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.A1 ( 1بطاقة )في مشاهدة التلفزيون في يوم اعتيادي من أيام االسبوع؟  بالمجمل تمضيه كم من الوقت

 لإلجابة. التالي ستعمل المفتاحإ
 A3نتقل الى إ    .تا  ال أمضي أي وقت بتا .0
 .أقل من نصف ساعة .1
 أكثر من نصف ساعة ، حتى ساعة. .2
 أكثر من ساعة، حتى ساعة ونصف. .3
 .نيحتى ساعت، أكثر من ساعة ونصف .4
 أكثر من ساعتين، حتى ساعتين ونصف. .5
 ساعات. 3أكثر من ساعتين ونصف، حتى  .6
 .من ثالث ساعات أكثر .7

 ال أعرف. .88
 

.A2 ( 1بطاقة )بررام  أو ألخبار التلفزيون تكرسه لمشاهدة بالمجمل تقضيه من خرى كم من الوقت أ مرة
 جابة.لإل نفسه داث الساعة؟ استعمل المفتاحعن السياسة وأح

 .تا  ال أمضي أي وقت بتا .0
 .أقل من نصف ساعة .1
 أكثر من نصف ساعة ، حتى ساعة. .2
 أكثر من ساعة، حتى ساعة ونصف. .3
 .نيحتى ساعت، أكثر من ساعة ونصف .4
 أكثر من ساعتين، حتى ساعتين ونصف. .5
 ساعات. 3أكثر من ساعتين ونصف، حتى  .6
 .من ثالث ساعات أكثر .7

 ال أعرف. .88
 

.A3 ( 1بطاقة )في يوم إعتيرادي مرن أيرام االسربوع؟ باإلستماع إلى الراديو  بالمجمل تمضيه كم من الوقت
 لإلجابة. التالي ستعمل المفتاحإ

 A5نتقل الى إ    .تا  بتاأستمع ال  .0
 .أقل من نصف ساعة .1
 ة.من نصف ساعة ، حتى ساع .2
 من ساعة، حتى ساعة ونصف. .3
 .نيحتى ساعت، من ساعة ونصف .4
 من ساعتين، حتى ساعتين ونصف. .5
 ساعات. 3من ساعتين ونصف، حتى  .6
 .من ثالث ساعات أكثر .7

 ال أعرف. .88
 

.A4 ( 1بطاقة )مع بالمجمل مما تقضيه باإلستماع إلى الراديو في يوم عادي تستخرى كم من الوقت أ مرة
 جابة.لإل نفسه ستعمل المفتاح?إ؟ به لألخبار أو البرام  السياسية والقضايا الراهنة

 .تا  بتاأستمع ال  .0
 .أقل من نصف ساعة .1
 من نصف ساعة ، حتى ساعة. .2
 من ساعة، حتى ساعة ونصف. .3
 .نيحتى ساعت، من ساعة ونصف .4
 من ساعتين، حتى ساعتين ونصف. .5
 ساعات. 3نصف، حتى من ساعتين و .6
 .من ثالث ساعات أكثر .7

 ال أعرف. .88
.A5 فري قررا ة الجريردة فري يروم اعتيرادي مرن أيرام االسربوع؟  هتمضري بالمجمرل كرم مرن الوقرت( 1 )بطاقة

 ستعمل المفتاح مرة أخرى.إ
 A7نتقل الى إ    .تا  ال أمضي أي وقت بتا .0
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 .أقل من نصف ساعة .1
 ، حتى ساعة.أكثر من نصف ساعة  .2
 أكثر من ساعة، حتى ساعة ونصف. .3
 .نيحتى ساعت، أكثر من ساعة ونصف .4
 أكثر من ساعتين، حتى ساعتين ونصف. .5
 ساعات. 3أكثر من ساعتين ونصف، حتى  .6
 .من ثالث ساعات أكثر .7

