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التواصـــل  وســـائل  تطـــورت  الراهـــن،  الرقمـــي  العـــر  يف 
االجتامعـــي لتصبـــح أداة حيويـــة للتواصل وجمـــع املعلومات 
أو  الشـــخيص  لالســـتخدام  ذلـــك  أكان  ســـواًء  ومشـــاركتها، 
املؤســـي أو الحكومـــي. ويعّد اســـتطالع الرأي عرب وســـائل 
التواصل االجتامعي أحـــد األدوات التي يزداد اســـتخدامها عىل 
نطاق واســـع لجمع البيانات واآلراء للـــركات أو الرتفيه أو حتى 
وضع السياســـات. لـــذا ســـنتطرّق يف هذا التقريـــر إىل الحاالت 
التـــي ميكن فيهـــا اســـتخدام اســـتطالعات الرأي عرب وســـائل 
التواصـــل االجتامعـــي كأداة لجمع معلومات حّساســـة متعلقة 
بصنع القرار وأين ال ميكن اســـتخدامها؛ كام سنســـتعرض البدائل 
املتاحـــة مســـتندين إىل الســـياق الـــذي يحركه مســـتخدمي 
وســـائل التواصـــل االجتامعـــي يف الســـعودية ويف مختلـــف 

العامل.  أرجـــاء 

التقرير  نستهّل 
عامـــة  بنظـــرة 
حيـــال مـــا تبدو 
العملية  عليـــه 

النموذجية 
إلعداد بحث الســـوق ونتنـــاول املبـــادئ التي ينطـــوي عليها 
البحـــث غـــر املتحيـــز، وأنـــواع التحيز التـــي يجب أخـــذ الحيطة 
والحذر منهـــا. ومن ثـــّم نتناول كيفية اســـتخدام اســـتطالعات 
الـــرأي عرب وســـائل التواصل االجتامعـــي، وإيجابيات وســـلبيات 
اســـتخدامها كأداة إلعـــداد أبحاث الســـوق ونقارنهـــا مببادئ 

املتحيز. غـــر  البحـــث 

عـــىل الرغم مـــن أن اســـتطالعات الرأي عـــرب وســـائل التواصل 
االجتامعـــي قد تكـــون مفيدة جـــداً لجمـــع البيانـــات ومدخالت 
املســـتهلكني/الجمهور مـــن أجـــل تعزيـــز قـــرارات الـــركات، 
والرتويـــج للســـلع والخدمـــات، وفهـــم الـــرأي العـــام حـــول 
القضايـــا الرئيســـية لكونها جزء مـــن صناعة السياســـات، إال إنها 
قـــد ال تكـــون مناســـبة يف جميع الظـــروف. كام نعـــرض أمثلة 
عن اســـتطالعات الرأي الســـيئة والجيـــدة، ومن ثـــّم نختتم عرب 
تقديـــم توصيـــة بالبدائل ايل ميكـــن للركات التجاريـــة ولصناع 

اعتامدها. السياســـات 

قــد تكــون اســتطالعات الــرأي عــر وســائل التواصــل االجتامعــي 

مفيــدة جــداً لجمــع البيانــات ومدخــالت املســتهلكني/الجمهور 

مــن أجــل تعزيــز قــرارات الــركات وصناعــة السياســات، ولكنهــا 

قــد ال تكــون مناســبة يف جميــع الظــروف.
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التواصـــل  وســـائل  تطـــورت  الراهـــن،  الرقمـــي  العـــر  يف 
االجتامعـــي لتصبـــح أداة حيويـــة للتواصل وجمـــع املعلومات 
أو  الشـــخيص  لالســـتخدام  ذلـــك  أكان  ســـواًء  ومشـــاركتها، 
املؤســـي أو الحكومـــي. ويعّد اســـتطالع الرأي عرب وســـائل 
التواصل االجتامعي أحـــد األدوات التي يزداد اســـتخدامها عىل 
نطاق واســـع لجمع البيانات واآلراء للـــركات أو الرتفيه أو حتى 
وضع السياســـات. لـــذا ســـنتطرّق يف هذا التقريـــر إىل الحاالت 
التـــي ميكن فيهـــا اســـتخدام اســـتطالعات الرأي عرب وســـائل 
التواصـــل االجتامعـــي كأداة لجمع معلومات حّساســـة متعلقة 
بصنع القرار وأين ال ميكن اســـتخدامها؛ كام سنســـتعرض البدائل 
املتاحـــة مســـتندين إىل الســـياق الـــذي يحركه مســـتخدمي 
وســـائل التواصـــل االجتامعـــي يف الســـعودية ويف مختلـــف 

العامل.  أرجـــاء 

التقرير  نستهّل 
عامـــة  بنظـــرة 
حيـــال مـــا تبدو 
العملية  عليـــه 

النموذجية 
إلعداد بحث الســـوق ونتنـــاول املبـــادئ التي ينطـــوي عليها 
البحـــث غـــر املتحيـــز، وأنـــواع التحيز التـــي يجب أخـــذ الحيطة 
والحذر منهـــا. ومن ثـــّم نتناول كيفية اســـتخدام اســـتطالعات 
الـــرأي عرب وســـائل التواصل االجتامعـــي، وإيجابيات وســـلبيات 
اســـتخدامها كأداة إلعـــداد أبحاث الســـوق ونقارنهـــا مببادئ 

املتحيز. غـــر  البحـــث 

عـــىل الرغم مـــن أن اســـتطالعات الرأي عـــرب وســـائل التواصل 
االجتامعـــي قد تكـــون مفيدة جـــداً لجمـــع البيانـــات ومدخالت 
املســـتهلكني/الجمهور مـــن أجـــل تعزيـــز قـــرارات الـــركات، 
والرتويـــج للســـلع والخدمـــات، وفهـــم الـــرأي العـــام حـــول 
القضايـــا الرئيســـية لكونها جزء مـــن صناعة السياســـات، إال إنها 
قـــد ال تكـــون مناســـبة يف جميع الظـــروف. كام نعـــرض أمثلة 
عن اســـتطالعات الرأي الســـيئة والجيـــدة، ومن ثـــّم نختتم عرب 
تقديـــم توصيـــة بالبدائل ايل ميكـــن للركات التجاريـــة ولصناع 

اعتامدها. السياســـات 

قــد تكــون اســتطالعات الــرأي عــر وســائل التواصــل االجتامعــي 

مفيــدة جــداً لجمــع البيانــات ومدخــالت املســتهلكني/الجمهور 

مــن أجــل تعزيــز قــرارات الــركات وصناعــة السياســات، ولكنهــا 

قــد ال تكــون مناســبة يف جميــع الظــروف.
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تحديد الفرص 
والتحديات

فهم السلوك/اآلراء 

فهم ديناميكيات السوق 
والحركة واملنافسني

اختبار املفاهيم واألفكار 
ورصد األداء والتأثر

مـــن النادر أن يتم وضع السياســـات واتخـــاذ  القـــرارات التجارية الكربى 
بشـــكل عشـــوايئ. إذ يقـــوم صنـــاع السياســـات والركات عـــادة قبل 
إصدار أي تريـــح أو قبل النظر يف أي تغيرات عىل األســـاليب الحالية  
باتّباع سلســـلة مـــن التدابر املحـــددة لتقييم الســـلوك الراهن وتوقّع 
كيف ســـيكون يف املســـتقبل بدقة )ســـواء كان ذلك يف الصناعات أو 

األشـــخاص أو املنتجات(.

وتعـــّد آلية أبحـــاث الســـوق التقليدية إحـــدى الطرق التـــي تحصل من 
خاللهـــا الـــركات واملؤسســـات يف كثر مـــن األحيان عـــىل البيانات 
الكميـــة والنوعيـــة التـــي تحتاجها التخـــاذ قراراتهـــا وتحقيـــق النتائج 
املرجـــوة. وعادة مـــا تخضع العمليـــة لخطوات وملبادئ أساســـية من 
شـــأنها أن تســـاعد يف الحصول عىل نتائج منطقية ميكن اســـتخدامها 

أفضل. وسياســـات  تجارية  قـــرارات  التخاذ 

نظرة عامة عىل أبحاث السوق

ويتمثـــل الهـــدف الرئيـــي لجميـــع أبحـــاث 
والغموض  املخاطـــر  من  الحد  يف  الســـوق 
يف اتخـــاذ القرار. وقد تســـفر عمليـــة أبحاث 

الســـوق، عنـــد إجرائهـــا بشـــكل ممنهج وغر 
منحاز، عـــن نتائج مفيـــدة طويلـــة األمد مثل:
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تعتـــر مرحلة تحديد املشـــكلة املرحلـــة األوىل يف 
عمليـــة أبحـــاث الســـوق. فتحديد مشـــكلة واضحة أو 
عبارة فرضيـــة  يســـاعد يف تحديد نـــوع املعلومات 
املطلوبـــة وكيفية تجميعها ماّّم يســـاعد يف تحديد 
أهـــداف املرشوع وأســـئلة البحث من أجل تفســـر أو 

الفرصة. أو  املســـألة  توضيح 

وصف املشكلة املطلوب حلها  	
أهداف املرشوع 	
أسئلة البحث 	

تنسييق البيانات وتحليلها 	
تفسر النتائج 	
إعداد تقرير وتقديم توصيات  	

املعلومات املطلوبة 	
أساليب البحث والتحليل 	
األطراف املسؤولة 	

مراجعة البيانات الثانوية  	
جمع البيانات األولية 	
التقنيات واألساليب املناسبة 	

التفكر والتخطيط 	
تقييم االحتاّمالت  	
تعديل سياق العمل وتنفيذذه 	

تتضمـــن هـــذه املرحلـــة تطويـــر التقنيـــات األكـــر 
الالزمة، وطرق  البيانات واملعلومـــات  فعالية لجمع 
البحث والتحليل املســـتخدمة، وتحديـــد حجم العينة، 
وتحديد األطـــراف املســـؤولة التي ستشـــارك يف 

البحـــث ناهيـــك عن مهـــام أخرى.

البيانـــات/ وجمـــع  البحـــث  مـــن  االنتهـــاء  مبجـــرد 
املعلومات، تأيت مرحلة تنســـيق البيانـــات وتحليلها، 
وتفســـر النتائـــج، وكتابـــة تقريـــر يتضمـــن توصيـــات 
الناجـــح  التقريـــر  أّن  إىل  اإلشـــارة  وتجـــدر  واضحـــة. 
يســـلّط الضـــوء عـــىل النقـــاط الرئيســـية التي ميكن 
اســـتخالصها من عملية البحث وعـــىل التوصيات التي 
ميكن اســـتخالصها من عمليـــة البحث التخـــاذ املزيد 
من اإلجـــراءات لحـــّل املشـــكلة كـــاّم ورد ذكرها يف 

األوىل. املرحلـــة 

تصميم خطــة البحـــثتحديد املشكلة

تحليل النتائج وإعداد تقرير عنها     

تتضمن هـــذه املرحلـــة مراجعـــة البيانـــات الثانويّة، 
والتقنيـــات  واألســـاليب  األوليـــة  البيانـــات  وجمـــع 

املســـتخدمة. املالمئـــة 

تتضمـــن املرحلة النهائيـــة اســـتخدام النتائج التخاذ 
القـــرارات وتنفيـــذ و/أو تقييـــم الخيـــارات وتعديل 

الرضورة. عنـــد  العمل  ســـياق 

إجـــراء البحـــــــــث 

إتخاذ اإلجراءات

يظهر الرسم البياين أدناه عملية منوذجية ألبحاث السوق، وهي تتألف من خمس مراحل من البداية إىل النهاية.

عملية أبحاث السوق 
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ــد إجــراء أبحــاث الســوق حســب نــوع  ــر منهجيــة البحــث والوســيلة املتبعــة عن تتأث
املعلومــات التــي يتطلــع الباحــث إىل الحصــول عليهــا. وميكــن إجــراء البحــث 
ــة أو  ــادر أولي ــني مص ــا ب ــرتاوح م ــاليب )ت ــن األس ــة م ــة متنوع ــتخدام مجموع باس
ثانويــة( ألغــراض متنوعــة )ســواء أكانــت كميــة ونوعيــة(، وقــد تســتدعي الحاجــة 

ــيلة. ــة أو وس ــن منهجي ــر م ــزج  أك ــا م أحيانً

أنواع األبحاث

البحث االستكشايف

البحــث الوصفــــي

البحــث التّجريبـــي

النوعية 

الكمية

املنهجية املستخدمة 

يف البحث

3

2

1
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املنهجية املستخدمة 

يف البحث

املنهجية املستخدمة 

يف البحث
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ــراء  ــّد إج ــوق، ال يع ــة الس ــاث دراس يف أبح
فــرد  كل  مــع  املســوحات  وال  املقابــالت 
وال  عمليًــا  املســتهدفة  الريحــة  مــن 
فعــااًل مــن حيــث التكلفــة. ومــع ذلــك، يجــب 
الحصــول عــىل نتائــج تعكــس حًقــا أفــكار 
ومعتقــدات وعــادات املجتمــع األكــرب الــذي 
ــه. وحــل ذلــك  ــا عن تشــّكل الريحــة منوذًج
يكــون باســتطالع رشيحــة أصغــر ''ممثّلــة'' 
مــن ذلــك املجتمــع مــاّم يجعــل مــن النتائــج 
حجــاًم  األكــرب  العيّنــة  آراء  عــن  ''مــؤرًشا'' 
-أي العينــة املمثّلــة. ويجــب أن تعكــس 
ــكان  ــامت الس ــة س ــة بدق ــذه املجموع ه

العوامــل  ذلــك  يف  مبــا  املســتهدفني 

والنفســية  والدميوغرافيــة  الجغرافيــة 
ــب  ناهيــك عــن عوامــل أخــرى. وبذلــك نتجّن
لكامــل  شــامل  مســح  إجــراء  إىل  الحاجــة 

