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وللوصــول إلــى نواتــج تلــك الدراســات وتحقيــق أهدافهــا ومقاصدهــا، يســتخدم القائمــون عليهــا 
عــدًدا مــن الوســائل واألدوات العلميــة التــي ُتســتخدم فــي البحــث لتنفيــذ عمليــات جمــع البيانــات 
والتصنيــف والجدولــة، مــع مراعــاة أن اختيــار تلــك األدوات يتوقــف علــى عــدد مــن العوامــل 

والمعاييــر التــي تحــدد للباحــث نــوع األداة التــي ســوف يســتخدمها، منهــا:

طبيعة الموضوع الذي يقوم بدراسته.

كيفية تحديده لمشكلة بحثه.

هل وضع لها تساؤالت أم فروًضا أم االثنين مًعا؟ 

نوع المنهج المستخدم والطريقة المتَبعة.

تحديد الخطوات اإلجرائية لتنفيذ الدراسة »نوع الدراسة ومجتمعها وعينتها... إلخ«.

إمكانيات الباحث الفنية والمادية والوقت المتاح له إلتمام بحثه. 

العوامل المجتمعية السائدة من سياسية واقتصادية واجتماعية.

وبنــاًء علــى تلــك المعاييــر فــإن بعــض أدوات البحــث تصلــح فــي بعــض المواقــف والدراســات 
ــل بشــكل عــام اســتخدام المقابلــة واالســتبيان عندمــا يكــون نــوع  عنهــا فــي غيرهــا، فمثــاًل يفضَّ
المعلومــات الالزمــة لــه اتصــال وثيــق بعقائــد األفــراد أو بشــعورهم أو باتجاهاتهــم نحــو موضــوع 
معيــن، وتفضــل المالحظــة المباشــرة عنــد جمــع معلومــات تتصــل بســلوك األفــراد الفعلــي فــي 
بعــض المواقــف الواقعيــة فــي الحيــاة والتــي يمكــن مالحظتهــا دون عنــاء كبيــر أو يمكــن تكرارهــا 
دون جهــد. وقــد يؤثــر موقــف المبحوثيــن مــن البحــث فــي تفضيــل وســيلة علــى أخــرى، ففــي 
بعــض األحيــان يبــدي المبحوثــون نوًعــا مــن المقاومــة ويرفضــون اإلجابــة عــن أســئلة الباحــث، وفــي 
هــذه الحالــة يتعيــن اســتخدام المالحظــة فــي جمــع البيانــات، وقــد يعتمــد الباحــث علــى أداة 
واحــدة لجمــع البيانــات وقــد يعتمــد علــى أكثــر مــن أداة فيجمــع بيــن طريقتيــن أو أكثــر حتــى يــدرس 

الظاهــرة مــن جميــع نواحيهــا ويكشــف عــن طبيعتهــا بدقــة ونجــاح.

فــي ظــل التطــورات والتحــوالت الســريعة التــي طــرأت علــى بنيــة المجتمعــات وثقافاتهــا، ازدادت الحاجــة إلــى 
المزيــد مــن البحــوث والدراســات التــي تستكشــف وتصــف وتفســر تلــك التطــورات والظواهــر المرتبطــة بهــا، 
وصــواًل إلــى نتائــج يمكــن تعميمهــا وتســهم فــي التحكــم بتلــك الظواهــر لمــا فيــه الصالــح للمجتمعــات المعنيــة 
بالدراســة، وبدورهــا ال تقــوم تلــك الدراســات علــى أســاس أنمــاط وأدوات عشــوائية تخضــع ألهــواء القائميــن 
عليهــا أو أفكارهــم الخاصــة، وإنمــا ترتكــن إلــى طــرق وأســاليب وأدوات عميقــة ودقيقــة لتفســير ومتابعــة كل 
صغيــرة وكبيــرة، وبلــورة طبيعــة العالقــات بيــن متغيراتهــا وأشــكالها وتأثيراتهــا... اعتمــاًدا علــى إجــراءات منهجيــة 
علميــة مــن أجــل صياغــة عقالنيــة وواقعيــة للمقاصــد واألهــداف المتعلقــة بالخطــوط العريضــة للمتغيــرات 

وعوامــل تداخلهــا ونواتــج ارتباطاتهــا.

