتغريمي  مالحقتر
ُ
ي وأنا  عىلي  ق  سلع أشبر

 مقلدة

           

ة اإلعالنات أو  الدعايات ي  المقلدة السلع بشأن األخب 
            فيها الرغبة أفقدتت 

اء الصالح غب   من أنه أعتقد / فكرة ضد  أنا              المقلدة السلع شر
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 القرصنة تجاه بالسلوكيات الخاص القسم

  الجميع اسأل

ي  العبارات من سلسلة اآلن عليك سأعرض  14س
اء حول الناس بها  أدىل التر  تشغيل أو  مشاهدة أو  إىل االستماع أو  الحصول أو  شر

 لو  عبارة، لكل. التلفزيونية والمسلسالت واألفالم الفيديو  وألعاب الموسيفر  مثل الرقمية السلع من الرسمية غب   النسخ
نا  سمحت  1 الدرجة من مقياس استخدم ذلك أجل من. بها  المدىل العبارة عىل توافق ال  أو  شخصيا  توافق كنت  إذا  ما  أخبر

ي  فأنت بشدة توافق كنت  فإذا  ،10 الدرجة إىل
 
  توافق ال  كنت  وإذا  ،10 الدرجة ف

ً
ي  فأنت بتاتا

 
 منك يرخر  ،1 الدرجة ف

نا  المقياس استخدام  . عبارة كل  عىل توافق ال  أو  توافق حد  أي إىل لتخبر
 عبارة لكل فقط واحدة إجابة

تيب العبارات عرض   / متناوب بير
 
 عشوان

 
ً
 ال أوافق بتاتا

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

أوافق بشدة 
10 

ال أعلم/ ليست 
لدي أي تجربة 
 حول هذا

ي  الرسمية غب   النسخ استخدام
 مواكبا / بخطوة الحشد  أسبق يجعلت 

 االتجاهات ألحدث

           

ي  المواقع أعرف ال / الرسمية غب   النسخ تحميل كيفية  أعرف ال  نا 
 التر

ي 
 زيارتها ينبغ 

           

ي 
يت  وس تسلل بشأن قلق يعبر ي  الخاص الكمبيوتر  جهاز  إىل فب   جهاز  / نر
ي  من

 رسمية غب   نسخ بتحميل قمت إذا  أجهزنر

           

 تقريبا  الرسمية غب   النسخ كل  وتوزيــــع بإعداد  تقوم اإلجرامية العصابات
 الفيديو ألعاب/ التلفزيونية المسلسالت/ األفالم/ الموسيفر  أقراص من

           

ي 
يت  ي  بشأن قلق يعبر

 رسمية غب   نسخ عىل حصلت إذا  وتغريمي  مالحقتر
نت عبر   اإلنبر

           

ة اإلعالنات أو  الدعايات ي  الرسمية غب   النسخ بشأن األخب 
 أفقدتت 

 فيها الرغبة

           

ي  أشعر 
يت إذا  الفنان أدعم أنت   اإلصدار  من الرسمية النسخة اشبر
ي 
 الموسيفر

           

 من رسمية غب   نسخ استخراج الصالح غب   من أنه أعتقد / فكرة ضد  أنا 
 ذلك وغب   والموسيفر  األفالم

           

ي  والتلفزيون األفالم صناعة
            طائلة أمواال  تجت 

ي  الموسيقية الصناعة
            طائلة أمواال  تجت 

 التلفزيونية المسلسالت لمشاهدة الرسمية الطرق من الكثب   هناك
 الرسمية غب   النسخ الستخدام هناك حاجة ال  وبالتاىلي 

           

 

 هنا تصنيفية/ ديموغرافية إضافية أسئلة أي أدخل

 المقابلة وانهي  مشاركته عىل المستجَوب أشكر 

 ": للقراءة/ للعرض
ً
"االستبيان نهاية هي  هذه - ومشاركتك وقتك عىل لك شكرا
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 ألف الملحق

 اإلضافية التصنيفية/ الديموغرافية باألسئلة الخاص االستمارة نموذج

 