املســتهدفة. الريحــة 

ــه يف أبحــاث الســوق ال  ــّد مــن ذكــر أنّ  وال ب
تعكــس البيانــات التــي تــّم الحصــول عليهــا 
حًقــا املواقــف عــىل أرض الواقــع مــا مل 
ــتخدم  ــة. ويس ــات ممثّل ــتخدام عين ــم اس يت
ــات  ــذ العين ــة أخ ــا طريق ــادة إم ــون ع الباحث
الغــر  العينــات  أخــذ  نهــج  أو  االحتامليــة 

ينبغــي إجــراء البحــث الجيــد بطريقــة غــر متحيــزة. وللقيــام بذلــك، فــإن 
ــث  ــام، حي ــرب مه ــز يعت ــر املتحي ــث غ ــية للبح ــادئ الرئيس ــزام باملب االلت
ــتنتاجات  ــؤّدي إىل آراء واس ــأنه أن ي ــن ش ــث م ــداد البح ــز يف إع أّن التحيّ
خاطئــة أو مضلّلــة بخــالف ضــامن عــدم التحيـّـز يف البحــث الــذي من شــأنه 
ــاذ القــرار  ــة اتخ ــم املخاطــر يف عملي ــن حج ــاعد يف التقليــل م أن يس
ــادئ  ــمل املب ــث. وتش ــة البح ــة يف عملي ــر الرضوري ــف غ ــب التكالي وتجّن

ــز مــا يــي:  األساســية للبحــث غــر املتحيّ

احتامليــة. وتعتــرب العينــات املمثّلــة رضوريــة ألبحــاث الســوق لعــّدة أســباب منهــا ضــامن أن تكــون العمليــة عمليــة وفعالــة 
ــاء يف  ــب األخط ــة  وتجن ــتنتاجات مالمئ ــل إىل اس ــاعدة يف التوص ــال(، واملس ــبيل املث ــىل س ــت ع ــة والوق ــث التكلف ــن حي )م

العينــات املأخــوذة.

| العينة املمثّلة

Representative Sample

Right Methodology, 
Type & Medium 

to Conduct 

Unbiasing Respondent or 
Researcher Bias

Right Researcher 
Capability 

Overcoming No 
Response 

املبادئ الكامنة وراء األبحاث غري املتحيزة

العينة املمثلة  

نوع املنهجية 

الصحيحة 

والوسيلة املتبعة 

يف إجراء البحث 

عدم تحيز املستطلعني 

وتحيز الباحثني

الكفاءة املناسبة 

للباحث

التغلب عىل عدم 

االستجابة

البحث غري 

املتحيز
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ــد إجــراء أبحــاث الســوق حســب نــوع  ــر منهجيــة البحــث والوســيلة املتبعــة عن تتأث
املعلومــات التــي يتطلــع الباحــث إىل الحصــول عليهــا. وميكــن إجــراء البحــث 
ــة أو  ــادر أولي ــني مص ــا ب ــرتاوح م ــاليب )ت ــن األس ــة م ــة متنوع ــتخدام مجموع باس
ثانويــة( ألغــراض متنوعــة )ســواء أكانــت كميــة ونوعيــة(، وقــد تســتدعي الحاجــة 

ــيلة. ــة أو وس ــن منهجي ــر م ــزج  أك ــا م أحيانً

أنواع األبحاث

البحث االستكشايف

البحــث الوصفــــي

البحــث التّجريبـــي

النوعية 

الكمية

املنهجية املستخدمة 

يف البحث

3

2

1

|  املنهجية الصحيحة والوسيلة املتبعة يف إجراء البحث  Principles behind 

Unbiased Research

املنهجية املستخدمة 

يف البحث

املنهجية املستخدمة 

يف البحث

البحث غري 

املتحيز

 املبادئ الكامنة وراء

األبحاث غري املتحيزة
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متى تُستخدم

البحث  الوصفي:

أو  للمشــكلة  جيــد  فهــم  إىل  حاجــة  وجــود  عنــد  يســتخدم 
اإلحصــاء. أي  للفرضيــة، 

1. As explained on Page 8. 

النوعية: إجراء مقابالت معّمقة1

النوعية: إجراء مقابالت معّمقة

وجًها لوجه 	
مقابلة الفريق 	
مقابلة العائلة 	

النوعية: مجموعات تركيز

مجموعات مصّغرة )3-4 مستطلعني( 	
املجموعات الكاملة )7-8 مستطلعني( 	
بالخيــال 	 املعروفــة  املبدعــة   املجموعــات 

)Creative Groups( واألحالم

الكمية:

وجًها لوجه: 	
يف املنزل 	
موقع مركزي 	
املراكز التجارية/املكاتب/املساجد 	

عرب الهاتف/الربيد اإللكرتوين/املوقع اإللكرتوين 	
الرضا ما بعد تقديم الخدمة 	

منهجيّة نوعية:

تعكــس آراء حيــال ''ســبب'' تــرف الســكان أو شــعورهم بطريقة 
م،ا باإلضافــة إىل الدوافــع الكامنــة وراءها.

منهجيّة كمية: 

تعكــس آراء تتعلـّـق ''بعــدد'' النــاس الذيــن يترّفون أو يشــعرون 
ــكل.  بهذا الش

الكميــة: إّن طريقــة املقابلــة الفرديّــة )وجًهــا لوجــه( 

مفيــدة لتحديــد  ''عــدد'' الذيــن يفكــرون أو يترفــون بهــذه 
ــة إىل  ــن 30 دقيق ــا م ــا عموًم ــب إجراؤه ــة. ويتطلّ الطريق

ــة. 60 دقيق

Types of Research

املنهجية املستخدمة يف البحث

األنواع والوسائط

الكميــة: متّكــن اســتطالعات الــرأي عــرب الهاتــف أو الربيد 

أيًضــا مــن تحديــد  اإللكــرتوين أو املوقــع االلكــرتوين 
''عــدد'' الذيــن يفكــرون أو يترفــون بهــذه الطريقــة. 

وتســتغرق عموًمــا مــن 5 إىل 15 دقيقــة.

ــة  ــة درج ــم الخدم ــد تقدي ــا بع ــا م ــّدد الرض ــة: يح الكمي

الســعادة أو الرضــا مــن خدمــة مــا، وتســتغرق أقــل مــن 5 
دقائــق ويتــم إجراؤهــا مــن خــالل شاشــات اللمــس.
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املنهجية املستخدمة يف البحث

األنواع والوسائط

أنواع األبحاث

متى تُستخدم

البحث االستكشايف:

حــول  واآلراء  األفــكار  عــىل  للحصــول  األويل  البحــث  وهــو 
املشــكلة أو لصياغــة الفرضيــة. لكــن ال يقــّدم هــذا البحــث أدلــة 
ــث  ــال إىل البح ــة لالنتق ــر كافي ــات نظ ــر وجه ــل يوف ــة ب قاطع

الوصفــي.

مفيــدة  املعمقــة  املقابــالت  تكــون  النوعيــة: 

أفــكار  حــول  مفّصلــة  معلومــات  إىل  الحاجــة  عنــد 
وســلوكيات بعــض األفــراد، أو يف حــال الحاجــة إىل 
استكشــاف معّمــق لقضيــة أو فكــرة جديــدة. وميكــن 
إجــراء هــذه املقابــالت مــع شــخص واحــد أو ثنــايئ 
)وهــذا يســاعد يف خلــق جــو ديناميــي حيــث يكــون 
الثنــان مــن املشــاركني الحريــة يف التفاعــل للبنــاء 
عــىل اآلراء أو تقديــم آراء مضــادة(  كــام ميكــن أيضــا 
ــة بأكملهــا للحصــول  إجــراء هــذه املقابــالت مــع عائل
عــىل اآلراء ووجهــات النظــر حيــال موضــوع معــنّي مــن 

ــة. ــس العائل ــن نف ــني م ــراد مختلف أف

النوعية: إجراء مقابالت معّمقة

وجًها لوجه 	
مقابلة الفريق 	
مقابلة العائلة 	

النوعية: مجموعات تركيز

مجموعات مصّغرة )3-4 مستطلعني( 	
املجموعات الكاملة )7-8 مستطلعني( 	
املعروفــة  	 املبدعــة  املجموعــات 

)Creative Groups( واألحــالم  بالخيــال 
النوعية:

ــبب'' تــرف الســكان أو شــعورهم بهــذه  تقــدم آراء حــول ''س
الطريقــة ناهيــك عــن الدوافــع الكامنــة وراءهــا.

النوعيــة: تكــون مجموعــات الرتكيــز مفيــدة عنــد الحاجــة 

إىل مناقشــة أفــكار وســلوكيات متشــابهة أو متنافســة. 
هنــا، يتــم تكويــن اآلراء مــن خــالل وجهــات نظــر مختلفــة. 
ــكار  ــالت بابت ــذه املقاب ــالل ه ــة خ ــات املبدع ــوم الفئ وتق
منتجــات وخدمــات غــر مألوفــة، ويُعــرَف مــدى درجــة 
خيــال املســتطلعني وابتعادهــم عــن أرض الواقــع يف 

ــالت.  ــذه املقاب ه
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متى تُستخدم

البحث  الوصفي:

أو  للمشــكلة  جيــد  فهــم  إىل  حاجــة  وجــود  عنــد  يســتخدم 
اإلحصــاء. أي  للفرضيــة، 

1. As explained on Page 8. 

النوعية: إجراء مقابالت معّمقة1

النوعية: إجراء مقابالت معّمقة

وجًها لوجه 	
مقابلة الفريق 	
مقابلة العائلة 	

النوعية: مجموعات تركيز

مجموعات مصّغرة )3-4 مستطلعني( 	
املجموعات الكاملة )7-8 مستطلعني( 	
بالخيــال 	 املعروفــة  املبدعــة   املجموعــات 

)Creative Groups( واألحالم

الكمية:

وجًها لوجه: 	
يف املنزل 	
موقع مركزي 	
املراكز التجارية/املكاتب/املساجد 	

عرب الهاتف/الربيد اإللكرتوين/املوقع اإللكرتوين 	
الرضا ما بعد تقديم الخدمة 	

منهجيّة نوعية:

تعكــس آراء حيــال ''ســبب'' تــرف الســكان أو شــعورهم بطريقة 
م،ا باإلضافــة إىل الدوافــع الكامنــة وراءها.

منهجيّة كمية: 

تعكــس آراء تتعلـّـق ''بعــدد'' النــاس الذيــن يترّفون أو يشــعرون 
ــكل.  بهذا الش

الكميــة: إّن طريقــة املقابلــة الفرديّــة )وجًهــا لوجــه( 

مفيــدة لتحديــد  ''عــدد'' الذيــن يفكــرون أو يترفــون بهــذه 
ــة إىل  ــن 30 دقيق ــا م ــا عموًم ــب إجراؤه ــة. ويتطلّ الطريق

ــة. 60 دقيق

Types of Research

املنهجية املستخدمة يف البحث

األنواع والوسائط

الكميــة: متّكــن اســتطالعات الــرأي عــرب الهاتــف أو الربيد 

أيًضــا مــن تحديــد  اإللكــرتوين أو املوقــع االلكــرتوين 
''عــدد'' الذيــن يفكــرون أو يترفــون بهــذه الطريقــة. 

وتســتغرق عموًمــا مــن 5 إىل 15 دقيقــة.

ــة  ــة درج ــم الخدم ــد تقدي ــا بع ــا م ــّدد الرض ــة: يح الكمي

الســعادة أو الرضــا مــن خدمــة مــا، وتســتغرق أقــل مــن 5 
دقائــق ويتــم إجراؤهــا مــن خــالل شاشــات اللمــس.

1. رشح يف الصفحة 8.

النوعية: مجموعات تركيز

مجموعات مصّغرة )3-4 مستطلعني( 	
املجموعات الكاملة )7-8 مستطلعني( 	
املجموعات املبدعة املعروفة بالخيال   	

 )Creative Groups( واألحالم

النوعية: إجراء مقابالت معّمقة1

أنواع األبحاث
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يعنــي التحيــز يف أبحــاث دراســة الســوق أي عنــر مــن شــأنه تحريــف نتائج الدراســة. 
األمــر الــذي مُيــي عــىل الباحثــني توّخــي الحيطــة والحــذر لتجنــب ذلــك مــاّم يســاعد 
عــىل إيــداع  ثقــة النــاس يف نتائجهــم. وعندمــا يتعلــق األمــر بدراســة دقيقــة، فــإن 
ــة. وتجــدر اإلشــارة إىل وجــود العديــد مــن  ــغ األهمي ــر بال ــز أم ــىل التحي ــاء ع القض

أنــواع التحيــز التــي تنــدرج تحــت فئتــني: تحيــز املســتطلعني وتحيــز الباحــث.

التحيزات األكر شيوًعا:

تحيز للموافقة 	

تحيّز للرغبة االجتامعية 	

تحيّز التعّود وتحيّز الرعاية 	

التحيّز الثقايف 	

التحيزات األكر شيوًعا:

التحيز التأكيدي أو الذايت 	

التحيز الثقايف 	

التحيز املرتبط برتتيب  	
األسئلة

األسئلة الرئيسية 	

تأثر الهالة 	

| عدم تحيز املستطلع أو تحيّز الباحث 

أنواع التحيّز

تحيّز الباحث

تحيّز املستطلعني 
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Unbiased Research
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متى تُستخدم

البحث التجريبي:

يُســتخدم لتحديــد الســبب والنتيجــة، أي فهــم الروابــط بــني 
ــال، تأثــر الخدمــات عــىل  األفعــال ونتائجهــا، عــىل ســبيل املث

ــكان. ــعادة الس س

الكمية:

وجًها لوجه: 	
يف املنزل 	
موقع مركزي 	
املراكز التجارية/املكاتب/املساجد 	

عــرب الهاتف/الربيــد اإللكرتوين/املوقــع  	
اإللكــرتوين

الرضا ما بعد تقديم الخدمة 	
وسائل التواصل االجتامعي 	

منهجيّة كمية:

تعكــس أراء حــول  ''عــدد'' الذيــن يشــعرون أو يترفــون بهــذه 
الطريقــة

الكميــة: إّن طريقــة املقابلــة الفرديّــة )وجًهــا لوجــه( 

مفيــدة لتحديــد ''عــدد'' الذيــن يفكــرون أو يترفــون بهذه 
الطريقــة. ويتطلّــب إجراؤهــا عموًمــا مــن 30 دقيقــة إىل 

60 دقيقــة.