 ال أعرف. .88
 

6.A الساعة؟ استعمل المفتاح مرة أخرى. كم ُتكرس من هذا الوقت للقرا ة عن السياسة وأحداث( 1ة )بطاق 
 .تا  ال أمضي أي وقت بتا .0
 .أقل من نصف ساعة .1
 أكثر من نصف ساعة ، حتى ساعة. .2
 أكثر من ساعة، حتى ساعة ونصف. .3
 .نيحتى ساعت، أكثر من ساعة ونصف .4
 أكثر من ساعتين، حتى ساعتين ونصف. .5
 ساعات. 3أكثر من ساعتين ونصف، حتى  .6
 .من ثالث ساعات أكثر .7

 ال أعرف. .88
 

.A7  (، أجب بنا  على المفتاح التالي: ما مدى استعمالك لالنترنت: شبكة المواقع العالمية، أو 2)بطاقة
 إن كان ذلك في مكان العمل أو البيت. الشخصيةالبريد االلكتروني، لحاجتك 

 ال يوجد ارتباط لالنترنت في البيت أو مكان العمل .0
 ال أستعمل بتاتا .1
 أقل من مرة واحدة في الشهر .2
 مرة واحدة في الشهر .3
 عدة مرات في الشهر .4
 مرة في األسبوع .5
 عدة مرات في االسبوع .6
 كل يوم .7

 ال أعرف. .88
 

.A8  (، أجب بنا  على هذا المفتاح: هل يمكنك القول بشكل عام أن معظم الناس هم موضع 3)البطاقة
. 00الى  0ة، أم يجب أن تكون دائما حذرا جدا في تعاملك معهم؟ أجب بنا  على التسلسل من ثق

 تعني أن معظم الناس هم موضع ثقة. 00يجب أن تكون حذرا جدا،  0حيث 
 

 ال
 أعرف

 معظم الناس
 موضع ثقة

 يجب أن         
 تكون حذرا جدا

88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
 

.A9 (، أجب بنا  على هذا المفتاح: هل تعتقد أن معظم الناس يحاولون استغاللك إذا سنحت 4 )البطاقة
 لهم الفرصة، أم أنهم سيكونون نزيهين معك؟

 

 ال
 أعرف

 غالبية الناس
 سيكونون منصفين

 غالبية الناس         
 سيحاولون إستغاللي

88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

.A10 ( 5بطاقة )را هل تعت قد ان الناس في غالبية األحيان يحاولون أن يقردموا المسراعدة للغيرر أو أنهرم غالب 
 .التالي  يحرصون على االهتمام بأنفسهم؟ استعمل المفتاح

 
 الناس غالبيا  

يحرصون على 
 اإلهتمام بأنفسهم

 الناس في غالبية         
األحيان يحاولون تقديم 

 المساعدة للغير

 ال
 أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 
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 :اآلن نود أن نسأل بعض األسئلة عن السياسة والحكومة

 
.B1  هل انت.... إقرأ التالي.... -السياسةبهتمامك إما هو مدى 

ا.  .1 مهتم جد 
 .2 مهتم

 .3 بصعوبة مهتم
 .4 ؟ أو غير مهتم بالمرة

 .8 ال أعرف
 

.B2  دة بحيث ال تتمكن من فهم ما يدور؟ استعمل السرلم الترالي، ألي مدى تبدو السياسة لك معق( 6)بطاقة
ا.  أيض 

ا  .1 أبد 
 .2 أوقات متباعدة

ا  .3 أحيان 
 .4 عادة

 .5 قاربةأوقات مت

 .8 ال أعرف

 
.B3  ( هل تعتقد أنك تستطيع القيام بدور فّعال داخل مجموعة تنشط في القضايا السياسية؟ 7)بطاقة