 مقدمة
 ويطرح. ية اإلضافيةبعض األسئلة الديموغرافية أو التصنيف طرحمن المعتاد  لالستمارة،بمجرد االنتهاء من األقسام الرئيسية 

  هذا النوع من
ً
ي نهاية المقابلة  األسئلة دائما
 
إىل يستمر أن  المحتملفمن ، بعد االستبيان شعر المستجَوب باإلرهاقإذا  حتر ف

ي هذه المرحلة نقطة النهاية
 
 .ف

ي 
ورة  وينبغ  وعىل النقيض من  يسهل اإلجابة عنها وبّسعة. ، وبالتاىلي حقيقيةأن تكون اإلجابات عىل األسئلة الديموغرافية بالرص 

وعادة . بة مدروسة أكب  إجاآراء أو تقييمات، مما يتطلب عبارة عن عىل أسئلة هي  االستمارةذلك، يحتوي القسم الرئيسي من 
المقابلة.  وال يكمل المستجَوب كبب  أن يتوقفاحتمال   يوجد لذلك  ها من الوقت والجهد إلكمال الكثب  األسئلة  ما تستهلك هذه

ي نهاية المقابلة وتبدو 
 
فهناك ، بمعت  أن المستجَوب إذا وصل إىل هذا المستوى بمثابة المشهد الختامي األسئلة الديموغرافية ف

 .أن يكمل االستبيانجدا مال كبب  احت

ي أي و
  يخص المستهلكي    استبيانف 

ً
طرح يةتصنيفالبعض األسئلة الديموغرافية أو  سيكون هناك دائما

ُ
ي ست

ي بداية  التر
ف 

ي معايب  وَ المقابلة. وتستخدم هذه األسئلة لتحديد ما إذا كان المستج
الفئة العمرية، ونوع مثال  ،المحددة االنتقاءب يستوف 

ي بداية المقابلة االستقصائية  جعلالجنس، واستخدام فئة معينة. ومن المعتاد 
ي األسئلة الديمغرافية ف 

الحد األدن  من أجل  ف 
ي أشع وقت ممكن إىل بالمستجَوب االنتقال

 .القسم الرئيسي ف 

ي نهاية 
ي استخدام األسئلة الديمغرافية ف 

ي  االستبيانوينبغ 
ي مرحلة  تقسيم للمساعدة ف 

البيانات إىل مزيد من العينات الفرعية ف 
ي هذالسئلة األ  وترد . من قبل االستبيانالتحليل ودعم أي فرضيات محددة يتعي   اختبارها 

ي  الوثيقة هنموذجية ف 
ولكن ال ينبغ 

ي القائمة شاملة. ويمكن هذه اعتبار 
ي تجري  لتلبية احتياجات المنظمة الخاصةأخرى إضافة أسئلة بل وينبغ 

 .االستبيانالتر
درجت

ُ
ية أو ريفية. ستجوَ عما إذا كان الم لمعرفةنموذجية ال سئلةاأل  وأ ي منطقة حرص 

والغرض من هذا هو ب يعيش أو يعمل ف 
ية، وبالتاىلي  ُيحتمل انتشارها أكب   المقلدةالفرضية القائلة بأن المنتجات  اختبار 

ي المناطق الحرص 
 فمن المحتمل جدا أن يكون ف 

ددون عىل المستجَوبون الذين ية  يبر وا المناطق الحرص   .السلع المقلدة قد اشبر

دد عىلسؤال آخر  ويبحث نتاستخدام  مسألة البر ددون عىلمستخدمال ُيعد أولئك – اإلنبر نت ي   الذين يبر بنسب أقل  اإلنبر
دد عىلال مراقبة، وبالتاىلي يمكن رسمية من المادةوغب   قانونيةغب  نسخ  تحميلل احتماال  نتاستخدام  بر عند مقارنة  اإلنبر

نتعىل  المقلدةمنتجات الأولئك الذين يحصلون عىل   ال يحصلون عليها. مقابل أولئك الذين  اإلنبر
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 الجميع اسأل

ي  المنطقة هل 20س
ي  فيها  تعيش التر

 
ية منطقة الغالب ف  ريفية؟ أو  حرص 

 فقط واحدة إجابة
 ]   [.............................................. المدينة مركز 