الكميــة: متّكــن اســتطالعات الــرأي عــرب الهاتــف أو الربيــد 

اإللكــرتوين أو املوقــع االلكــرتوين أيًضــا من تحديــد ''عدد'' 
الذيــن يفكــرون أو يترفــون بهــذه الطريقــة. وتســتغرق 

عموًمــا مــن 5 إىل 15 دقيقــة.

املنهجية املستخدمة يف البحث

أنواع األبحاث

األنواع والوسائط

ــة: يحــّدد الرضــا مــا بعــد تقديــم الخدمــة درجــة  الكمي

الســعادة أو الرضــا مــن خدمــة مــا، وتســتغرق أقــل مــن 
5 دقائــق ويتــم إجراؤهــا مــن خــالل شاشــات اللمــس.

وســائل  عــىل  الــرأي  الســتطالعات  ميكــن  الكميــة: 

التواصــل االجتامعــي أيًضــا تحديــد األفــكار والســلوكيات 
ــب ســوى ثانيــة واحــدة أو  والســعادة والرضــا. وال تتطلّ
ــد.وووو ــؤال واح ــىل س ــر ع ــا وتقت ــواين إلكامله ــع ث بض
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البحث غري 

املتحيز

 املبادئ الكامنة وراء

األبحاث غري املتحيزة
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التحيز الثقايف

يحــدث هــذا عندمــا يضــع الباحثــون فرضيــات ســابقة  بســبب يحــدث هــذا عندمــا يضــع الباحثــون فرضيــات ســابقة  بســبب 

ــال،  ــبيل املث ــىل س ــال، فع ــبيل املث ــىل س ــع. فع ــائد يف املجتم ــلوك الس ــع. الس ــائد يف املجتم ــلوك الس الس

إّن طــرح ســؤال مثــل ''ملَ النــاس مــن رشق آســيا جيّديــن إّن طــرح ســؤال مثــل ''ملَ النــاس مــن رشق آســيا جيّديــن 

ــائد يف  ــاد س ــود اعتق ــرض وج ــو يف ــات؟''  فه ــائد يف بالرياضي ــاد س ــود اعتق ــرض وج ــو يف ــات؟''  فه بالرياضي

املجتمــع مســبًقا.املجتمــع مســبًقا.

 | تحيّز البــاحـــــث 

التحيز التأكيديالتحيز التأكيدي

أحــد  مدخــالت  الباحــث  يســتخدم  عندمــا  هــذا  أحــد يحــدث  مدخــالت  الباحــث  يســتخدم  عندمــا  هــذا  يحــدث 

املشــاركني لتأكيــد اعتقــاد راســخ بالفعــل حــول فرضيــة املشــاركني لتأكيــد اعتقــاد راســخ بالفعــل حــول فرضيــة 

ــر إىل  ــات تش ــل أي معلوم ــع تجاه ــه م ــة ب ــث الخاص ــر إىل البح ــات تش ــل أي معلوم ــع تجاه ــه م ــة ب ــث الخاص البح

مــا يخالــف ذلــك. مــا يخالــف ذلــك. فعــىل ســبيل املثــال، يظهــر الســؤال فعــىل ســبيل املثــال، يظهــر الســؤال 

''مــا الــذي الــذي كنــت تكرهــه يف وظيفتــك األخــرية؟'' ''مــا الــذي الــذي كنــت تكرهــه يف وظيفتــك األخــرية؟'' 

بــأّن  أصــاًل  يفــرض  الباحــث  ألن  التأكيــدي  بــأّن بالتحيّــز  أصــاًل  يفــرض  الباحــث  ألن  التأكيــدي  بالتحيّــز 

املســتطلع مل يكــن ســعيًدا يف الركــة الســابقة.املســتطلع مل يكــن ســعيًدا يف الركــة الســابقة.

التحيز املرتبط برتيب األسئلة

تسلســل  يؤثّــر  عندمــا  التحيــز  مــن  النــوع  هــذا  تسلســل يحــدث  يؤثّــر  عندمــا  التحيــز  مــن  النــوع  هــذا  يحــدث 

قضايــا  أو  القضايــا  نفــس  يتنــاوالن  أكــر  أو  قضايــا ســؤالني  أو  القضايــا  نفــس  يتنــاوالن  أكــر  أو  ســؤالني 

مشــابهة عــىل اإلجابــات التــي تــم الحصــول عليهــا. مشــابهة عــىل اإلجابــات التــي تــم الحصــول عليهــا. فعىل فعىل 

ــة  ــات صعب ــألة رياضي ــاء مس ــم إعط ــال، إذا ت ــبيل املث ــة س ــات صعب ــألة رياضي ــاء مس ــم إعط ــال، إذا ت ــبيل املث س

ــتمتاعه  ــدى اس ــن م ــئل ع ــم س ــب أوال ث ــة للمجي ــتمتاعه للغاي ــدى اس ــن م ــئل ع ــم س ــب أوال ث ــة للمجي للغاي

اهتاممــه  تقييــم  إىل  مييــل  فقــد  اهتاممــه بالرياضيــات،  تقييــم  إىل  مييــل  فقــد  بالرياضيــات، 

 مبســتوى أقــل إذا كان يكافــح لحــل مســألة الرياضيــات. مبســتوى أقــل إذا كان يكافــح لحــل مســألة الرياضيــات.

اإلنحياز القائم عىل تأثري الهالة

يحــدث هــذا األمــر عندمــا تؤثّــر التفضيــالت واالنحيــازات يحــدث هــذا األمــر عندمــا تؤثّــر التفضيــالت واالنحيــازات 

واملفاهيــم الفرديــة عــىل إجابــات األســئلة. واملفاهيــم الفرديــة عــىل إجابــات األســئلة. فعىل ســبيل فعىل ســبيل 

املثــال، قــد يحكــم املســتطلعني عــىل تصميــم العبــوة املثــال، قــد يحكــم املســتطلعني عــىل تصميــم العبــوة 

ــن  ــىل م ــعره أع ــل وس ــج أفض ــودة املنت ــأّن ج ــة ب ــن الجذاب ــىل م ــعره أع ــل وس ــج أفض ــودة املنت ــأّن ج ــة ب الجذاب

منتــج منافــس ذو عبــوة أقــل جاذبيــة .منتــج منافــس ذو عبــوة أقــل جاذبيــة .

تحيّز الرعاية

ــة  ــج الدراس ــف نتائ ــّم تحري ــا يت ــة عندم ــز الرعاي ــدث تحيّ ــة يح ــج الدراس ــف نتائ ــّم تحري ــا يت ــة عندم ــز الرعاي ــدث تحيّ يح

لتعكــس مصلحــة الجهــة التــي تدعــم البحــث. فبغــض النظر لتعكــس مصلحــة الجهــة التــي تدعــم البحــث. فبغــض النظر 

عــن موضــوع الدراســة، يجــب أن يتذكــر الباحثــون باســتمرار عــن موضــوع الدراســة، يجــب أن يتذكــر الباحثــون باســتمرار 

أن يبقــوا موضوعيــني. أن يبقــوا موضوعيــني. فعــىل ســبيل املثــال، عندمــا فعــىل ســبيل املثــال، عندمــا 

يجــري املشــاهري أو املســؤولني الحكوميــني الرفيعــي يجــري املشــاهري أو املســؤولني الحكوميــني الرفيعــي 

املســتوى أو املنظــامت الحســنة الســمعة اســتطالعات املســتوى أو املنظــامت الحســنة الســمعة اســتطالعات 

ــاباتهم  ــن حس ــي م ــل االجتامع ــائل التواص ــر وس ــاباتهم رأي ع ــن حس ــي م ــل االجتامع ــائل التواص ــر وس رأي ع

ــام  ــج اآلراء ك ــس النتائ ــي أال تعك ــن الطبيع ــة، فم ــام الخاص ــج اآلراء ك ــس النتائ ــي أال تعك ــن الطبيع ــة، فم الخاص

يقّدرونهــم  متابعيهــم  ألّن  الواقــع  أرض  يف  يقّدرونهــم هــي  متابعيهــم  ألّن  الواقــع  أرض  يف  هــي 

ــريا. ــرًا كب ــريا.تقدي ــرًا كب تقدي

تحيّز ناتج عن األسئلة املوّجهة

ــار  ــتطلعني إىل اختي ــة املس ــئلة املوّجه ــع األس ــد تدف ــار ق ــتطلعني إىل اختي ــة املس ــئلة املوّجه ــع األس ــد تدف ق

إجابــة محــّددة. ومــن املهــّم تجّنــب األســئلة املوّجهــة إجابــة محــّددة. ومــن املهــّم تجّنــب األســئلة املوّجهــة 

ــام  ــدى القي ــئلة ل ــة األس ــرأي ويف صياغ ــتفتاء ال ــام يف اس ــدى القي ــئلة ل ــة األس ــرأي ويف صياغ ــتفتاء ال يف اس

ــن  ــال، م ــبيل املث ــىل س ــن فع ــال، م ــبيل املث ــىل س ــي. فع ــي أو نوع ــتفتاء كّم ــي. باس ــي أو نوع ــتفتاء كّم باس

''أنــت بصــدد حــل هــذه  ''أنــت بصــدد حــل هــذه املحتمــل أن يحصــل ســؤال  املحتمــل أن يحصــل ســؤال 

ــم''  ــواب ''نع ــيكون الج ــك؟'' فس ــس كذل ــكلة، ألي ــم'' املش ــواب ''نع ــيكون الج ــك؟'' فس ــس كذل ــكلة، ألي املش

ــن ''ال''. ــر م ــن ''ال''.أك ــر م أك
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ــىل  ــاًء ع ــردود بن ــاركون ال ــار املش ــا يخت ــذا عندم ــدث ه ــىل يح ــاًء ع ــردود بن ــاركون ال ــار املش ــا يخت ــذا عندم ــدث ه يح

مــا يعتقــدون بأنــه مقبــول اجتامعيًــا مــاّم يخلــق تحيــزًا مــا يعتقــدون بأنــه مقبــول اجتامعيًــا مــاّم يخلــق تحيــزًا 

للرغبــة االجتامعيــة. ويؤثـّـر التحيـّـز االجتامعــي بشــكل خــاص للرغبــة االجتامعيــة. ويؤثـّـر التحيـّـز االجتامعــي بشــكل خــاص 

عــىل إجابــات أســئلة متعلقــة بالصحــة والدخــل والسياســة عــىل إجابــات أســئلة متعلقــة بالصحــة والدخــل والسياســة 

والديــن. وللتقليــل مــن هــذا النــوع مــن التحيــز، ميكــن والديــن. وللتقليــل مــن هــذا النــوع مــن التحيــز، ميكــن 

للباحثــني جعــل اإلجابــات مجهولــة الهويــة لضــامن الرسية، للباحثــني جعــل اإلجابــات مجهولــة الهويــة لضــامن الرسية، 

وصياغــة األســئلة بطريقــة محايــدة وغــر موحيــة. وصياغــة األســئلة بطريقــة محايــدة وغــر موحيــة. فعــىل فعــىل 

ســبيل املثــال، ســينكر غالبيــة النــاس اســتخدامهم ســبيل املثــال، ســينكر غالبيــة النــاس اســتخدامهم 

للهاتــف أثنــاء القيــادة ملــا لذلــك مــن تأثــري ســلبي عىل للهاتــف أثنــاء القيــادة ملــا لذلــك مــن تأثــري ســلبي عىل 

ــم. ــم.صورته صورته

التحيّز الثقايف

ــر  ــل تفس ــة مث ــرات الثقافي ــر التأث ــا تؤثّ ــذا عندم ــدث ه ــر يح ــل تفس ــة مث ــرات الثقافي ــر التأث ــا تؤثّ ــذا عندم ــدث ه يح

ــز  ــأ، والتحي ــواب والخط ــة للص ــم األخالقي ــة، واملفاهي ــز اللغ ــأ، والتحي ــواب والخط ــة للص ــم األخالقي ــة، واملفاهي اللغ

إجابــات  الدينيــة وغرهــا عــىل  إجابــات العرقــي، واملعتقــدات  الدينيــة وغرهــا عــىل  العرقــي، واملعتقــدات 

املســتطلعني. املســتطلعني. فعــىل ســبيل املثــال، يــزداد احتــامل فعــىل ســبيل املثــال، يــزداد احتــامل 

ــامح  ــي الس ــل ينبغ ــؤال ''ه ــىل س ــات ع ــالف اإلجاب ــامح اخت ــي الس ــل ينبغ ــؤال ''ه ــىل س ــات ع ــالف اإلجاب اخت

بالتعليــم املختلــط يف املــدارس الرســمية؟'' نظــرًا بالتعليــم املختلــط يف املــدارس الرســمية؟'' نظــرًا 

يف  طرحــه  حــال  يف  املختلفــة  الثقافيــة  يف لألعــراف  طرحــه  حــال  يف  املختلفــة  الثقافيــة  لألعــراف 

وتجــدر  األمريكيــة.  املتحــدة  والواليــات  وتجــدر الســعودية  األمريكيــة.  املتحــدة  والواليــات  الســعودية 

اإلشــارة إىل أّن املــدارس الرســمية يف الســعودية مل اإلشــارة إىل أّن املــدارس الرســمية يف الســعودية مل 

تكــن تســمح يف الســنوات املاضيــة بالتعليــم املختلــط تكــن تســمح يف الســنوات املاضيــة بالتعليــم املختلــط 

بخــالف الواليــات املتحــدة.بخــالف الواليــات املتحــدة.