مقدمة..
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ــرأي  ــات اســتطالع ال ــا مــن المدخــل المفاهيمــي الســابق، يمكــن القــول إن عملي وانطالًق
هــي إحــدى األدوات واألســاليب األساســية التــي يتــم االعتمــاد عليهــا بشــكل واضــح فــي 
الكثيــر مــن الدراســات االجتماعيــة والسياســية واإلعالميــة أو حتــى فــي بحــوث الــرأي العــام 
ودراســات الســوق... إلــخ، لجمــع بيانــات أوليــة أو أساســية أو مباشــرة مــن عينــة مختــارة 
لعــدد كبيــر مــن األفــراد يجتمعــون أو ال يجتمعــون فــي مــكان واحــد، أو حتــى مــن جميــع 
مــة  اســتقصاء مصمَّ أو  اســتبيان  اســتمارة  باســتخدام  وذلــك  البحــث،  مفــردات مجتمــع 
ة  خصيًصــا لهــذا الغــرض، يتــم مــن خاللهــا توجيــه مجموعــة مــن األســئلة المحــددة والمعــدَّ

ــا، إلــى هــؤالء المبحوثيــن حــول موضــوع أو موضوعــات ترتبــط بأهــداف الدراســة. مقدًم

الخطوات المنهجية الستطالعات الرأي
نة في المقام األول،  وهــذه االســتطالعات ال تعــدو كونهــا عمليــات علميــة منهجية مقنَّ
مــة التــي تبــدأ بتحديــد البيانــات المطلوبــة  ألنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن الخطــوات المنظَّ
وتنتهــي باســتقبال االســتجابات بعــد اســتيفاء البيانــات فيهــا، كمــا أن تنظيــم إجراءاتهــا 
وأدواتهــا يتــم بطريقــة نمطيــة توفــر كثيــًرا مــن الوقــت والجهــد والنفقــات المبذولــة فيهــا، 
وتوفــر علــى الباحــث التدخــل ثانيــة فــي مراحــل التطبيــق، وصــواًل إلــى تقديــم حقائق أو آراء 
أو أفــكار معينــة فــي إطــار البيانــات المرتبطــة بموضــوع الدراســة وأهدافهــا دون تدخــل 
مــن الباحــث فــي التقريــر الذاتــي للمبحوثيــن فــي هــذه البيانــات، وتتمثــل أهــم الخطــوات 

المنهجيــة الســتطالعات الــرأي مــن خــالل اســتمارات االســتقصاء فــي:

 تحديد األهداف بوضوح، ألن غرض الدراسة إذا كان غامًضا جاءت االستمارة غامضة.

 تحديــد البيانــات المطلــوب جمعهــا تحديــًدا واضًحــا، مــن حيــث كونهــا حقائــق محــددة 
كالمعلومــات والبيانــات الشــخصية واالجتماعيــة، أم آراء واتجاهــات نحــو قضيــة معينــة 
أو موضــوع محــدد، أم تشــمل النوعيــن. ويدخــل فــي هــذه الخطــوة تقســيم الباحــث 
نــوع المعلومــات المطلــوب الحصــول عليهــا إلــى مجموعــة مــن المياديــن والنقــاط 

المحوريــة التــي تشــمل متغيــرات وأبعــاد الدراســة. 

 تحديد نوع االستبيان من حيث هل سيتم إرساله بالبريد أم استيفاؤه بالمواجهة أم إلكترونًيا.

 تحديد شكل األسئلة من حيث كونها:

 أسئلة مغلقة: وهي التي ُتدرج معها إجابات محددة كبدائل الختيار واحد أو أكثر.

 أســئلة نصــف مغلقــة: والتــي يضــاف لهــا إجابــة أخــرى ُتذكــر، حيــث قــد تكــون 
البدائــل فــي صــورة مجموعــة مــن اإلجابــات يختــار المبحــوث واحــدة أو أكثــر منهــا 

مــع إمكانيــة أن يضيــف المبحــوث إجابــات أخــرى. 