 تالي:الرجا  إستعمال المفتاح ال
 .1 قطعا ال
 .2 ربما ال

 .3 غير متأكد
 .4 ممكن
 .5 بالتأكيد

 .8 ال أعرف
 

.B4  ( ما هو مدى صعوبة أو سهولة بلورة موقفك من القضايا السياسية؟ الرجا  إستعمال 8)بطاقة
 المفتاح التالي:

 .1 صعب جدا
 .2 صعب

 .3 ليس صعبا وليس سهال
 .4 سهل

 .5 سهل جدا
 .8 ال أعرف

 
 
 
 

.B5 ( هل تعتقد أن السياسيين عامة يهتمون برأي أشخاص مثلك؟ الرجا  إستعمل المفتاح التالي:9)بطاقة 
 .1 نادرا ما يهتم أي سياسي برأي أشخاص مثلي

 .2 فقط القليل منهم يهتمون
 .3 بعض السياسيين يهتمون

 .4 الكثيرون يهتمون
 .5 معظم السياسيين يهتمون برأي أشخاص مثلي

 .8 ال أعرف
 

.B6 برررائهم؟ أكثرر منره ن السياسيين مهتمون فقط بالحصول على أصروات النراس أهل تعتقد ( 00 )بطاقة
 التالي:ستعمل المفتاح الرجا  ، إ
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 .1 مهتمون باألصوات فقط.كل السياسيون تقريبا  
 .2 صوات فقط .غالبية السياسيين مهتمون باأل

 .3 وبعضهم ال.بعض السياسيين مهتم فقط باألصوات 

 .4 بآراء الناس. ةن مهتميغالبية السياسي

ا  .5 ن بآراء الناسين مهتميكل السياسي ،تقريب 

 .8 ال أعرف

 
المؤسسرات ب بشركل شخصريما هو مدى ثقترك  00-0باستعمال هذا المفتاح، أخبرني لطف ا من رقم ( 00ة )بطاق
 عليك. سأتلو أسما هاالتي 

ا و يعني ال تثق بالمؤسسة بت 0  قرأ(إيعني انه لديك ثقة تامة. في البداية... )  00ات 
 

ال أثق 
 بتاتا  

ثقة 
 تامة

ال          
 أعرف

  

 B7. الكنيست 88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

 B8. الجهاز القضائي 88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

 B9. الشرطة  88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 B10. السياسيون 88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 B11. البرلمان االوروبي 88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 B12. األمم المتحدة 88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

 
.B13 ا. هرل قمرت براالدال  بصروتك فري  بعض النراس ال يقومرون براالدال  بأصرواتهم لسربب أو آلخرر، مرؤخر 

 االنتخابات العامة؟

 .A14 1 إسأل    نعم

 .2 ال

 .B15 3إنتقل إلى     ال يحق لي التصويت

 .8 ال أعرف
 

.B14 ألي حزب صوتت في هذه اإلنتخابات؟ 
 .1 أحات يسرائيل
 .2 ليكود
 .3 شاس

 .4 ميرتس
 .5 المفدال
 .6 /دجل هتوراه )ج(يسرائيلهتوراه/أجوداة  يهدوت
 .7 بيرتسة عمير إحاد بقياد عام

 .8 لبيدبقيادة طومي  شينوي
 .0 الذي يشمل موليدت بيغنلئومي بقيادة بيني  إحود
 .10 مردخايالمركز بقيادة إسحاق  حزب

 .11 /شيرانسكيبعالية يسرائيل
 .12 إيفيط ليبرمان بقيادةبيتينو  يسرائيل
 .14 الثالثة الطريق
 .15 روزنبلوم بنينه

 .16 تسومت
 .17 عدونالمتقا
 .31 للسالمالديمقراطية  الجبهة
 .32 للتغيير+ الحركة العربية  التجمع
 .33 الموحدةالعربية  الحركة
 .34 مخول مكرمالجديد بقيادة  العربي
 .35 آخر
 .36 خاليةبيضاء / ورقة  ورقة
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 .77 رفضي
 .88 ال يعرف