تحيز للموافقة

ــعر  ــا يش ــدث عندم ــة يح ــز يف اإلجاب ــن التحي ــوع م ــو ن ــعر وه ــا يش ــدث عندم ــة يح ــز يف اإلجاب ــن التحي ــوع م ــو ن وه

املســتطلع بأنــه مضطــر لإلجابــة عــىل ســؤال بطريقــة املســتطلع بأنــه مضطــر لإلجابــة عــىل ســؤال بطريقــة 

إرضائيــة. وميكــن لعوامــل عــّدة أن تؤثـّـر عليــه مبــا يف ذلك إرضائيــة. وميكــن لعوامــل عــّدة أن تؤثـّـر عليــه مبــا يف ذلك 

تصميــم االســتفتاء وطولــه وأنــواع األســئلة ومحدوديــة تصميــم االســتفتاء وطولــه وأنــواع األســئلة ومحدوديــة 

أن  املرّجــح  مــن  املثــال،  ســبيل  أن فعــىل  املرّجــح  مــن  املثــال،  ســبيل  فعــىل  االحتــامالت. االحتــامالت. 

ــالل  ــه خ ــذي رأيت ــل ال ــل كان الرج ــل ''ه ــؤال مث ــد س ــالل يحص ــه خ ــذي رأيت ــل ال ــل كان الرج ــل ''ه ــؤال مث ــد س يحص

فصــل الشــتاء يف الريــاض يرتــدي معطفــاً؟'' ومــن فصــل الشــتاء يف الريــاض يرتــدي معطفــاً؟'' ومــن 

املحتمــل جــداً عــىل اإلجابــة ''بنعــم''. وال يعنــي ذلــك أّن املحتمــل جــداً عــىل اإلجابــة ''بنعــم''. وال يعنــي ذلــك أّن 

املســتطلع يلّفــق األكاذيــب لكــن مثـّـة ميــول للموافقــة املســتطلع يلّفــق األكاذيــب لكــن مثـّـة ميــول للموافقــة 

ــاس. ــع الن ــاس.م ــع الن م

تحيّز التعّود

يف هــذا النــوع مــن التحيــز، يعطــي املســتطلعون نفــس يف هــذا النــوع مــن التحيــز، يعطــي املســتطلعون نفــس 

اإلجابــة عــىل األســئلة ذات الصياغــة املامثلــة بســبب تحيــز اإلجابــة عــىل األســئلة ذات الصياغــة املامثلــة بســبب تحيــز 

ــاه  ــالء االنتب ــة إي ــبب صعوب ــك بس ــدث ذل ــد يح ــود. وق ــاه التع ــالء االنتب ــة إي ــبب صعوب ــك بس ــدث ذل ــد يح ــود. وق التع

الطويلــة.  االســتفتاءات  لــكل ســؤال، خاصــة يف  الطويلــة. الجيــد  االســتفتاءات  لــكل ســؤال، خاصــة يف  الجيــد 

ونتيجــة لذلــك، مــن املهــم تغيــر أنــواع األســئلة وصياغــة ونتيجــة لذلــك، مــن املهــم تغيــر أنــواع األســئلة وصياغــة 

ــرأي  ــتفتاء ال ــال، إذا كان اس ــبيل املث ــىل س ــرأي فع ــتفتاء ال ــال، إذا كان اس ــبيل املث ــىل س ــل. فع ــل. الجم الجم

ــن 11 إىل  إىل 55، ،  ــاس م ــىل مقي ــل ''ع ــررة مث ــئلة مك ــّم أس ــن يض ــاس م ــىل مقي ــل ''ع ــررة مث ــئلة مك ــّم أس يض

ــج؟''،  ــذا املنت ــة به ــك بالتوصي ــامل قيام ــدى احت ــا م ــج؟''، م ــذا املنت ــة به ــك بالتوصي ــامل قيام ــدى احت ــا م م

فمــن املحتمــل أن يعــاين املســتطلعون مــن تحيّــز فمــن املحتمــل أن يعــاين املســتطلعون مــن تحيّــز 

ــل. ــاق أو املل ــيصابون باإلره ــم س ــّود لكونه ــل.التع ــاق أو املل ــيصابون باإلره ــم س ــّود لكونه التع

 | تحيّز املستطلعني 
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يحــدث هــذا عندمــا يضــع الباحثــون فرضيــات ســابقة  بســبب يحــدث هــذا عندمــا يضــع الباحثــون فرضيــات ســابقة  بســبب 

ــال،  ــبيل املث ــىل س ــال، فع ــبيل املث ــىل س ــع. فع ــائد يف املجتم ــلوك الس ــع. الس ــائد يف املجتم ــلوك الس الس

إّن طــرح ســؤال مثــل ''ملَ النــاس مــن رشق آســيا جيّديــن إّن طــرح ســؤال مثــل ''ملَ النــاس مــن رشق آســيا جيّديــن 

ــائد يف  ــاد س ــود اعتق ــرض وج ــو يف ــات؟''  فه ــائد يف بالرياضي ــاد س ــود اعتق ــرض وج ــو يف ــات؟''  فه بالرياضي

املجتمــع مســبًقا.املجتمــع مســبًقا.

 | تحيّز البــاحـــــث 

التحيز التأكيديالتحيز التأكيدي

أحــد  مدخــالت  الباحــث  يســتخدم  عندمــا  هــذا  أحــد يحــدث  مدخــالت  الباحــث  يســتخدم  عندمــا  هــذا  يحــدث 

املشــاركني لتأكيــد اعتقــاد راســخ بالفعــل حــول فرضيــة املشــاركني لتأكيــد اعتقــاد راســخ بالفعــل حــول فرضيــة 

ــر إىل  ــات تش ــل أي معلوم ــع تجاه ــه م ــة ب ــث الخاص ــر إىل البح ــات تش ــل أي معلوم ــع تجاه ــه م ــة ب ــث الخاص البح

مــا يخالــف ذلــك. مــا يخالــف ذلــك. فعــىل ســبيل املثــال، يظهــر الســؤال فعــىل ســبيل املثــال، يظهــر الســؤال 

''مــا الــذي الــذي كنــت تكرهــه يف وظيفتــك األخــرية؟'' ''مــا الــذي الــذي كنــت تكرهــه يف وظيفتــك األخــرية؟'' 

بــأّن  أصــاًل  يفــرض  الباحــث  ألن  التأكيــدي  بــأّن بالتحيّــز  أصــاًل  يفــرض  الباحــث  ألن  التأكيــدي  بالتحيّــز 

املســتطلع مل يكــن ســعيًدا يف الركــة الســابقة.املســتطلع مل يكــن ســعيًدا يف الركــة الســابقة.

التحيز املرتبط برتيب األسئلة

تسلســل  يؤثّــر  عندمــا  التحيــز  مــن  النــوع  هــذا  تسلســل يحــدث  يؤثّــر  عندمــا  التحيــز  مــن  النــوع  هــذا  يحــدث 

قضايــا  أو  القضايــا  نفــس  يتنــاوالن  أكــر  أو  قضايــا ســؤالني  أو  القضايــا  نفــس  يتنــاوالن  أكــر  أو  ســؤالني 

مشــابهة عــىل اإلجابــات التــي تــم الحصــول عليهــا. مشــابهة عــىل اإلجابــات التــي تــم الحصــول عليهــا. فعىل فعىل 

ــة  ــات صعب ــألة رياضي ــاء مس ــم إعط ــال، إذا ت ــبيل املث ــة س ــات صعب ــألة رياضي ــاء مس ــم إعط ــال، إذا ت ــبيل املث س

ــتمتاعه  ــدى اس ــن م ــئل ع ــم س ــب أوال ث ــة للمجي ــتمتاعه للغاي ــدى اس ــن م ــئل ع ــم س ــب أوال ث ــة للمجي للغاي

اهتاممــه  تقييــم  إىل  مييــل  فقــد  اهتاممــه بالرياضيــات،  تقييــم  إىل  مييــل  فقــد  بالرياضيــات، 
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ــن ''ال''. ــر م ــن ''ال''.أك ــر م أك
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ــر  ــرأي ع ــتطالعات ال ــتخدام اس ــم اس ــف يت كي

ــي؟ ــل االجتامع ــائل التواص وس

قــد تشــّكل اســتطالعات الــرأي عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي 
وســيلة رسيعــة ملعرفــة رأي الجمهــور أو املســتهلكني حــول 
عمليــات رشكــة مــا ومنتجاتهــا وخدماتهــا أو أي موضــوع ســائد 

مهــّم.

ــل  ــي أفض ــد إن ه ــتاغرام ولينك ــرت وانس ــبوك وتوي ــّد فيس ويع
إلجــراء  االجتامعــي  التواصــل  وســائل  عــىل  قنــوات  أربــع 
بشــعبية  إنســتاغرام  يحظــى  وعامليًــا  الــرأي.  اســتطالعات 
والجيــل  و2012   1997 بــني  مــا  املولــود  الجيــل  بــني  خاصــة 
األكــرب  الجيــل  أن  حــني  يف  و1996،   1981 بــني  مــا  املولــود 
ــني  ــا ب ــود م ــل املول ــني 1965 و1980 والجي ــا ب ــود م ــنا املول س
1946 و1964 يســتخدمان فيســبوك أكــر.  أّمــا تويــرت ولينكــد إن 

املحرتفــني. أســايس  بشــكل  فيســتخدمهام 

ويتــم اســتخدام أداة اســتطالعات الــرأي عــرب وســائل التواصــل 
االجتامعــي يف مختلــف أرجــاء العــامل لألســباب التاليــة:

فهم الرأي العام بشأن القضايا أو املواضيع الرئيسية. 	

جمــع البيانــات واآلراء لتحســني أو إنشــاء محتــوى جديــد أو  	
إجــراء تحليــل جديــد أو الحصــول عــىل اســتنتاجات جديــدة.

نبــض املســتهلكني املحتملــني بعــد طــرح منتــج  	 جــّس 
األســواق. يف  جديــد 

جديــدة  	 تجاريــة  خطــوط  إنشــاء  أو  املشــاركة  زيــادة 
للمنتجات وللخدمات. 

نظرة عامة حول استطالعات الرأي عر 

وسائل التواصل االجتامعي
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لضــامن إعــداد بحــث جيــد وغــر متحيّــز، يجــب أن يكــون لــدى الفريــق الــذي يجــري 
البحــث املعرفــة والقــدرات واملواقــف الالزمــة، باإلضافــة إىل التحــّي بحــّس 
املســؤولية واإلرشاف واملراقبــة. ويجــب أن يكــون الباحثــني قــد تلّقــوا تدريبًــا 

ــم: ــون لديه ــث، وأن يك ــداد البح ــث وإع ــرق البح ــىل ط ع

معرفة بالتقنيات املناسبة لجمع البيانات. 	

فهم ألهداف البحث وتشعباته. 	

فهم ملوضوع البحث أو مجاله. 	

معرفة بأدوات وعمليات التحليل وإعداد التقارير. 	

يزيــد عــدم االجابــة عــىل األســئلة صعوبــة اســتقراء النتائــج لــكّل الريحــة املســتهدفة عندمــا ال تجيــب بعــض 
فئــات العينــة املمثّلــة عــىل األســئلة. ويشــمل عــدم اإلجابــة مــا يــي:

عدم  الوصول إىل أفراد العينة املمثّلة. 	

وجود إجابات جزئية لدى أفراد العينة املمثّلة. 	

عدم وجود إجابات لدى أفراد العينة املمثّلة.   	

Principles behind 

Unbiased Research

| الكفاءة الصحيحة للباحث  

| التغلب عىل عدم االستجابة 

البحث غري 

املتحيز

 املبادئ الكامنة وراء

األبحاث غري املتحيزة
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ــا  ــي لكونه ــل االجتامع ــائل التواص ــر وس ــرأي ع ــتطالعات ال ــتخدام اس ــلبيات اس ــات وس ــا إيجابي ــاه عموًم ــدول أدن ــر الج يظه
تقنيــة إلجــراء بحــث حــول الســوق وتتــّم مقارنتهــا مببــادئ البحــث غــر املتحيــز األساســية الخمســة الــواردة يف مقّدمــة هــذا 

التقريــر.

إيجــــابيات وســلبيات اســـتخدام اســـتـطالعات الرأي عبــر وســـــائل 

التواصل االجتامعي

''املصلحة''  عىل  قامئة  عيّنة  بلوغ  ميكن 
بسهولة )عىل الرغم من أنها تطال فئة من 
أكر  أوسيكوغرافية  دميوغرافية  مجموعة 

حجاًم(.

حال  يف  العادل  التمثيل  تحقيق  ميكن 
الوصول إىل حجم عينة كبر مبا فيه الكفاية 
بسبب  أو  املتابعني  من  الكبر  العدد  بسبب 
الثانية  أو  درجة االرتباط من الدرجة األوىل/ 

زيادة نسبة املشاركة. 

الفرصة  يسنح  مام  التوّسع  بإمكانية  تسمح 
البيانات من أي شخص موجود يف  بتجميع 

أي مكان يف العامل.

طرح  عر  وبرسعة  بسهولة  الكمية  تقدير 
سؤال '' كم عدد'' الذين يشعرون أو يترصفون 

بهذه الطريقة.

ميكن تجّنب التحيّز املرتبط برتتيب األسئلة نظرا 
لكونها تشكل سؤاال واحًدا فقط.

الرأي  استطالعات  إجراء  شخص  ألي  ميكن 
األساسية من دون أن تكون لديه أي خرة أو 

معرفة  تقنية.