 ]   [................................................... الضاحية
ية منطقة  ]   [................................. .. أخرى حرص 
 ]   [.................................................. ريفية شبه
 ]   [.................................................... ... ريفية

 الجميع اسأل
ية؟ المناطق تزور  مرة كم  21س  الحرص 

 فقط واحدة إجابة
ي  أعمل أو  أعيش/ يوميا 

 
ية منطقة ف  ]   [................................... حرص 

ي  مرتي    أو  واحدة مرة
 
 ]   [............................................ األسبوع ف

 
ً
 ]   [.......................................................................... . ..  نادرا

 الجميع اسأل
ي  المرات عدد  كم  22س

نت فيها  تستخدم التر  ؟(العمل أثناء االستخدام يشمل ال ) اإلنبر
 فقط واحدة إجابة

ي  ساعات 4 من أكب  
 ]   [.................................................. اليوم ف 

ي  4 إىل ساعتي    من
 ]   [................................................... اليوم ف 

ي  ساعتي    إىل ساعة من
 ]   [.... ............................... ........ ... اليوم ف 

ي  واحدة ساعة من ألقل ولكن يوميا،
 ]   [......... ..................... اليوم ف 

ي  المرات بعض
 ]   [.............. . ...................................... األسبوع ف 

 ]   [........................................................................... ... نادرا 
................................................. أبد
ً
 ]   [........................ ...... ا

 " االختيار  اطرح]
ً
ة المقابلة كانت  إذا  فقط" أبدا نت عىل االستبيانات استخدم أو . مباشر  - الجودة مراقبة ألغراض االنبر

 ' يجيب مستجَوب أي عن تغاىص  
ً
 '[أبدا

 الجميع اسأل
ي  إليه النفاذ  يمكنك يىلي  مما  أي 23س

لك؟ ف   مب  
 متعددة إجابات
ي / بىلي الك التلفزيون خدمة

 ]   [............................................................................................................ الفضان 
اك ي  االشبر
نت عبر  الفيديو  خدمة ف   ]   [................................ .............................. برايم أمازون و  نيتفلكس مثل اإلنبر

ي  الفيديو  بث خدمة
 المثال سبيل عىل) إعالنية جهة من الممول/ النفاذ  المجان 

 Hulu - أضف  
ً
 مناسبا

ا
 ]   [.................... .................................................................. (......................... مثال

 الجميع اسأل
اك لديك هل  24س ي  اشبر

 سبوتيفاي؟ مثل الموسيفر  بث خدمة ف 
 فقط واحدة إجابة
ي  نعم،
اك مدفوعة خدمة ف   ]   [...................................................... ............................... ...................... االشبر
ي  نعم،
اك مجانية خدمة ف   ]   [........................................ .............................. ............ (إعالنات وجود  مع) االشبر

 ]   [.................... ............................................................................................................................. ال 
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نت عىل القرصنة الستمارة المناسبة اإلضافية التصنيفية/ الديموغرافية األسئلة  اإلنير

 الجميع اسأل
ي  سمحت لو  25س

ن   -: منتظم أساس عىل تستخدمها  أو  شخصيا  تمتلكها  التالية األجهزة من أي عن أخبر
 متعددة إجابات

 ]   [.................................................................... ماك/ المحمول الكمبيوتر 
ي  الكمبيوتر   ]   [.................... ....... ر..................................... الكمبيوت/ المكتتر

 ]   [............ . .................................. ... التلفزيون بجهاز  موصول األلعاب جهاز 
 ]   [...... ............................... ..... الوسائط مشغل من آخر  نوع أو  اآلبل تلفزيون
ها  أو  كاست  كروم  لغوغ  ]   [.... .... ................ ........... الوسائط مشغالت من غب 
 ]   [.................................................................. ... المحمول األلعاب جهاز 

ونية اللوحة  ]   [..... . ............................ Google Nexusو اآليباد  مثال  اإللكبر
 ]   [....... ........................ ........ ... غالكسي  وسامسونغ آيفون مثل الذكي  الهاتف