 أسئلة مفتوحة: وهي األسئلة التي تسمح بإجابة حرة من المبحوث كما يتراءى له.
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 إعداد االستمارة في صورتها األولية من خالل عمليات الصياغة والترتيب.

 اختبــار االســتمارة قبــل تعميــم تطبيقهــا، حيــث ينبغــي تجربتهــا علــى مجموعــة مــن 
المبحوثيــن مــع مراعــاة أن تكــون المجموعــة المختــارة متفقــة فــي خواصهــا وصفاتهــا 
مــع أفــراد مجتمــع البحــث لكــي يصــح االسترشــاد بإجاباتهــم فــي حــذف أو توضيــح 

بعــض األســئلة إذا مــا اقتضــى األمــر ذلــك.

ــر اهتمــام   تنســيق االســتمارة وإعدادهــا فــي صورتهــا النهائيــة: بطريقــة مشــوقة تثي
المبحوثيــن وتحفزهــم علــى االســتجابة وتدفعهــم إلــى التعــاون مــع الباحــث.

 إجــراء اختبــاَري الصــدق والثبــات لالســتمارة: فالصــدق هــو أن تقيــس االســتمارة 
الشــيء الــذي ُوضعــت لقياســه، وهنــاك عــدة طــرق للتأكــد مــن صــدق االســتمارة 
مثــل الصــدق الظاهــري والصــدق التنبــؤي والصــدق التالزمــي والصــدق التجريبــي، 
أمــا الثبــات فيعنــي ثبــات االســتمارة إذا ُطبقــت أكثــر مــن مــرة، بمعنــى أن تعطــي 
نفــس البيانــات أو النتائــج تقريًبــا إذا ُطبقــت علــى نفــس العينــة، ويمكــن التأكــد 
ثبــات االســتمارة بأكثــر مــن طريقــة، منهــا طريقــة إعــادة االختبــار، والصــور  مــن 

المتكافئــة... وغيرهــا.

طرق استطالع الرأي 
تتنــوع طــرق اســتطالع الــرأي وفًقــا آلليــات تنفيذهــا ومتطلبــات البحــث واإلمكانــات 

والقــدرات العلميــة والتنفيذيــة للقائميــن علــى الدراســات، مــا بيــن:

 طــرق مباشــرة مــن خــالل المقابــالت الشــخصية بيــن الباحثيــن والمبحوثيــن )االســتبار(، 
وبخاصــة فــي حــاالت غمــوض مشــكالت البحــث وعــدم توافــر بيانــات أساســية كافيــة 
عنهــا، والرغبــة فــي التعــرف علــى الدوافــع واالتجاهــات ووجهــات النظــر المختلفــة 

لــدى المبحوثيــن.

 طــرق غيــر مباشــرة عــن طريــق التليفــون أو البريــد أو حتــى اســتخدام وســائل اإلنترنــت 
والشــبكات اإللكترونيــة، للوصــول إلــى أفــراد مجتمــع الدراســة مــع تحقيــق عناصــر 

ــة االســتطالع. ــة لعملي ــذ الخطــوات اإلجرائي الســهولة واليســر والســرعة فــي تنفي

ومــع التطــور واالنتشــار الهائــل لوســائل التواصــل االجتماعــي، ومــن أبرزهــا »تويتــر«، 
ومــا وّفرتــه تلــك الوســائل مــن خصائــص وميــزات للوصــول إلــى المجتمعــات واألفــراد 
والوســائل  المنصــات  أبــرز  كإحــدى  االعتمــاد عليهــا  زاد  وبأعــداد هائلــة،  بســهولة 
التــي يمكــن مــن خاللهــا التعــرف علــى اآلراء واالتجاهــات والمواقــف واالعتقــادات، 
مــن خــالل عمليــات االســتطالع اإللكترونــي، وبــرز االعتمــاد عليــه بوصفــه أســلوًبا 
مســتحدًثا ارتبــط بظهــور شــبكات االتصــال الرقميــة وتوظيفهــا فــي اســتقاء البيانــات 