 
المساعدة في منع حدوث أخطا . هل قمت خالل هنالك طرق عديدة لمحاولة تحسين األوضاع في إسرائيل أو 

 شهرا األخيرة بإحدى هذه األعمال؟ 02الـ 
 إقرأ جميع األسئلة ومن ثم أجب

   نعم ال ال أعرف

 B15. أتصلت بسياسي أو مسؤول حكومي او مسؤول سلطة محلية 1 2 8
 B16. عملت ضمن حزب سياسي أو مجموعة عمل )فاعلة( 1 2 8
 B17. مة أو مؤسسة اخرىعملت في منظ 1 2 8
 B18. لبست أو أظهرت شعارا أو ملصقا لحملة معينة 1 2 8
 B19. وقعت على عريضة 1 2 8

 B20. شاركت في مظاهرة قانونية جماهيرية 1 2 8

 B21. قاطعت منتجات معينة 1 2 8
 B22. أشتريت متعمدا منتجات معينة ألسباب سياسية، أخالقية أو بيئية 1 2 8
 B23. تبرعت لمجموعة أو منظمة سياسية 1 2 8
 B24. شاركت في نشاطات أحتجاجية  غير قانونية 1 2 8

 
.B25a  ليه من باقي األحزاب؟إهل هنالك حزب تشعر انك أقرب 

 .B25b 1إسأل   نعم  

 .B26 2إنتقل إلى   ال  

 .B26 8إنتقل إلى   ال أعرف  

 
.B25b أي حزب؟ 

 .1 أحات يسرائيل
 .2 ليكود
 .3 شاس

 .4 ميرتس
 .5 المفدال
 .6 /دجل هتوراه )ج(يسرائيلهتوراه/أجوداة  يهدوت
 .7 بيرتسإحاد بقيادة عمير  عام

 .8 لبيدبقيادة طومي  شينوي
 .0 الذي يشمل موليدت بيغنلئومي بقيادة بيني  إحود
 .10 مردخايالمركز بقيادة إسحاق  حزب

 .11 /شيرانسكيبعالية يسرائيل
 .12 إيفيط ليبرمان بقيادةبيتينو  رائيليس

 .14 الثالثة الطريق
 .15 روزنبلوم بنينه

 .16 تسومت
 .17 المتقاعدون

 .31 للسالمالديمقراطية  الجبهة
 .32 للتغيير+ الحركة العربية  التجمع
 .33 الموحدةالعربية  الحركة
 .34 مخول مكرمالجديد بقيادة  العربي
 .35 آخر

 .B26 77إنتقل إلى   رفض  ي

 .B26 88إنتقل إلى   ال يعرف  

 
.B25c لى أي مدى تشعر بأنك قريب من هذا الحزب؟ هل تشعر أنك.... )اقرأ(إ 
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ا  .1 قريب جد 

 .2 قريب

 .3 غير قريب

 .4 ؟ أو غير قريب بالمرة

 .8 ال أعرف

 
.B26 هل أنت عضو في أي حزب سياسي؟ 

 .1 نعم

 .B28 2إسأل   ال  

 .B28 8إنتقل إلى    أعرف  ال

 
.B27 أي من األحزاب؟ 

 .1 أحات يسرائيل
 .2 ليكود
 .3 شاس

 .4 ميرتس
 .5 المفدال
 .6 /دجل هتوراه )ج(يسرائيلهتوراه/أجوداة  يهدوت
 .7 بيرتسإحاد بقيادة عمير  عام

 .8 لبيدبقيادة طومي  شينوي
 .0 الذي يشمل موليدت بيغنلئومي بقيادة بيني  إحود
 .10 مردخايالمركز بقيادة إسحاق  حزب

 .11 /شيرانسكيبعالية يسرائيل
 .12 إيفيط ليبرمان بقيادةبيتينو  يسرائيل
 .14 الثالثة الطريق
 .15 روزنبلوم بنينه