 ]   [........ .. ................................................................... ... الذكي  التلفزيون
Kodo Box ... ....................................................................... .. .....]   [ 

ي  أهمية، ذات أخرى أجهزة هناك تكون قد 
عتبر  كلما   القائمة هذه إىل تضاف أن وينبغ 

ُ
 األخرى األجهزة أمثل وتشمل. مناسبا  ذلك ا

، الفيديو  ومشغالت راي، البلو  مشغالت اكات الوسائط، ومشغالت الرقمي ، أو  الكبىلي  التلفزيون واشبر ي
ها  الفضان   فك أجهزة من وغب 

 . ذلك إىل وما  التشفب  

 األخرى األجهزة وتشتمل. مناسًبا  تراه ما  حسب القائمة هذه إىل إضافتها  ويجب صلة ذات األخرى األجهزة تكون قد   25س
اكات الوسائط ومشغالت الرقمية المدمجة األقراص ومشغالت بلوراي مشغالت عىل المثال سبيل عىل  التلفزيون واشبر

ي  أو  الكابىلي 
 . ذلك إىل وما  اإلضافية التشفب   فك وأجهزة الفضان 

 الجميع اسأل
اك لديك هل  26س ي  اشبر

 ؟Apple Booksأو Kobo Audiobooks أو  Audible مثل الصوتية الكتب بث خدمة ف 
 فقط واحدة إجابة

ي  نعم،
اك مدفوعة خدمة ف   ]   [............................................................................ االشبر
ي  نعم،
اك مجانية خدمة ف   ]   [......................... ......................... .. (إعالنات وجود  مع) االشبر

 ]   [................. ........................... ....................................................................... ال 

 الجميع اسأل
ي  حالًيا  إليها  النفاذ  يمكنك هؤالء التلفزيون خدمة مزودي من أي أ27س

لك؟ ف   مب  
 متعددة إجابات

   المستخدمة الخدمات جميع عن اسأل
 
 أ27س ف

ي  تلك الخدمة الرئيسية،تستخدمه كخدمة التلفزيون  هؤالء التلفزيون خدمة مزودي من وأي ب27س
ي  تستخدمنها  التر

 أغلب ف 
 األحيان؟

 

 إجابة واحدة فقط
 
ً
خدمات يستخدمها حاليا

 أ27س

ي 
 
ي يستخدمها ف

الخدمة التر
 ب27سأغلب األحيان 

ي  البث
ي  التلفزيون 

   (الهواء عىل) المجان 

ي 
ي المجان 

   البث الفضان 

ي المؤدى عنه )أداء 
اك الشهري(البث الفضان     االشبر

اك غب  رسمية(
ي المؤدى عنه )باستخدام بطاقة اشبر

   البث الفضان 

اك الشهري(    تلفزيون كبىلي )أداء االشبر

اك غب  رسمية(
   تلفزيون كبىلي )باستخدام بطاقة اشبر

   ال أستخدم أي مزود بالخدمات التلفزيونية
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اك لديهم من اسأل    اشير
 
 المدفوع التلفزيون خدمة ف

اك بدفع عائلتك أو  أنت تقوم هل 28س ي  اشبر
 
 األفالم؟ قنوات من مجموعة إىل النفاذ  أو  أفالم حزمة لمشاهدة إضاف

 فقط واحدة إجابة
 ]   [............... ............................... ...................................................................... نعم
 ]   [....................................................................................................................... ال 

 الجميع اسأل
اك عائلتك أو  أنت لديك هل  29س ي  اشبر

 
امج األفالم بث خدمة ف  نيتفلكس؟ مثل التلفزيونية والبر

 فقط واحدة إجابة
 ]   [..............................................................................................................  نيتفلكس
 ]   [..................... ............ .......................................................................... برايم أمازون

Hulu ................................................................................. ............ .....................]   [ 

Crunchyroll ........ .................................................................. ........... .................]   [ 
 السوق اقتضاء حسب الخدمات أضف

 ]   [.............. ............. ............................................................................................. ال 

 الجميع اسأل
 فيلم؟ لمشاهدة السينما  إىل تذهب تقريًبا  مرة كم 30س

 فقط واحدة إجابة
ي  مرة
 ]   [................................................. أكب   أو  األسبوع ف 
 ]   [............. ............................. .................. أسبوعي    كل