6

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ــا لألســاليب الورقيــة، يمثــل إضافــة  ــا منهجيًّ أو المعلومــات أو القيــاس، وبديــاًل علميًّ
علميــة ومنهجيــة لألســاليب التقليديــة، إذ يمكــن مــن خاللــه الوصــول إلــى أعــداد 
ــا كــمٌّ هائــل مــن الدراســات التــي  ــرة وال متناهيــة مــن أفــراد المجتمــع، وظهــر لن كبي
اعتمــدت علــى أدوات االســتقصاء الســتطالع اآلراء مــن خــالل مســتخدمي »تويتــر« 
لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة، وبــرز فــي هــذا اإلطــار عــدد مــن االتجاهــات العلميــة 

حــول كفــاءة الوســيلة ومــدى قدرتهــا علــى قيــاس مــا ُوضعــت لــه، مــن أهمهــا:

 يــرى البعــض أن هــذا االنتشــار الواســع للوســيلة االجتماعيــة ومــن أهمهــا »تويتــر«، 
وعــدد المســتخدمين المتزايــد لهــا بمثابــة ثــروة علميــة يمكــن االســتفادة منهــا فــي 
المجــال البحثــي مــن خــالل إجــراء االســتطالعات واألخــذ بنتائجهــا، معتبريــن أنهــا تتميــز 

باآلتــي:

 التجرد التام من حيث قدرة المشاركين على طرح آرائهم بحرية ودون ضغوط. 

 توفير الجهد والوقت والتكاليف المادية.

 إمكانيــة الوصــول إلــى عــدد ضخــم مــن المبحوثيــن، فــي مناطــق مختلفــة ســواء 
داخــل اإلطــار المحلــي أو اإلقليمــي أو الدولــي.

الفيديــوي  المحتــوى  مثــل  للوســيلة  التقنيــة  الميــزات  اســتخدام  إمكانيــة   
االســتطالعات.   بعــض  فــي  والمصــور 

 يــرى اتجــاه ثــاٍن أن االســتطالعات مــن خــالل تلــك الوســائل تحقــق توفيــًرا فــي 
الحصــول علــى  إمكانيــة  مــع  الماديــة،  والتكاليــف  المبذولــة والوقــت  الجهــود 
معلومــات وفيــرة، إال أن ضمــان دقــة النتائــج يتوقــف علــى القــدرة علــى الســيطرة 
علــى حجــم العينــة وخصائصهــا، وبالتالــي فــإن المنصــات االجتماعيــة التــي يمكــن 
ــا االعتمــاد علــى اســتطالعاتها هــي التــي يكــون المشــتركون فيهــا معروفــة  علميًّ
خصائصهــم، معتبريــن أن منصــة »تويتــر« تســعى إلــى تحقيــق هــذه الميــزة مــن 

خــالل تحديــد مــن يمكــن الســماح لهــم بالمشــاركة فــي االســتطالعات. 

 ظهــر اتجــاه آخــر يرفــض تلــك النوعيــة مــن االســتطالعات، ويــرى عــدم كفاءتهــا، 
بنــاًء علــى مجموعــة مــن المبــررات، أبرزهــا:

 أن االســتطالعات يجــب أن تكــون وفــق أســس علميــة صحيحــة ودقيقــة، وأن 
االعتمــاد عليهــا عبــر منصــات الشــبكات االجتماعيــة ال يمكــن األخــذ بــه علمًيــا 

وال تعــد نتائجهــا صحيحــة ودقيقــة، وال تمثــل رأي المجتمــع المســتهدف.

 أن االســتطالعات يجــب أن تتــم بالتطبيــق علــى عينــة إحصائيــة، والتــي يجــب أن 
لــة  تكــون ممثلــة للمجتمــع كــي يطلــق عليهــا رأي المجتمــع. وكــي تكــون ممثِّ
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لــه فإنــه يجــب الوصــول إليــه باســتخدام طريقــة يمتلكهــا كامــل أفــراده، مثــل 
اســتطالعات الهواتــف أو االســتطالعات المباشــرة وجًهــا لوجــه، وبالتالــي فــإن 
لــة للمجتمــع  تلــك االســتطالعات التــي تتــم عبــر »تويتــر« ال يمكــن اعتبارهــا ممثِّ

وال تتــم بطريقــة علميــة.