 .16 تسومت
 .17 المتقاعدون

 .31 للسالمالديمقراطية  الجبهة
 .32 للتغيير+ الحركة العربية  التجمع
 .33 الموحدةربية الع الحركة
 .34 مخول مكرمالجديد بقيادة  العربي
 .35 آخر
 .77 رفضي

 .88 ال يعرف
 

.B28  ( يتحدث الناس أحيانا في السياسة عن "يمين" و"يسار"، أجب مستعمال هذا المفتاح أين 02)بطاقة
 يعني يمين ؟ 00يعني يسار و  0تموضع نفسك في التسلسل التالي، بحيث 

 

 ال أعرف يمين          يسار
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.B29  ( آخذا كل االمور بعين األعتبار ، كم أنت راض عن حياتك كلها في هذه االيام؟ الرجا   03)بطاقة

بأنك   00انك غير راض ابدا بينما يعني الرقم  0األجابة مستعمال هذا المفتاح، بحيث يعني الرقم 
 راض جدا.

 

 ال أعرف راٍض جدا            ض أبدا  غير را
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.B30  ( باالجمال، كم أنت راض عن الوضع الحالي لإلقتصاد في إسرائيل )أجب مستعمال  03)بطاقة

 المفتاح(
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 ال أعرف راٍض جدا            غير راض أبدا  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.B31 سرلماآلن الحديث عن الحكومة، ألي مدى تشعر بالرضى حيال قيامها بعملهرا؟ اسرتعمل ال( 03 ة)بطاق 

 اآلتي:
 

 ال أعرف راٍض جدا            غير راض بتاتا  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.B32  ؟اإلسرائيلية الدمقراطيةعن نت راٍض أوبشكل عام، ألي مدى ( 13)بطاقة 

 ذاته. سلملستعمل اإ
 

 ال أعرف راٍض جدا            غير راض بتاتا  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.B33 ا حيال وضع ( 14ة )بطاق  هذه األيام؟ إسرائيلفي  والتعليم لتربيةاما هو رأيك عموم 

 

 ال أعرف ممتاز          سيء للغاية
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.B34 ( 04في ) ا حيال وضع الخدمات الصحية في  هذه األيام؟ إسرائيلما هو رأيك عموم 

 

 ال أعرف ممتاز          سيء للغاية
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 
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( تقر  السياسات عادة على عدة مستويات،  على أي مستوى بالدرجة األولى، حسب رأيك،  يجب 01)بطاقة 
 التية. أجب مستعمال هذا السلم:أن تقر السياسات ا

   دولي أوروبي قومي لوائي أو محلي ال أعرف

 B35. حماية البيئة 1 2 3 4 8
 B36. محاربة الجريمة المنظمة 1 2 3 4 8
 B37. زراعة  1 2 3 4 8
 B38. دفاع  1 2 3 4 8
 B39. الرفاه اإلجتماعي 1 2 3 4 8

 B40. مساعدات للدول النامية  1 2 3 4 8
 B41. هجرة والجئون 1 2 3 4 8
 B42. نسبة الفائدة 1 2 3 4 8

 
 ( ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على كل من المقوالت التالية. إقرأ كل من المقوالت:06)بطاقة 

غير موافق 
 أبدا  

غير 
 موافق

غير 
 مبالٍ 

موافق  موافق
 جدا  

  