توجيه أسئلة استطالع رأي بسيطة للمتابعني 
إجابات  عدد  بلوغ  إمكانية  حال  )يف  فقط 

مقبول(.

 العيّنة

 املمثّلة

 املنهجية

 املالمئة- نوعها

وطريقة تطبيقها

 مستطلع غري

 منحاز أو انحياز

 الباحث

الكفاءة

املناسبة

 التغلب عىل عدم

االستجابة

 مبادئ البحث
غري املتحيز

إيجابيات إجراء استطالع رأي عرب وسائل 
التواصل االجتامعي

إيجابيات إجراء استطالع رأي عرب وسائل 
التواصل االجتامعي
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 مبادئ البحث
غري املتحيز

 العيّنة

 املمثّلة

ال ميكن أن يصل استطالع الرأي اال ملتابعي 
الحساب الذي أنشأه، والذين غالبًا ما يكونوا 
من مؤيدي أو معجبي ذلك الشخص أو تلك 
هذه  تعكس  ال  وقد  الجهة.  تلك  أو  الرشكة 
املجموعة بدقة السامت الصحيحة ملجمل 
أو  الجغرايف  التمثيل  ناحية  من  السكان 

الدميوغرايف أو السيكوغرايف.
عىل  االعتامد  يؤّدي  أن  املحتمل  من 
املتابعني وعىل نوع املشاركة يف استطالع 
الفئات  بعض  متثيل  يف  اإلفراط  إىل  الرأي 
األمر  هذا  شأن  ومن  غرها.  حساب  عىل 
دون  من  الواقع  عن  بعيًدا  النتائج  تحريف 
وجود طريقة ملعرفة ما إذا كان يوجد إفراط 
يف التمثيل أو نقص يف التمثيل مع نهاية 

استطالع الرأي.

ال يحدث هذا يف البحث االحرتايف، حيث يتم 
محددة  ملعاير  وفقاً  املستطلعني  تحديد 
والتوازن  الصحيح  التمثيل  لضامن  مسبقاً 

للمستطلعني املستهدفني..

الذين  الشباب  من  غالبية  اختيار  يتّم  قد 
يجيدون استخدام التكنولوجيا ماّم قد يؤول 

إىل انحياز يف االختيار الدميوغرايف.

دميوغرافيا  السكان  بعض  متثيل  يتّم  ال  قد 
باالنرتنت  اتصالهم  عدم  بسبب  كامل  بشكل 
أو قلة اتصالهم باالنرتنت أو مبواقع التواصل 

االجتامعي. 

عىل  االعتامد  يؤّدي  أن  املحتمل  من 
يف  املشاركة  نوعيّة  وعىل  املتابعني 
استطالع الرأي إىل فشل يف الحصول عىل 
ينتهي  قد  ذلك  من  أكرث  بل  ممثلة  عيّنة 
املطاف بعكس آراء رشيحة مختلفة متاًما عن 

الرّشيحة املستهَدفة من السكان.

سلبيات إجراء استطالع رأي عرب وسائل 
التواصل االجتامعي 

سلبيات إجراء استطالع رأي عرب وسائل 
التواصل االجتامعي 
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 مبادئ البحث
غري املتحيز

 العيّنة

 املمثّلة

ال ميكن أن يصل استطالع الرأي اال ملتابعي 
الحساب الذي أنشأه، والذين غالبًا ما يكونوا 
من مؤيدي أو معجبي ذلك الشخص أو تلك 
هذه  تعكس  ال  وقد  الجهة.  تلك  أو  الرشكة 
املجموعة بدقة السامت الصحيحة ملجمل 
أو  الجغرايف  التمثيل  ناحية  من  السكان 

الدميوغرايف أو السيكوغرايف.
عىل  االعتامد  يؤّدي  أن  املحتمل  من 
املتابعني وعىل نوع املشاركة يف استطالع 
الفئات  بعض  متثيل  يف  اإلفراط  إىل  الرأي 
األمر  هذا  شأن  ومن  غرها.  حساب  عىل 
دون  من  الواقع  عن  بعيًدا  النتائج  تحريف 
وجود طريقة ملعرفة ما إذا كان يوجد إفراط 
يف التمثيل أو نقص يف التمثيل مع نهاية 

استطالع الرأي.

ال يحدث هذا يف البحث االحرتايف، حيث يتم 
محددة  ملعاير  وفقاً  املستطلعني  تحديد 
والتوازن  الصحيح  التمثيل  لضامن  مسبقاً 

للمستطلعني املستهدفني..

الذين  الشباب  من  غالبية  اختيار  يتّم  قد 
يجيدون استخدام التكنولوجيا ماّم قد يؤول 

إىل انحياز يف االختيار الدميوغرايف.

دميوغرافيا  السكان  بعض  متثيل  يتّم  ال  قد 
باالنرتنت  اتصالهم  عدم  بسبب  كامل  بشكل 
أو قلة اتصالهم باالنرتنت أو مبواقع التواصل 

االجتامعي. 

عىل  االعتامد  يؤّدي  أن  املحتمل  من 
يف  املشاركة  نوعيّة  وعىل  املتابعني 
استطالع الرأي إىل فشل يف الحصول عىل 
ينتهي  قد  ذلك  من  أكرث  بل  ممثلة  عيّنة 
املطاف بعكس آراء رشيحة مختلفة متاًما عن 

الرّشيحة املستهَدفة من السكان.

سلبيات إجراء استطالع رأي عرب وسائل 
التواصل االجتامعي 

سلبيات إجراء استطالع رأي عرب وسائل 
التواصل االجتامعي 
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استطالعات الرأي عر وسائل التواصل االجتامعي

ميكن استخدام استطالعات الرأي عرب وسائل التواصل االجتامعي جزئيًا يف األبحاث »الوصفية« أو »التجريبية«، لكن ينبغي تجّنبها 
يف األبحاث »االستكشافية« كام هو وارد يف الجدول أدناه:

إستكشايف

يستخَدم للحصول عىل 
أفكار وأراء حول مشكلة 
ما وفهمها أو لتشكيل 

فرضيات.

غري موىص بها

ال ميكن االعتامد عىل سؤال 
واحد يف استطالع الرأي 

حيال ''سبب'' ترّف السّكان أو 
اعتقادهم بهذا الشكل من 
أجل وضع فرضية أو اكتشاف 

وجهات نظر.

وصفي

يستخَدم للحصول عىل معلومات 
حيال كميّة أو نوعيّة اآلراء 

املوجودة أو حيال فرضيّة ما.

يوىص بها جزئيًا*

تستخَدم للحصول عىل 
''عدد'' املستطلَعني الذين 

يشعرون أو يترّفون بهذه 
الطريقة.

*بافرتاض استيفاء جميع 
مبادئ البحث غر املتحيّز.

تجريبي

يُستخَدم للحصول عىل سبب 
ونتائجه. أي تأثر خدمة ما 

عىل سعادة السكان.

يوىص بها جزئيًا*

ال تُستخَدم سوى ملعرفة 
''كمية'' املستطلَعني الذين 
يشعرون أو يترّفون بهذه 

الطريقة.

*بافرتاض استيفاء جميع مبادئ 
البحث غر املتحيّز؛ وهناك حاجة 

اىل االستكشاف بعمق.

متى ميكن استخدام استطالعات الرأي عر وسائل التواصل االجتامعي 

ومتى ينبغي تجّنبها

أنواع األبحاث

1819

عدم التمّكن من قياس ''السبب'' الكامن وراء 
أسئلة  توّجه  الرأي  استطالعات  ألّن  اإلجابة 
وليس  املوضوع  عن  املستطلع  رأي  حول 

السبب الكامن وراءه.

''االستكشايف''  للبحث  استخدامها  ميكن  ال 
الذي عادة ما يبدأ مبفهوم واسع ويستخدم 
الدراسة لكشف مسائل أو مخاوف قد تشّكل 

عناوين  ألبحاث  مستقبلية.

مبجرد  الحالية  النتائج  عرض  عىل  القدرة 
استطالع  عىل  باإلجابة  املستطلع  قيام  
الرأي )الذي تسمح به جميع منصات وسائل 
حد  يف  هو  الحالية(  االجتامعي  التواصل 

ذاته قد يخلق تحيزًا للمستطلع.

الذي  املستطلعني  لتحيّز  عرضة  تكون 
والتحيز  )ب(  للموافقة،  التحيّز  )أ(  يشمل 
)د(  التعّود،  وتحيّز  )ج(  االجتامعيّة،  للرغبة 
لالختالفات  ميكن  حيث  الثقايف  والتحيّز 
وتحرف  اإلجابات  عىل  تؤثّر  أن  السلوكية 

النتائج عن مسارها. 

نتائج  ملعرفة  املستطلعني  فضول  إّن 
إختيار  إىل  تدفعهم  قد  الرأي  استطالع 
التفكر  دون  من  عشوايئ  بشكل  اإلجابة 

مليًا بالسؤال.

املتحيّز  غر  البحث  يف  رضوريًا  ليس 
الرأي  باستطالعات  يقوم  أن  ووسائطه 

فريق متدرّب لديه معرفة وقدرات. 

إذا  ما  تحديد  الرأي  استطالعات  تستطيع  ال 
لدى أفراد العيّنة املمثّلة إجابات جزئية أو 

ليس لديهم أجوبة أصال.

التحيّز  )أ(  أي  الباحث  النحياز  عرضة  تكون 
أو  الجهة  ألّن  الرعاية  تحيّز  أو  التأكيدي 
استطالعات  عادة  تجري  التي  هي  الرشكة 
الرعاية؛  تحيّز  إىل  يؤّدي  مام  هذه  الرأي 
املوّجهة  األسئلة  عن  الناتج  والتحيّز  )ب( 
الذي يشمل استخدام اسئلة غر مالمئة أو 

استفزازية من شأنها تحريف اإلجابات.

املحيطة  والظروف  التوقيت  شأن  من 
عند  إجاباتهم.  عىل  تؤثّر  أن  باملستطلعني 
سبيل  فعىل  الرأي.  استطالع  إىل  النظر 
املستطلعني  يجيب  أن  املمكن  من  املثال، 
مبارشة،  النوم  قبيل  الرأي  استطالع  عىل 
أو بعد يوم طويل مضن يف العمل أو أثناء 
ناحية  ومن  اجتامعية/شخصية.  مناسبات 
بحثاً  يعّدون  الذين  الباحثون  يعمل  أخرى، 
احرتافياًعىل ضامن توافر الوقت والظروف 
لتفادي  األسئلة  طرح  قبل  األمثل  املحيطة 

التحيّز.

 مبادئ البحث
غري املتحيز

سلبيات إجراء استطالع رأي عرب وسائل 
التواصل االجتامعي 

 املنهجية

 املالمئة- نوعها

وطريقة تطبيقها

 عدم انحياز

 املستطعلني

 وأو انحياز

 الباحثني

الكفاءة

املناسبة

 التغلب

 عىل عدم

االستجابة

سلبيات إجراء استطالع رأي عرب وسائل 
التواصل االجتامعي 
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استطالعات الرأي عر وسائل التواصل االجتامعي

ميكن استخدام استطالعات الرأي عرب وسائل التواصل االجتامعي جزئيًا يف األبحاث »الوصفية« أو »التجريبية«، لكن ينبغي تجّنبها 
يف األبحاث »االستكشافية« كام هو وارد يف الجدول أدناه:

إستكشايف

يستخَدم للحصول عىل 
أفكار وأراء حول مشكلة 
ما وفهمها أو لتشكيل 

فرضيات.

غري موىص بها

ال ميكن االعتامد عىل سؤال 
واحد يف استطالع الرأي 

حيال ''سبب'' ترّف السّكان أو 
اعتقادهم بهذا الشكل من 
أجل وضع فرضية أو اكتشاف 

وجهات نظر.

وصفي

يستخَدم للحصول عىل معلومات 
حيال كميّة أو نوعيّة اآلراء 

املوجودة أو حيال فرضيّة ما.

يوىص بها جزئيًا*

تستخَدم للحصول عىل 
''عدد'' املستطلَعني الذين 

يشعرون أو يترّفون بهذه 
الطريقة.

*بافرتاض استيفاء جميع 
مبادئ البحث غر املتحيّز.

تجريبي

يُستخَدم للحصول عىل سبب 
ونتائجه. أي تأثر خدمة ما 

عىل سعادة السكان.

يوىص بها جزئيًا*

ال تُستخَدم سوى ملعرفة 
''كمية'' املستطلَعني الذين 
يشعرون أو يترّفون بهذه 

الطريقة.

*بافرتاض استيفاء جميع مبادئ 
البحث غر املتحيّز؛ وهناك حاجة 

اىل االستكشاف بعمق.

متى ميكن استخدام استطالعات الرأي عر وسائل التواصل االجتامعي 

ومتى ينبغي تجّنبها

أنواع األبحاث
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مبــني أدنــاه بعــض األمثلــة املتعلقــة بالــركات وصنــاع القــرار يف الســعودية ويف مختلــف أرجــاء العــامل والتــي تعكــس أو ال 
تعكــس مبــادئ البحــث غــر املتحيّــز الــواردة أعــاله.

يتّبع استطالع الرأي هذا مبادئ البحث غر املتحيّز.	. 

تّم  توجيه السؤال إىل املتابعني )العيّنة املمثّلة(.  	

ليــس الســؤال موّجًهــا كــام أّن االحتــامالت شــاملة  	
)منهجيــة صحيحــة/ باحــث غــر منحــاز/ قــدرة الباحــث 

ــة(. حقيقي

يبقــى أمــر واحــد ينبغــي لفــت االنتبــاه إليــه هــو  	
االســتجابة''. ''عــدم  تجّنــب 

ال يتّبــع اســتطالع الــرأي هــذا عــىل وســائل التواصــل 	. 

االجتامعــي مبــادئ البحــث غــر املتحيّــز.