ــة، فالمشــاركون  ــر« تتســم بعــدم الحيادي ــر »تويت  أن االســتطالعات التــي تتــم عب
هــم فقــط ممــن يمتلكــون جــوااًل ذكًيــا ومرتبًطــا باإلنترنــت، ويســتخدمون تطبيق 
»تويتــر«، وكذلــك متابعــون لهــذا الحســاب الــذي أطلــق االســتطالع، والشــريحة 
المشــاركة حينهــا ال تعبــر عــن رأي المجتمــع كامــاًل، كمــا أن المشــاركين فــي تلــك 

االســتطالعات، يكونــون –فــي الغالــب- مــن فئــة الشــباب أو غيــر المؤهليــن. 

 يــرى البعــض أن عمليــة االســتطالع اإللكترونيــة تواجــه إشــكاليات وصعوبــات 
أهمهــا عــدم تحديــد إطــار مجتمــع العينــة، وصعوبــة الوصــول لعناويــن البريــد 
اإللكترونــي أو الحســابات االجتماعيــة لــكل المشــتركين، ووجــود أكثــر مــن عنــوان 
المشــتركين  مــن شــخصيات  التحقــق  عــن صعوبــة  الواحــد، فضــاًل  للمشــترك 

الديموغرافيــة. وخصائصهــم 

األدبيات العلمية
مــع مراجعــة األدبيــات العلميــة فــي شــأن اســتخدام أدوات جمــع البيانــات ســنجد 
أن لــكل أداة عوامــل تحــدد آليــة اســتخدامها، مــع وجــود مميــزات وعيــوب لذلــك 
االســتخدام، لــذا فــإن المبــررات التــي ســاقها أصحــاب االتجــاه الرافــض الســتطالعات 
الــرأي عبــر »تويتــر«، تعتمــد فــي المقــام األول على إشــكاليات متعددة يمكن جمعها 
تحــت عنــوان واحــد وهــو »عــدم الضبــط العلمــي للجوانــب المنهجيــة واإلجرائيــة«، 
والتــي ال يمكــن نكرانهــا، إال أنــه يمكــن القــول إنهــا إشــكاليات منهجيــة عامــة تنصــرف 
علــى كل أشــكال اســتطالعات الــرأي األخــرى، إذا لــم تتــم مراعاتهــا ومحاولــة التغلــب 
عليهــا فإنــه ال يمكــن الحكــم بصحــة منهجيــة تلــك األداة، وبالتالــي فــإن االتهامــات 
الســابقة هــي آراء علميــة ســليمة فــي جــزء منهــا معنــّي بفكــرة التأكــد مــن عمليــات 
الضبــط المنهجــي، إال أن فيهــا بعــض التجنــي علــى الوســيلة فــي جــزء آخــر، يمكــن 

تحديــد مالمحــه فــي:

 أن العنصــر المعنــّي بمراعــاة تنفيــذ االســتطالع وفًقــا ألســس علميــة صحيحــة 
ودقيقــة، هــو الباحــث نفســه أو الجهــة المعنيــة بتنفيــذ الدراســة العلميــة، فهــم 
مــن يقومــون بتصميــم محــاور االســتطالع وتســاؤالته ووضــع منهجيــات عملــه 
إلــى  للوصــول  إال وســيلة  مــا هــي  االجتماعيــة  والمنصــة  ومجتمعــه وعينتــه، 