لمصلحة  كلما قل تدخل الحكومة في االقتصاد كان ذلك 1 2 3 4 5
 الدولة

.B43 

على الحكومة إتخاذ التدابير لتقليص الفروقات في  1 2 3 4 5
 مستويات الدخل

.B44 

يحتاج العمال لنقابات عمالية قوية لحماية شروط عملهم  1 2 3 4 5
 ودخلهم

.B45 

 B46. يحق للمثلجنسيين ممارسة حياتهم بحرية كما يرغبون 1 2 3 4 5

 B47. الظروف، يجب دائما االمتثال للقانون بغض النظر عن 1 2 3 4 5

يجب منع االحزاب السياسية التي تريد االطاحة  1 2 3 4 5
 بالديمقراطية

.B48 

 .B49 النمو االقتصادي يتسبب دائما باألضرار البيئية 1 2 3 4 5
 B50. باالمكان التعويل على العلوم الحديثة لحل المشاكل البيئية 1 2 3 4 5

 
 :سئلة عنك وعن حياتكأعة واآلن بض

 
.C1 ( 17بطاقة) . ا؟ استعمل السلم اآلتي، رجا   ا سعيد   بشكل عام، الى أي درجة تعتبر نفسك انسان 
 

 ال أعرف سعيد جدا            تعيس جدا  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.C2 إسررتعمل  جتمرراعي؟إعمررل بشرركل ك، وزمررال  الئررقرباأك، ئصرردقاأفرري أي وتيرررة تلتقرري مررع ( 18ة )بطاقرر

 المفتاح التالي:

ا  1. أبد 

 2. أقل من مرة في الشهر

 3. مرة في الشهر

 4. عدة مرات في الشهر

 5. سبوعمرة في األ

 6. سبوععدة مرات في األ

 7. كل يوم 

 88. ال أعرف

 



 0 

.C3  وشخصية؟ خاصةمور أهل هنالك شخص بإمكانك التحدث معه عن 
 1. نعم 

 2. ال 

 8. ال أعرف

 
.C4  ي وتيررة تشرترك بفعاليرات اجتماعيرة؟ اسرتعمل أخررين فري سرنك، برآشخاص أمقارنة مع ( 09)بطاقة

 .رجا  سلم،هذه ال
 1. قل بكثير من الغالبية.أ

 2. أقل من الغالبية.

 3. .بالوتيرة نفسها

 4. أكثر من الغالبية.

 5. أكثر بكثير من الغالبية.

 8. ال أعرف.

.C5 تعرضت أنت أو أحد أفراد عائلتك الى السرقة أو االعتدا  الجسدي خالل السنوات الخمس االخيرة؟ هل 
 1. نعم

 2. ال 

 8. ال أعرف

 
.C6  ما مدى شعورك باالمن لدى تجولك ليال في منطقة سكناك أو الحي الذي تعيش فيه؟ 

 1 آمن جدا
 2 آمن

 3 غير آمن
 4 غير آمن بتاتا

 8 ال أعرف
 

.C7 :ما هو وضعك الصحي )الجسدي أو العقلي( بشكل عام؟ هل يمكنك القول أنه 
 .1 جيد جدا

 .2 جيد
 .3 ال بأس
 .4 سيء

 .5 سيء جدا
 .8 ال أعرف

 
.C8  هل أنت مقّيد بنشطاتك اليومية بأي شكل من األشكال بسبب: مرض مزمن، عجز معين، عاهة، أو

 مشاكل تتعلق بالصحة العقلية؟
 .1 جدا
 .2 مدى معينب

 .3 كال
 .8 ال أعرف

 
.C9  ألي من هذه الديانات أو الطوائف. منتمياهل تعتبر نفسك 

 .C10 1إسأل   نعم  

 .C11 2إنتقل إلى   ال  

 .8 ال أعرف
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.C10 إلى أي واحدة؟ 
 .1 مسيحي

 .10 يهودي

 .20 مسلم

 .21 درزي

 .22    آخر 

 
.C11  معين أو طائفة معينة؟ ا لدينمنتمي  عتبر نفسك تهل 

 .C12 1إسأل   نعم  

 .C13 2إنتقل إلى   ال  

 .8 ال أعرف
 

.C12 إلى أية ؟ 
 .1 مسيحي

 .10 يهودي

 .20 مسلم

 .21 درزي

 .22    آخر 

 
.C13  ( هل تعتبر نفسك متدينا، الى أي مدى؟20)بطاقة 

 
 ال أعرف متدين جدا            غير متدين أبدا  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.C14 مراسريم دينيرة  ( ما عدا المناسبات الخاصة مثل الزواج أو المررتم، برأي وتيررة تشرارك فري21ة )بطاق