تطــرح رشكــة الســكك الحديديــة ســؤاأًل حيــال التنّقــل  	
العيّنــة  إذا  مــا  مؤكّــًدا  وليــس  العمــل.  وإىل  مــن 
ستســتخدم  الطرقــات  عــىل  للمتنقلــني  املمثّلــة 

مواصــالت رشكــة ســكة الحديــد.

املتنّقلــون  	 يســتطيع  إذ  شــاملة  الخيــارات  ليســت 
القيــام بعــّدة أمــور يف الوقــت نفســه أي مشــاهدة 
للموســيقى.  االســتامع  أثنــاء  اإلعالنيــة  اللوحــات 
)منهجيّــة متحيّــزة/ باحــث متحيّــز/ إثــارة الشــكوك 

حــول قــدرة الباحــث(.

مثـّـة احتــامل مفــاده بــأّن املتابعــني يقومــون بأعامل  	
متعــّددة أثنــاء التنّقــل مــاّم قــد قــد يزيــد احتــامل 

ــة''. ــدم اإلجاب ''ع

أمثلة عن استطالعات الرأي الجيدة والسيئة عر وسائل التواصل االجتامعي

Much is made lately of unrealised gains being a means of tax 
avoidance, so I propose a selling 10% of my Tesla stock.

How do you beat the 3pm crash in concentration? Whether 
you’re in the office or working from home, there are compelling 
scientific reasons why our focus lapses in the mid-afternoon. Our 
circadian rhythm naturally leads to a dip in concentration and 
feelings of fatigue, and scientists say poor sleep and dehydration 
are among the things that can make it worse.

What works for you? Vote in the poll and share 
your thoughts below.

Do you support this? 

Yes

Take a walk or exercise

Do something creative

No

Caffeine, Caffeine, Caffeine

Sneak in a power nap

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

؟ ؟

6-These examples were taken from previous polls on both Twitter and 
Linked for illustration purpose only.

2021

عندمــا تســتدعي الحاجــة الحصــول عــىل آراء فوريــة  	
مــن عمــالء حاليــني أو محتملــني حيــال مجموعــة صغــرة 
مــن التحســينات املتعلّقــة باإلجــراءات أو املنتجــات أو 

ــات. الخدم

ــذه  	 ــل ه ــن مث ــتفادة م ــة االس ــات الحكومي ــن للجه ميك
أو  املواطنــون  يفّضلــة  مــا  ملعرفــة  االســتطالعات 
تعليقاتهــم حيــال مجموعــة صغــرة مــن التغيــرات 

الخدمــات. أو  اإلجــراءات  عــىل  املقرتحــة 

ــروف أو  	 ــال ظ ــاس حي ــض الن ــي لنب ــع وتقريب ــّس رسي ج
أمــور رسيعــة التطــّور حيــث ميكــن الســتطالعات الــرأي 
يف  املســاعدة  االجتامعــي  التواصــل  وســائل  عــرب 
هــذا الصــدد نظــرًا لرسعتهــا وللميزانيــة الضئيلــة التــي 

تتطلّبهــا. 

التواصــل  وســائل  عــرب  الــرأي  اســتطالعات  تجّنــب  ينبغــي 
حــال: يف  أو  أثنــاء  االجتامعــي 

القيــام بــأي بحــث ''استكشــايف'' أي أثنــاء الحصــول  	
ــول  ــة للحص ــاك حاج ــون هن ــث يك ــة حي ــىل آراء معّمق ع
ــك  ــرّد ذل ــة. وم ــكّل إجاب ــات ل ــن املعلوم ــر م ــىل الكث ع
التواصــل  وســائل  عــرب  الــرأي  اســتطالعات  أّن  إىل 
االجتامعــي تســمح بســؤال مغلــق أو ســؤالني كحــّد 
أقــى وال تســمح بتجميــع إجابــات معّمقــة. فعــىل 
مهتمــة  مــا  مؤسســة  كانــت  إذا  املثــال،  ســبيل 

مبعرفــة آثــار وبــاء كورونــا عــىل ســري عملهــا عندئــذ 

لــن تكــون بضعــة أســئلة يف اســتطالعات الــرأي عــر 

ــتطيع   ــدة إذ ال تس ــي مفي ــل االجتامع ــائل التواص وس

بعــض األســئلة يف اســتطالع الــرأي إعطــاء فكــرة 

معّمقــة حيــال »الســبب« الــذي دفــع باملســتطلعني 

ــك، كان  ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــة معيّن ــاء إجاب إىل إعط

لوبــاء كورونــا أثــرًا عــىل كّل النــاس وقــد ال يكــون 

ملنصــة تواصــل اجتامعــي معيّنــة املقــدرة عــىل 

الوصــول إىل املســتطلعني الذيــن ميثّلــون املجتمــع 

ــأرسه.  ب

تعّقــب أو مراقبــة اآلراء باســتمرار عــىل مــدار فــرتة  	
طويلــة مــن الزمــن. فعــىل ســبيل املثــال، يشــّجع 
ــة  ــادرة حكومي ــال مب ــتمرة حي ــىل آراء مس ــول ع الحص

فــإن  التصميــم  فحســب  الــرأي  اســتطالعات  عــر 

ــاز  ــىل االنحي ــجع ع ــي تش ــل االجتامع ــائل التواص وس

''خوارزميــات  بســبب  الهالــة  تأثــري  عــىل  القائــم 

ظاهــرة  وهــي   - القطيــع''  و''عقليــة  املشــاركة'' 

نظــر  بوجهــة  النــاس  مبوجبهــا  يقتنــع  نفســية 

أقرانهــم للقيــام بترصفــات معينــة باالســتناد إىل 

العاطفــة بــداًل مــن املنطــق.

ــة.  	 ــر مختلف ــات نظ ــب وجه ــة تتطلّ ــئلة مفتوح ــرح أس ط
فعــىل ســبيل املثــال، ميكــن لســؤال ''مــا هــو رأيــك 

إجابــات  يلقــى  أن  القــدم؟''  لكــرة  العــامل  بــكأس 

متعــّددة مــن املســتطلَع عينــه وهــو أمــر ال تســمح به 

ــي. ــل االجتامع ــع التواص ــر مواق ــرأي ع ــتطالعات ال اس

عــدم حضــور الريحــة املســتهَدفة يف بحــث مــا عــىل  	
ــىل  ــول ع ــل الحص ــة مث منصــة تواصــل اجتامعــي معيّن
إجابــات عــىل لينكــد إن LinkedIn مــن األوالد الذيــن 

ــدارس. ــادون امل يرت

السياقات  يف  ''تجريبية''  أو  ''وصفية''  بأبحاث  القيام  أثناء  االجتامعي  التواصل  عرب وسائل  الرأي  ميكن استخدام استطالعات 
واملواقف التالية:
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مبــني أدنــاه بعــض األمثلــة املتعلقــة بالــركات وصنــاع القــرار يف الســعودية ويف مختلــف أرجــاء العــامل والتــي تعكــس أو ال 
تعكــس مبــادئ البحــث غــر املتحيّــز الــواردة أعــاله.

يتّبع استطالع الرأي هذا مبادئ البحث غر املتحيّز.	. 

تّم  توجيه السؤال إىل املتابعني )العيّنة املمثّلة(.  	

ليــس الســؤال موّجًهــا كــام أّن االحتــامالت شــاملة  	
)منهجيــة صحيحــة/ باحــث غــر منحــاز/ قــدرة الباحــث 

ــة(. حقيقي

يبقــى أمــر واحــد ينبغــي لفــت االنتبــاه إليــه هــو  	
االســتجابة''. ''عــدم  تجّنــب 

ال يتّبــع اســتطالع الــرأي هــذا عــىل وســائل التواصــل 	. 

االجتامعــي مبــادئ البحــث غــر املتحيّــز.

تطــرح رشكــة الســكك الحديديــة ســؤاأًل حيــال التنّقــل  	
العيّنــة  إذا  مــا  مؤكّــًدا  وليــس  العمــل.  وإىل  مــن 
ستســتخدم  الطرقــات  عــىل  للمتنقلــني  املمثّلــة 

مواصــالت رشكــة ســكة الحديــد.

املتنّقلــون  	 يســتطيع  إذ  شــاملة  الخيــارات  ليســت 
القيــام بعــّدة أمــور يف الوقــت نفســه أي مشــاهدة 
للموســيقى.  االســتامع  أثنــاء  اإلعالنيــة  اللوحــات 
)منهجيّــة متحيّــزة/ باحــث متحيّــز/ إثــارة الشــكوك 

حــول قــدرة الباحــث(.

مثـّـة احتــامل مفــاده بــأّن املتابعــني يقومــون بأعامل  	
متعــّددة أثنــاء التنّقــل مــاّم قــد قــد يزيــد احتــامل 

ــة''. ــدم اإلجاب ''ع

أمثلة عن استطالعات الرأي الجيدة والسيئة عر وسائل التواصل االجتامعي

Much is made lately of unrealised gains being a means of tax 
avoidance, so I propose a selling 10% of my Tesla stock.

How do you beat the 3pm crash in concentration? Whether 
you’re in the office or working from home, there are compelling 
scientific reasons why our focus lapses in the mid-afternoon. Our 
circadian rhythm naturally leads to a dip in concentration and 
feelings of fatigue, and scientists say poor sleep and dehydration 
are among the things that can make it worse.

What works for you? Vote in the poll and share 
your thoughts below.

Do you support this? 

Yes

Take a walk or exercise

Do something creative

No

Caffeine, Caffeine, Caffeine

Sneak in a power nap

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

؟ ؟

6-These examples were taken from previous polls on both Twitter and 
Linked for illustration purpose only.

 هـــل كنت متـــارس الرياضة قبل أزمـــة كورونا؟

ماذا عن اآلن؟

كيف تقيض مشوارك من وإىل الدوام؟
نعم وما زلت

االستامع للراديو/ املوسيقىال أمارس الرياضة مطلًقا

مشاهدة اللوحات اإلعالنية

ال، واآلن بدأت

االستامع إىل بودكاست/ محتوىنعم، واآلن توقّفت

ال يشء
 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

؟ ؟

 LinkedIn و Twitter 2. هذه األمثلة مأخوذة من استطالعات سابقة عىل
لغرض التوضيح فقط.

2
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ميكــن اســتخدام اســتطالعات الــرأي عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي إلجــراء تحقــق رسيــع وتقديــري للنبــض حــول أي تغيــر 
ــاع  ــامم صّن ــال اهت ــام يف ح ــًدا ك ــث معّق ــال كان البح ــن يف ح ــة. لك ــة برسع ــروف املتبّدل ــاع والظ ــىل األوض ــرأ ع ــع يط رسي

ــل: ــتقصائية مث ــتفتاءات اإلس ــن االس ــج م ــام مبزي ــوىص بالقي ــذ ي ــة عندئ ــات حكومي ــني سياس ــات بتحس السياس

ما هي البدائل املوىص بها؟

إجراء مقابالت نوعيّة معّمقة مثل: 	

مقابلة فرديّة 	
مقابلة ثنائية 	
مقابلة مع العائلة 	
مناقشات جامعية صغرة )3-4 مستطلعني( 	
مناقشات جامعية كاملة )7-8 مستطلعني( 	
	 )Creative Groups( املجموعات املبدعة
استفتاءات الرأي عرب الهاتف 	
مقابلة املتسّوق الخفي 	

إجراء مقابالت كميّة معّمقة مثل:  	

وجًها لوجه 	
مقّر مركزي 	
مركز تسّوق/ مكاتب/ مساجد 	
مقابــالت عــرب الهاتــف أو إرســال بريــد إلكرتوين  	

أو عــىل املواقــع االلكرتونية
الرىض بعد تلقي الخدمة 	
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 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

؟ ؟

ال يتّبــع اســتطالع الــرأي هــذا عــىل وســائل التواصــل 	. 

االجتامعــي مبــادئ البحــث غــر املتحيّــز.

يســتطيع متابعــو رشكــة معيّنــة رؤيــة الســؤال وهــم  	
ال ميثّلــون الســوق الحقيقــي كليـًـا.

ــامل  	 ــر ش ــار غ ــون الخي ــد يك ــن ق ــيط لك ــؤال بس الس
مــاّم يــؤّدي إىل انحيــاز الباحــث ناهيــك عــن االنحيــاز 

ــة. ــود إجاب ــدم وج إىل ع

ال يتّبــع اســتطالع الــرأي هــذا عــىل وســائل التواصــل 	. 

االجتامعــي مبــادئ البحــث غــر املتحيّــز.

الســوق  	 محــّددة  رشكــة  متابعــي  ميثّــل  ال  قــد 
الحقيقــي متاًمــا ال ســيام يف املســألة املتعلّقــة 

بالهاتــف.

مــاّم  	 شــاملة  غــر  الخيــارات  لكــن  بســيط  الســؤال 
ــاز إىل  ــن االنحي ــك ع ــث ناهي ــاز الباح ــؤّدي إىل انحي ي

عــدم اإلجابــة.

Missing our Bonfire Toffee Spice? Or maybe it’s Salted Caramel 
or Hazelnut Praline that you’re craving? Simply vote for your 
favourite now and we’ll put one back on the menu in 2021. 

What’s the longest amount of time you’ve worked 
at an organization? 

Bonfire Toffee Spice
1 year or less

6-9 years
Salted Caramel

Hazelnut Praline

2-5 years

10+ years (share why)

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

أمثلة جيدة وسيّئة عن استطالعات الرأي عر وسائل التواصل االجتامعي

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

؟

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

؟ ؟

ما هي املهـــارة التي من املهـــم أن ميتلكها 

أخصايئ #األمن_السيرباين؟ 

من أّي نوع أنت؟

أصحى أول ما يرن املنبّهعلم البيانات وتحليلها

خلوها مستورة بس

إدارة املخاطر

إدارة الخدمات

االستجابة للحادث

رضوري غفوة قبل أن أصحى
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مبــني أدنــاه بعــض األمثلــة املتعلقــة بالــركات وصنــاع القــرار يف الســعودية ويف مختلــف أرجــاء العــامل والتــي تعكــس أو ال 
تعكــس مبــادئ البحــث غــر املتحيّــز الــواردة أعــاله.