ي  مرة حواىلي 
 ]   [....... ... ر......................................... الشه ف 

 ]   [............ ........................... أشهر  ثالثة إىل شهرين كل  مرة
 ]   [....... ... ر...................................... أشه 6 كل  مرة حواىلي 
ي  مرة حواىلي 

 ]   [............ .............................. ........  السنة ف 
.............................................. أبد
ً
 ]   [....... ... . ............. . ا

 الجميع اسأل
ي مرة كم  31س نت؟ عىل ماركت السوبر  من البقالية المواد  تشبر  اإلنبر

 فقط واحدة إجابة
ي  واحدة مرة من أكب  

 ]   [....... . ... . األسبوع...............................  ف 
ي  واحدة مرة

 ]   [...... . .. . . األسبوع..........................................  ف 
 ]   [...... . . .... . ......................... ....................... ... أسبوعي    كل
...........  كل  مرة من أقل  ]   [....... .. . ... . ........................ أسبوعي  
 
ً
 ]   [.... . . .... . ..... ........................................................... أبدا

 الجميع اسأل
 االعتيادية؟ او  الرئيسية التسوقية برحلتك للقيام ماركت السوبر  إىل تتوجه مرة كم  32س

 فقط واحدة إجابة
ي  واحدة مرة من أكب  

 ]   [األسبوع.........................................  ف 
ي  واحدة مرة

 ]   [............. ............................... األسبوع.......  ف 
 ]   [............... ............................. ............... ... أسبوعي    كل
....  كل  مرة من أقل  ]   [.............. ............................. أسبوعي  
 
ً
 ]   [....... .... .............................................................. أبدا

 الجميع اسأل
؟ بالتسوق للقيام ماركت السوبر  إىل تتوجه مرة كم   33س  التكميىلي

 فقط واحدة إجابة
ي  واحدة مرة من أكب  

 ]   [..... . األسبوع....................................  ف 
ي  واحدة مرة

 ]   [...... . .. ............................... األسبوع............  ف 
 ]   [..... ................................... .................... ... أسبوعي    كل
........  كل  مرة من أقل  ]   [.......... .............................. أسبوعي  
 
ً
 ]   [....... ..... .............................................................. أبدا
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 الجميع اسأل
ي  تبحث أو  تتسوق مرة كم  34س

 
ي  الرئيسية الشوارع ف

 التجزئة؟ تجار  من متنوعة مجموعة تضم التر
 فقط واحدة إجابة

ي  واحدة مرة من أكب  
 
 ]   [األسبوع.........................................  ف

ي  واحدة مرة
 
 ]   [................ ............................... األسبوع....  ف

 ]   [............ ..................... .......................... ... أسبوعي    كل
....  كل  مرة من أقل  ]   [.............. ............................. أسبوعي  
 
ً
 ]   [............ .... ......................................................... أبدا

 الجميع اسأل
نت؟ عىل المالبس عن تبحث أو  تتسوق مرة كم   35س  اإلنبر

 فقط واحدة إجابة
ي  واحدة مرة من أكب  

 
 ]   [األسبوع.........................................  ف

ي  واحدة مرة
 
 ]   [. ........ ........................ األسبوع...................  ف

 ]   [...... .............................. ........................ ... أسبوعي    كل
..........  كل  مرة من أقل  ]   [........ .............................. أسبوعي  
 
ً
 ]   [.. ..... ................................................................... أبدا

 الجميع اسأل
 التسوق؟ مراكز  أو  الرئيسية الشوارع متاجر  من المالبس عن تبحث أو  تتسوق مرة كم  36س

 فقط واحدة إجابة
ي  واحدة مرة من أكب  

 ]   [.. . ....................................... األسبوع ف 
ي  واحدة مرة

 ]   [.................................................... األسبوع ف 
 ]   [............. .............................. ................. ... أسبوعي    كل
 ]   [.............. .............................. .... أسبوعي    كل  مرة من أقل
 
ً
 ]   [........... .................. ............................................. أبدا
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