العينــة.
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 ينصــرف معظــم االتهامــات إلــى فكــرة عــدم القــدرة علــى تمثيــل المجتمــع بشــكل 
علمــي وســليم، وهــي بالطبــع القاعــدة المنهجيــة األصيلة فــي البحث العلمي لضمان 
صحــة النتائــج، إال أن الصيغــة التــي تــم التعبيــر عنهــا بضعــف الوســيلة اعتمــدت بشــكل 
واضــح علــى فكــرة تمثيــل مجتمــع الــرأي العــام، والــذي يكتســب صفــة الشــمولية 
للمجتمــع، كدراســة قضيــة متصلــة بجميــع أفــراد مجتمــع فــي دولــة مــا علــى ســبيل 
المثــال، وفــي هــذه الحالــة يكــون االعتمــاد علــى المنصــات االجتماعيــة فقــط تمثيــاًل 
ناقًصــا بالفعــل لقيــاس الــرأي العــام، لكــن يمكــن االســتعانة بــه كجــزء مكمــل مــع 
أســاليب االســتطالع األخــرى وفًقــا إلجــراء منهجــي منظــم ويتــم التعبيــر عنــه فــي 

الدراســة  كانــت  إذا  أمــا  الدراســة.  مضمــون 
بصفــات  خــاص  بمجتمــع  مرتبطــة  العلميــة 
معينــة يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل الوســيلة 
إذا  المثــال  ســبيل  علــى  »تويتــر«،  االجتماعيــة 
كانــت الدراســة معنيــة بظاهــرة علميــة متعلقــة 
اإلنترنــت ومســتخدميه، وتــم تحديــد  بمجتمــع 

مجتمــع هــذه الدراســة بشــكل واضــح ودقيــق فــي مجموعــات المســتخدمين لتــك 
الوســائل اإللكترونيــة، فإنــه فــي هــذه الحالــة ينتفــي االتهــام الخــاص بتمثيــل المجتمــع 
ككل. وبالتالــي فــإن المحــدد لهــذا االتهــام هــو التمييــز بيــن نــوع المجتمعــات العلميــة 
للدراســات، وطبيعــة اســتطالعات الــرأي فيهــا، وفًقــا لتحديــد مفهــوم الــرأي العــام 
الــذي ال يمكــن تعميمــه بشــكل عــام علــى اســتطالعات الــرأي، فليــس كل اســتطالع 
ــرأي العــام للمجتمــع، والفيصــل فــي هــذا األمــر هــي طبيعــة  ــا بقيــاس ال للــرأي معنيًّ

الدراســة وهدفهــا وتحديــد مجتمعهــا.

 أن الربــط بيــن تمثيــل المجتمــع ونــوع الوســيلة المســتخدمة إلجــراء االســتطالع ربــط 
جائــر بعــض الشــيء، خصوًصــا فــي ظــل التطــور التكنولوجــي الهائــل والمتالحــق بشــكل 
يومــي، والــذي أفــرز نتيجــًة مؤداهــا أن التقنيــة أصبحــت متوفــرة لــدى غالبيــة أفــراد 
المجتمعــات -إن لــم يكــن جميعهــم- مــن خــالل امتالكهــم أدواتهــا بســهولة وبطريقــة 

واضحــة حتــى فــي المجتمعــات الفقيــرة. 

 هنــاك اتجــاه علمــي يــرى أن االســتطالع عبــر اإلنترنــت يتفــوق علــى االســتطالع 
المباشــر –وجًهــا لوجــه– فــي كونــه أكثــر ســهولة وقــدرة علــى الوصــول لعــدد أكبــر 
مــن األفــراد نتيجــة عــدم الحاجــة إلــى االنتقــال مــن فــرد إلــى آخــر أو االحتيــاج إلــى 
عــدد كبيــر مــن الباحثيــن إلجــراء المقابــالت، كمــا أنــه يتفــوق علــى اســتطالعات 
الهواتــف فــي كونــه أقــل تكلفــة مــن الناحيــة الماديــة وأكثــر وصــواًل، وتجنًبــا لمشــات 
ــر الوســائل  ــة علــى الهواتــف، كمــا أن االســتطالع عب ــرد واالســتجابة الفوري عــدم ال
مــن  أكبــر  بشــكل  الــرأي  إبــداء  فــي عمليــات  الحريــة  مــن  قــدًرا  يوفــر  االجتماعيــة 