يتّبع استطالع الرأي هذا مبادئ البحث غر املتحيّز.	. 

تّم  توجيه السؤال إىل املتابعني )العيّنة املمثّلة(.  	

ليــس الســؤال موّجًهــا كــام أّن االحتــامالت شــاملة  	
)منهجيــة صحيحــة/ باحــث غــر منحــاز/ قــدرة الباحــث 

ــة(. حقيقي

يبقــى أمــر واحــد ينبغــي لفــت االنتبــاه إليــه هــو  	
االســتجابة''. ''عــدم  تجّنــب 

ال يتّبــع اســتطالع الــرأي هــذا عــىل وســائل التواصــل 	. 

االجتامعــي مبــادئ البحــث غــر املتحيّــز.

تطــرح رشكــة الســكك الحديديــة ســؤاأًل حيــال التنّقــل  	
العيّنــة  إذا  مــا  مؤكّــًدا  وليــس  العمــل.  وإىل  مــن 
ستســتخدم  الطرقــات  عــىل  للمتنقلــني  املمثّلــة 

مواصــالت رشكــة ســكة الحديــد.

املتنّقلــون  	 يســتطيع  إذ  شــاملة  الخيــارات  ليســت 
القيــام بعــّدة أمــور يف الوقــت نفســه أي مشــاهدة 
للموســيقى.  االســتامع  أثنــاء  اإلعالنيــة  اللوحــات 
)منهجيّــة متحيّــزة/ باحــث متحيّــز/ إثــارة الشــكوك 

حــول قــدرة الباحــث(.

مثـّـة احتــامل مفــاده بــأّن املتابعــني يقومــون بأعامل  	
متعــّددة أثنــاء التنّقــل مــاّم قــد قــد يزيــد احتــامل 

ــة''. ــدم اإلجاب ''ع

أمثلة عن استطالعات الرأي الجيدة والسيئة عر وسائل التواصل االجتامعي

Much is made lately of unrealised gains being a means of tax 
avoidance, so I propose a selling 10% of my Tesla stock.

How do you beat the 3pm crash in concentration? Whether 
you’re in the office or working from home, there are compelling 
scientific reasons why our focus lapses in the mid-afternoon. Our 
circadian rhythm naturally leads to a dip in concentration and 
feelings of fatigue, and scientists say poor sleep and dehydration 
are among the things that can make it worse.

What works for you? Vote in the poll and share 
your thoughts below.

Do you support this? 

Yes

Take a walk or exercise

Do something creative

No

Caffeine, Caffeine, Caffeine

Sneak in a power nap

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

 تجنب عدم

االستجابة

 الكفاءة املناسبة

للباحث

 انحياز الباحث أو

املستطلَعني

 املنهجة أو

الوسيلة املناسبة
العيّنة املمثّلة

؟ ؟

6-These examples were taken from previous polls on both Twitter and 
Linked for illustration purpose only.
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ميكــن اســتخدام اســتطالعات الــرأي عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي إلجــراء تحقــق رسيــع وتقديــري للنبــض حــول أي تغيــر 
ــاع  ــامم صّن ــال اهت ــام يف ح ــًدا ك ــث معّق ــال كان البح ــن يف ح ــة. لك ــة برسع ــروف املتبّدل ــاع والظ ــىل األوض ــرأ ع ــع يط رسي

ــل: ــتقصائية مث ــتفتاءات اإلس ــن االس ــج م ــام مبزي ــوىص بالقي ــذ ي ــة عندئ ــات حكومي ــني سياس ــات بتحس السياس

ما هي البدائل املوىص بها؟

إجراء مقابالت نوعيّة معّمقة مثل: 	

مقابلة فرديّة 	
مقابلة ثنائية 	
مقابلة مع العائلة 	
مناقشات جامعية صغرة )3-4 مستطلعني( 	
مناقشات جامعية كاملة )7-8 مستطلعني( 	
	 )Creative Groups( املجموعات املبدعة
استفتاءات الرأي عرب الهاتف 	
مقابلة املتسّوق الخفي 	

إجراء مقابالت كميّة معّمقة مثل:  	

وجًها لوجه 	
مقّر مركزي 	
مركز تسّوق/ مكاتب/ مساجد 	
مقابــالت عــرب الهاتــف أو إرســال بريــد إلكرتوين  	

أو عــىل املواقــع االلكرتونية
الرىض بعد تلقي الخدمة 	
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التواصل  وسائل  عرب  الرأي  استطالعات  أّن  صحيح 
االجتامعي هي طريقة رسيعة ملعرفة الرأي العام/ 
إيجابيات  مثّة  لكن  املستهلكني/وتعليقاتهم.  ورأي 
وسلبيات يجب أخذها بعني االعتبار قبل اعتامدها كأداة 
مببادئ  التزامها  ضامن  ويجب  السوق  أحوال  ملعرفة 

البحث غر املتحيّز.

استخدام  ينبغي  بأنّه  نعّده  الذي  البحث  ويفرتض 
استطالعات الرأي عرب وسائل التواصل االجتامعي جزئيًا 
عىل  »تجريبية«  أو  »وصفية«  أبحاث  إجراء  عند  فقط 
وأّن  متّبعة  املتحيّز  غر  البحث  مبادئ  كّل  أّن  اعتبار 
الهدف املرجو هو معرفة التغّر الرسيع الذي يحدث 
حيال ظروف أو أوضاع متغّرة رسيًعا أو الحصول عىل 
عىل  مقرتح  وحيد  تغير  إجراء  حيال  تعليقات  أو  آراء 

إجراءات متّبعة أو خدمات مقّدمة.

الرأي  استطالعات  تجّنب  ينبغي  أخرى،  ناحية  ومن 
األبحاث  إعداد  يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب 
»الوصفية« أو »التجريبية« يف حال عدم توافر مبادئ 
إلجراء  اقرتاحات  وجود  حال  يف  أو  املتحيّز  غر  البحث 
تغيرات متعددة أو معّقدة عىل املنتجات أو اإلجراءات 
استخدام  تجّنب  ينبغي  كام  مة.  املقدَّ الخدمات  أو 
االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب  الرأي  استطالعات 
وحيد  سؤال  ألّن   )1( »استكشافية«  أبحاث  إعداد  عند 
»األسباب«  حيال  اآلراء  يكشف  لن  الرأي  استطالع  يف 
 )2( اآلراء؛  اكتشاف  أو  الفرضيات  بناء  التي تساعد عىل 
إلعداد  املستهدف  الجمهور  تواجد  عدم  حال  ويف 
محّددة؛ اجتامعي  تواصل  منصة  عىل  معنّي   بحث 
آراء  إىل  تحتاج  مفتوحة  أسئلة  طرح  حال  ويف   )3(
هذا  يف  وردت  أخرى  أسباب  إىل  باإلضافة  متعددة 

التقرير.

إىل  ترمي  التي  الركات  عىل  ينبغي  وبالخالصة، 
كام  السوق  يف  حصتها  وزيادة  عروضاتها  تحسني 
عىل  بالتأثر  املهتمني  السياسات  صناع  عىل  ينبغي 
الباحثني  مع  فأكر  أكر  يتعاملوا  أن  بالدهم  مستقبل 
استطالعات  ومجموعات  السوق  بأوضاع  املختصني 
األبحاث  أنواع  إجراء  باستطاعتها  التي  الرائدة  الرأي 
الهاتف  الرأي عرب  إجراء استفتاءات  بها مثل  املوىص 
أو وجها لوجه، وإجراء األبحاث القامئة عىل املالحظة، 
الجامعية  املناقشات  إىل  واللجوء  املقابالت،  وإجراء 
من أجل مساعدة صناع القرار عىل إدخال الرأي العام 

أثناء/رسم السياسات الوطنية أو العملية أو بعدها. 

 )29 إىل   25 )الصفحات  امللحق  يف  العثور  ميكن 

يف  نحن  قمنا  كيف  فيها،  مبني  لحاالت  أمثلة  عىل 

املتحيزة  غري  السوق  أبحاث  بإجراء  جريز،  سراتيجك 

العام  القطاعني  لكيانات  االقتصادية  والدراسات 

والخاص يف اململكة العربية السعودية.

هذا  من  املستقاة  االستنتاجات  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
وسائل  عرب  الرأي  استطالعات  عىل  تنطبق  ال  التقرير 
إلجراء  طرحها  يتّم  التي  الجديدة  االجتامعي  التواصل 
األبحاث قبل اتخاذ القرارات واالستنتاجات فحسب بل أيًضا 
لالعتامد والبناء عىل اإلجابات )التعليقات( الواردة عىل 
اصدارها  تم  قرارات  حيال  االجتامعي  التواصل  وسائل 
أو خدمات ومنتجات جديدة لكونها قد تكون مضلّلة وال 

تعكس وال متثّل دامئًا نظرة املجتمع ككّل. 

االستنتاجات

التواصل  وسائل  عر  الرأي  استطالعات  أّن  صحيح 
االجتاّمعي هي طريقة رسيعة ملعرفة الرأي العام/ 
إيجابيات  مثّة  لكن  املستهلكني/وتعليقاتهم.  ورأي 
وسلبيات يجب أخذها بعني االعتبار قبل اعتاّمدها كأداة 
مببادئ  التزامها  ضاّمن  ويجب  السوق  أحوال  ملعرفة 

البحث غر املتحيّز.

استخدام  ينبغي  بأنّه  نعّده  الذي  البحث  ويفرتض 
استطالعات الرأي عر وسائل التواصل االجتاّمعي جزئيًا 
فقط عند إجراء أبحاث ''وصفية'' أو ''تجريبية'' عىل اعتبار 
الهدف  وأّن  متّبعة  املتحيّز  غر  البحث  مبادئ  كّل  أّن 
حيال  يحدث  الذي  الرسيع  التغّر  معرفة  هو  املرجو 
آراء  عىل  الحصول  أو  رسيًعا  متغّرة  أوضاع  أو  ظروف 
أو تعليقات حيال إجراء تغير وحيد مقرتح عىل إجراءات 

متّبعة أو خدمات مقّدمة.

الرأي  استطالعات  تجّنب  ينبغي  أخرى،  ناحية  ومن 
األبحاث   إعداد  يف  االجتاّمعي  التواصل  وسائل  عر 
''الوصفية'' أو ''التجريبية'' يف حال عدم توافر مبادئ 
إلجراء  اقرتاحات  وجود  حال  يف  أو  املتحيّز  غر  البحث 
تغيرات متعددة أو معّقدة عىل املنتجات أو اإلجراءات 
استخدام  تجّنب  ينبغي  كاّم  مة.  املقدَّ الخدمات  أو 
االجتاّمعي  التواصل  وسائل  عر  الرأي  استطالعات 
وحيد  سؤال  ألّن   )1( ''استكشافية''  أبحاث  إعداد  عند 
''األسباب''  حيال  اآلراء  يكشف  لن  الرأي  استطالع  يف 
 )2( اآلراء؛  اكتشاف  أو  الفرضيات  بناء  التي تساعد عىل 
إلعداد  املستهدف  الجمهور  تواجد  عدم  حال  ويف 
 )3( محّددة؛  اجتاّمعي  تواصل  منصة  عىل  معنّي  بحث 
ويف حال طرح أسئلة مفتوحة تحتاج إىل آراء متعددة 

باإلضافة إىل أسباب أخرى وردت يف هذا التقرير.

إىل  ترمي  التي  الرشكات  عىل  ينبغي  وبالخالصة، 
كاّم  السوق  يف  حصتها  وزيادة  عروضاتها  تحسني 
عىل  بالتأثر  املهتمني  السياسات  صناع  عىل  ينبغي 
الباحثني  مع  فأكر  أكر  يتعاملوا  أن  بالدهم  مستقبل 
استطالعات  ومجموعات  السوق  بأوضاع  املختصني 
األبحاث  أنواع  إجراء  باستطاعتها  التي  الرائدة  الرأي 
الهاتف  الرأي عر  إجراء استفتاءات  بها مثل  املوىص 
أو وجها لوجه، وإجراء األبحاث القامئة عىل املالحظة، 
الجاّمعية  املناقشات  إىل  واللجوء  املقابالت،  وإجراء 
من أجل مساعدة صناع القرار عىل إدخال الرأي العام 

أثناء/رسم السياسات الوطنية أو العملية أو بعدها. 

 )29 إىل   25 )الصفحات  امللحق  يف  العثور  ميكن 

يف  نحن  قمنا  كيف  فيها،  مبني  لحاالت  أمثلة  عىل 

املتحيزة  غري  السوق  .أبحاث  بإجراء  جريز،  سرتاتيجك 

العام  القطاعني  لكيانات  االقتصادية  والدراسات 

والخاص يف اململكة العربية السعودية.

هذا  من  املستقاة  االستنتاجات  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
وسائل  عر  الرأي  استطالعات  عىل  تنطبق  ال  التقرير 
إلجراء  طرحها  يتّم  التي  الجديدة  االجتاّمعي  التواصل 
األبحاث قبل اتخاذ القرارات واالستنتاجات فحسب بل أيًضا 
لالعتاّمد والبناء عىل اإلجابات )التعليقات( الواردة عىل 
اصدارها  تم  قرارات  حيال  االجتاّمعي  التواصل  وسائل 
أو خدمات ومنتجات جديدة لكونها قد تكون مضلّلة وال 

تعكس وال متثّل دامئًا نظرة املجتمع ككّل. 
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SG امللحق– دراسات الحالة التي قامت بإجرائها سرتاتيجك جريز

نورد فياّم ييل أمثلة عن دراسات الحالة ألبحاث السوق غر املتحيزة والدراسات االقتصادية التي قامت رشكة سرتاتيجك جرز 
بإكاّملها للعمالء يف اململكة العربية السعودية من القطاعني العام والخاص. 

تقدم دراسات الحالة هذه أمثلة عن الكيفية التي قامت بها رشكة سرتاتيجك جرز بإجراء أنواع مختلفة من األبحاث االستكشافية 
لجمع األفكار واآلراء حول مشكلة ما أو لصياغة فرضية معينة، والحصول عىل تعليقات شاملة ومعمقة وآراء حول ''السبب'' وراء 
إعطاء إجابة معينة، والوصول إىل املجيبني الذين ميثلون املجتمع بشكل كامل. وقد تضمنت هذه األساليب إجراء استطالعات 

عر الهاتف واملقابالت وجهاً لوجه )عىل عكس استطالعات الرأي عر وسائل التواصل االجتاّمعي واألدوات األخرى(. 

مبا أن الحكومة السعودية أخذت باالعتبار رفع املقابل املايل عىل العاّملة الوافدة  يف اململكة، فقد 
قامت رشكة سرتاتيجك جرز بإجراء بحث نوعي وكمي من أجل:

اقتصاد 1.  عىل  وتأثرها  االستهالك،  عىل  الوافدة  العاّملة  عىل  املايل  املقابل  فرض  تأثر  تحليل   
اململكة العربية السعودية.

تقييم تأثر املقابل املايل عىل العاّملة الوافدة فياّم يتعلق بقرارهم البقاء يف اململكة أم ال.2. 

تحديد التغير يف فجوة األجور بني العاّملة السعودية والعاّملة الوافدة نتيجة الزيادة املطروحة. 3. 

تم إجراء بحث كمي شمل مسحاً ألكر من 1,500 مشارك من األرس، وحوايل 80 رشكة محلية ملعرفة 	 
كيف سيكون رد فعلهم تجاه رفع املقابل املايل عىل العاّملة الوافدة. 

من 	  للتحقق  فردية(  مقابالت  و10  صغرة  جاّمعية  مناقشات   8 )يتضمن  نوعي  بحث  إجراء  أيضا  تم 
التحليل الكمي والتعرف عىل النقاط املزعجة. 

بناًء عىل 6 متغرات: القوة 	  الناتجة عن ذلك  آلة حاسبة مؤمتتة لتقدير اإليرادات  أنشأ الفريق أيضا 
الشديدة، والقطاعات، واملدة، وفئة الوافدين، والنمو االقتصادي، ومعدل منو العاّملة الوافدة.

تضمن املرشوع أيضاً تحديد الفجوة يف األجور بني السعوديني والوافدين حسب القطاع نتيجة لفرض 	 
الرضيبة. 

الرقم 	  هذا  كان  السعودية.  العربية  اململكة  خارج  إىل  املغادرين  الوافدين  عدد  تدفق  تقدير  تم 
التقديري دقيقاً حسب األرقام الفعلية التي تم الكشف عنها يف عام 2018. 

تم تقدير تأثر املقابل املايل عىل العاّملة الوافدة عىل االستهالك وتسليط الضوء عىل القطاعات 	 
األكر تأثراً من ذلك. 

السعودية والوافدين حسب 	  العاّملة  أجور  الفجوة يف  التغير يف  الرئيسية حول  اآلراء  تم تقديم 
القطاع. 

تقييــم تأثــري املقابــل املــايل عــىل العاملــة الوافــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية عــىل 

ــور.  ــوة يف األج ــة والفج ــارج اململك ــة إىل خ ــرب العامل ــتهالك، وت االس

 نهجنا

التأثري

الخلفية

دراسة الحالة 1
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يف حني أن التعليم عن بُعد )التعلم( قد شهد تطورات كبرة منذ مثانينيات القرن 19، فإن جائحة كورونا 
قد دفعته إىل دائرة الضوء عملياً بني عشية وضحاها، والذي بدوره أجر معظم املؤسسات التعليمية 
العامة والخاصة يف جميع أنحاء العامل عىل تبنيه برسعة عىل نطاق واسع لكل مراحل التعليم املختلفة. 

قامت رشكة سرتاتيجك جرز بتقديم تقريراً شامالً تم فيه تحديد وتقييم التحديات وفرص أنظمة التعلم 
عن بُعد املستخدمة يف اململكة العربية السعودية، السياّم عر نظام التعليم من رياض األطفال إىل 

الصف الثالث ثانوي. 

تم إجراء مسح يف بداية شهر نوفمر 2020 لقياس تصورات السعوديني )أولياء األمور والطالب( حول 
التعلم عن بُعد يف أربع مجموعات مختلفة من الفعالية املحددة، مستهدفاً 3 رشائح: 

أولياء األمــور )أ(: أولياء أمور األطفال يف املرحلة االبتدائية/املتوسطة )عدد = 154(	 

أولياء األمور )ث(: أولياء أمور األطفال يف املرحل الثانوية )عدد = 103( 	 

الطـــــــــــالب )ط(: األطفال يف املرحلة الثانوية )عدد = 135( )بإذن من أولياء أمورهم( 	 

كان هذا تحليالً أولياً وكان مبثابة نقطة انطالق إلجراء املزيد من البحث والتنفيذ التصحيحي. 

البحث إىل استنتاج أن نسبة كبرًة من املشاركني يف االستطالع يرغبون يف رؤية العودة إىل  توصل 
للتعليم  مكمالً  لكونه  بُعد  عن  التعلم  عىل  منفتحون  فهم  ذلك،  ومع  واملدارس.  حضوريا،  املدارس 

التقليدي من خالل التعلم املختلط. 

قدمت هذه النتيجة تداعيات كبرة عىل املسؤولني عن التنظيم واملعلمني وأولياء األمور والطالب - مع 
امياءة خفية باملوافقة تجاه تطور املشهد التعليمي يف املستقبل. واختتم البحث بتوصيات تتعلق 

بالتدخالت املستهدفة لزيادة فاعلية العملية التعليمية إىل أقىص حد.   

قياس تصورات السعوديني تجاه التعلم عن بُعد يف اململكة العربية السعودية. 

دراسة الحالة 2

 نهجنا

التأثري

الخلفية
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أجرت سرتاتيجك جرز بحثاً من أجل :

دراسة الدوافع لدى املستثمرين السعوديني، من أجل تحليل قراراتهم االستثاّمرية.1. 

فهم سلوكيات املستثمرين السعوديني من أجل تطوير اسرتاتيجيات التواصل املناسبة.  2. 

السعودية والدوافع لدى املستثمرين 	  العربية  االستثاّمر يف اململكة  بدراسة جميع قنوات  قمنا 
يف اململكة العربية السعودية. تضمنت عملية البحث 4 مراحل: 

اجتاّمعات داخلية النطالق الدراسة مع أصحاب املصلحة املعنيني.  	

إجراء بحث نوعي لفهم ديناميكيات االستثاّمر يف اململكة العربية السعودية. 	

إجراء بحث كمي حول جميع عادات االستثاّمر وتجميع الرشائح.  	

ورشة عمل الستنباط األفكار واالسرتاتيجية للمدى قدماً. 	

تم استخدام منهجية كرة الثلج )snowballing( يف اختيار املشاركني للوصول إىل الفئة املستهدفة 	 
بأكر كفاءة. وتم اختيار الفئة املستهدفة من املجيبني بعد إجراء تصنيف محدد مسبقاً للتحقق من 

أهلية املجيبني للمشاركة يف البحث. 

قمنا بتقسيم الجمهور املستهدف إىل 4 رشائح رئيسية، بناًء عىل سلوكياتهم االستثاّمرية. 	 

تطوير 	  تسهيل  وبالتايل  املستهدف،  للجمهور  أفضل  فهم  لنا  أتاح  املستثمرين  دوافع  فهم 
اسرتاتيجيات مخصصة. 

 نهجنا

التأثري

الخلفية

فهم سلوكيات املستثمرين ودوافعهم يف اململكة العربية السعودية 

دراسة الحالة 3
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قامت رشكة سرتاتيجك جرز بإجراء دراسة تهدف إىل :

تصميم منهجية ميكن استخدامها بشكل دوري لتقدير حجم أعاّمل التسرت يف االقتصاد السعودي.1. 

تحليل الدوافع والعوائق الرئيسية حيال إضفاء الطابع الرسمي عىل أعاّمل التسرت.2. 

تطوير اسرتاتيجية املكافحة ملعالجة الظاهرة الخاصة وتحسني القيمة املضافة لالقتصاد السعودي. 3. 

قمنا بتحديد وتحليل األساليب العاملية لقياس االقتصاد غر الرسمي يف أجزاء مختلفة من العامل 	 
من  جهازاً   12 مع  صحتها  من  والتحقق  السعودي،  السياق  تلبي  التي  النمذجة  طريقة  تطوير  قبل 

األجهزة العامة الرائدة يف الدولة. 

التي 	  الراهن والعوائق  الواقع مع رجال األعاّمل لفهم وضعهم  بإجراء بحث نوعي عىل أرض  قمنا 
تحول دون إضفاء الطابع الرسمي عليه. 

البحث 	  فريق  قام  والبحوث،  املقابالت  ومن  النموذج  من  عليها  الحصول  تم  التي  اآلراء  باستخدام 
بتطوير اسرتاتيجية املكافحة عىل مستوى القطاع الفرعي. 

قمنا بتنفيذ التكرار األول للنموذج لتوليد أدق تقدير لحجم أعاّمل التسرت يف االقتصاد السعودي.	 

قمنا بتحديد التحديات والعوائق أمام إضفاء الطابع الرسمي عىل مستوى القطاع الفرعي. 	 

أوصينا باسرتاتيجية املكافحة بشكل فعال من التسرت وإضافة قيمة لالقتصاد. 	 

 نهجنا

التأثري

الخلفية

ــر  ــعودي وتطوي ــاد الس ــترتة( يف االقتص ــة املس ــرت )امللكي ــم التس ــر حج تقدي

اســرتاتيجية املكافحــة. 

دراسة الحالة 4
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قامت سرتاتيجك جرز بالعمل عىل دراسة تهدف إىل: 

تطوير فهم شامل لعامة الناس واحتياجاتهم يف مجال النقل.1. 

تطوير فهم أفضل للعمالء الحاليني للعميل املعني. 2. 

بحث نوعي لفهم الدوافع تجاه السفر وكذلك أساليب السفر. 	 

)العمالء( 	  النقل  وسائل  مستخدمي  ذلك  يف  مبا  شخص   1,400 من  أكر  تشمل  عينة  مع  كمي  بحث 
ولتقييم  االستخدام  يف  وعاداتهم  املستخدمني  رحالت  حول  إجابات  عىل  للحصول  الناس  وعامة 
ذلك  يف  مبا  السعودية،  العربية  اململكة  يف  العام  النقل  وكذلك  عام  بشكل  السفر  مفهوم 

العوائق والدوافع. 

الخاصة 	  والدوافع  العوائق  إىل  إضافة  بالعميل  املسافرين  ومعرفة  الحالية  للتصورات  واضح  فهم 
بهم فياّم يتعلق بالسفر. 

تقسيم مستخدمي العميل إىل 3 رشائح رئيسية لتطوير اسرتاتيجية للتواصل. 	 

 نهجنا

التأثري

الخلفية

فهم املسافرين وسلوكيات عامة الناس يف اململكة العربية السعودية 

دراسة الحالة 5
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رشكــة ســرتاتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمائهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــاء الركــة كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــارين  مــن  نخبــة  الركــة  لــدى  يعمــل  والــركات.  املاليــة 
املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات التســويق والتواصــل، والبحــوث 
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــجل حاف ــا س ــغيي، وله ــز التش ــات والتمي والتحلي

العمــاء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرك ــرز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــى إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــر  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــرز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز
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منشورات أخرى

تعتــز ســراتيجك جــريز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــر رشكــة ســراتيجك جــريز العديــد مــن تعتــز ســراتيجك جــريز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــر رشكــة ســراتيجك جــريز العديــد مــن 
التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــامل يف القطاعــات الخاصــة والحكوميــة. وفيــام ييل التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــامل يف القطاعــات الخاصــة والحكوميــة. وفيــام ييل 

نخبــة من أحــدث منشــوراتنانخبــة من أحــدث منشــوراتنا

اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية 

رحلة اإليرادات غري النفطيةرحلة اإليرادات غري النفطية

اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية 

برنامج اإلقامة املميزةبرنامج اإلقامة املميزة

املقابل املايل املعّدل املقابل املايل املعّدل 

عىل الوافدين يف اململكة عىل الوافدين يف اململكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية

التعليم عن بُعد يف اململكة التعليم عن بُعد يف اململكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية

https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=38&catid=13
https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=42&catid=13
https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=57&catid=13
https://strategicgears.com/ar/index.php/providers/reports?view=article&id=58&catid=13
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رشكــة ســرتاتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمائهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــاء الركــة كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــارين  مــن  نخبــة  الركــة  لــدى  يعمــل  والــركات.  املاليــة 
املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات التســويق والتواصــل، والبحــوث 
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــجل حاف ــا س ــغيي، وله ــز التش ــات والتمي والتحلي

العمــاء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرك ــرز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــى إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــر  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــرز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز
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رشكــة ســرتاتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمائهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــاء الركــة كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــارين  مــن  نخبــة  الركــة  لــدى  يعمــل  والــركات.  املاليــة 
املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات التســويق والتواصــل، والبحــوث 
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــجل حاف ــا س ــغيي، وله ــز التش ــات والتمي والتحلي

العمــاء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرك ــرز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــى إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــر  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــرز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز
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