األخــرى. األســاليب االســتطالعية 

الربط بين التمثيل..
ونوع الوسيلة المستخدمة إلجراء 
االستطالع ربط جائر بعض الشيء.
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لــذا فإنــه مــع االعتــراف بوجــود مشــكالت منهجيــة الســتطالعات الــرأي عبــر المنصــات 
اإللكترونيــة واالجتماعيــة، والتــي يعــد »تويتــر« مــن أبرزهــا وأكثرهــا اســتخداًما، خصوًصــا 
فــي المجتمــع الســعودي، ال يمكــن إطــالق الحكــم بعــدم صحــة تلــك االســتطالعات 
بشــكل عــام دون غيرهــا مــن األســاليب االســتطالعية األخــرى، والتــي يعتريهــا جميًعــا 
بعــض العيــوب فــي اســتخدام األداة، وبذلــك يكــون العامــل الحاكــم هــو مــدى مراعــاة 
القائميــن علــى االســتطالعات للخطــوات المنهجيــة والضوابــط العلميــة فــي الدراســات 
الميدانيــة بشــكل عــام، إال أنــه ينبغــي الســتخدام اســتطالعات الــرأي فــي »تويتــر« أو 
غيــره مــن الوســائل االجتماعيــة واإللكترونيــة مراعــاة مجموعــة مــن االعتبــارات المهمــة 

فــي االســتخدام لتحقيــق اســتجابة ُمثلــى، تتمثــل فــي:

 التأكد من تكرار المستخدمين لهذه المواقع وخصائصهم.

ــي  ــد اإللكترون ــن البري ــل عناوي ــرد واالتصــال مث ــات الخاصــة بال ــة البيان  الدقــة فــي كتاب
وأرقــام التليفونــات... وغيرهــا.

 التدريب على اإليجاز واالختصار في صياغة األفكار أو الموضوعات أو االستقصاءات 
اإللكترونية.

 إثارة اهتمام اآلخرين للرد على االستقصاء أو تسجيل تعليقاتهم.

 تدعيم الروابط مع اآلخرين من خالل عبارات الشكر والثناء واإلفادة العلمية.

 المتابعة المستمرة للبريد اإللكتروني وتخزينه أو طباعته أواًل بأول.
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خاتمة..
التطــور  أشــكال  فــإن  وغيرهــا،  المشــكالت  هــذه  رغــم  إنــه  القــول  يمكــن 
للتغلــب  تســعى  مــا  دائًمــا  والمنهجيــة  العلميــة  الجوانــب  فــي  المختلفــة 
أدواتهــا  وتطويــر  التقنيــة  اســتخدام  خــالل  مــن  البحثيــة  العقبــات  علــى 
هــذه  ومثــل  وموضوعيــة،  ودقــة  شــمواًل  أكثــر  نتائــج  لتحقيــق  وصــواًل 
التحــوالت تســتدعي التفكيــر والبحــث عــن مناهــج وأســاليب جديــدة لمعالجــة 
ــة،  ــة فــي الوســائل اإللكتروني ــد إطــار مجتمــع العين مشــكالت تمثيــل وتحدي
وصعوبــة الوصــول للعناويــن اإللكترونيــة وتعددهــا، والتحقــق مــن شــخصيات 
المشــتركين وخصائصهــم الديموغرافيــة، مثــل بنــاء أداة للمســح التفاعلــي، 
ــن مــن تحديــد  وتصميــم إطــار للعينــة الفوريــة اإللكترونيــة، وابتــكار أدوات تمكِّ
عناويــن البريــد اإللكترونــي للمشــاركين فــى هــذا االســتطالع والتعــرف علــى 
خصائصهــم الشــخصية، مــن حيــث النــوع والعمــر والتعليــم والمهنــة. أكثــر مــن 
ــر تنظيــم وإدارة مجموعــة  ذلــك فــإن هنــاك بعــض األفــكار بخصــوص تطوي

النقــاش علــى اإلنترنــت.

وكذلــك إجــراء مــا يســمى اســتطالع الــرأي العــام التفاعلــي الفــوري، الــذي 
ــن الفــرد ضمــن عينــة محــددة مــن أن يقــدم إجاباتــه لتظهــر لــه نتائــج  يمكِّ

االســتطالع.
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