 ؟ هذه األيام
 1. كل يوم

 2. سبوعكثر من مرة في األأ

 3. مرة في االسبوع
 4. على األقل مرة في الشهر

 5. خاصةالعياد األ فيفقط 

 6. . ادةاقل من الع

ا  7. ابد 

 88. ال أعرف

 
.C15  سلم اآلتي:ستعمل الإأية وتيرة  تصلي؟ ب ، مراسيم دينية مشاركتك في مرة اخرى، عدا( 20)بطاقة 

 1. كل يوم
 2. سبوعاكثر من مرة في األ

 3. سبوعمرة في األ
 4. على األقل مرة في الشهر

 5. خاصةالعياد األفقط وقت 
 6. اقل من العادة

ا  7. ابد 
 88. ال أعرف

 
 

.C16 ا في هذه البالد؟ ا في مجموعة مميز ضدها عنصري   هل تعتبر نفسك عضو 

 .C17 1إسأل   نعم  

 .C18 2إنتقل إلى   ال  

 .C18 3إنتقل إلى   ال أعرف  
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.C17 إلشارة على أية أسس يتم التمييز ضد المجموعة التي تنتمي اليها؟ ما هي األسس االخرى؟ ممكن ا

 ألكثر من جواب واحد.
 .1 اللون أو العنصر

 .2 القومية
 .3 الدين
 .4 اللغة

 .5 االنتماء العرقي
 .6 العمر

 .7 الجندر )التوع االجتماعي(
 .8 الصفات الجنسية
 .0 العجز/االعاقة

 .10 آخر )أضف(    
 .88 ال أعرف

 
.C18 هل أنت مواطن/ة إسرائيلي/ية؟ 

 .C20 1إسأل   نعم  

 .C19 2إنتقل إلى   ال  

 .C19 8إنتقل إلى   ال أعرف  

 
.C19 ما هي الجنسية التي تحملها؟ 

 . ال أعرف88       أكتب هنا 
 

.C20 هل ولدت في إسرائيل؟ 

 .C23 1إسأل   نعم  

 .C21 2إنتقل إلى   ال  

 .C23 8إنتقل إلى   ال أعرف  

 
.C21 في أي دولة ولدت؟ 

 . ال أعرف888       أكتب هنا 
 

.C22 (منذ 22ة بطاق ) الرجا  إستخدم المفتاح اآلتي . ؟هالتعش فيقدمت إلى إسرائيل متى 
 .1 خالل السنة األخيرة

 .2 سنوات 5-1قبل 
 .3 سنوات 10-6قبل 
 .4 سنة 20-11قبل 

 .5 سنة20 قبل أكثر من 
 .8 ال أعرف

 
.C23 ألحيان في البيت؟أية لغة أو لغات تتحدث بها غالبية ا 

       حتى لغتين سجل
 ال أعرف 888         

.C24 ؟إسرائيلالى مجموعة اثنية أقلية في  نتميهل ت 
 .1 نعم
 .2 ال

 .8 ال أعرف
 

.C25  ؟إسرائيل والدك في ُولدهل 

 .C27 1إنتقل إلى   نعم  
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 .C26 2إسأل   ال  

 .C27 8إنتقل إلى   ال أعرف  

 
.C26  ( إلى أي من القارات التالية يعود أصل والدك؟23)بطاقة 

 .1 أوروبا
 .2 أفريقيا
 .3 آسيا

 .4 أمريكا الشمالية
 .5 أمريكا الجنوبية والجزر الكاريبية

 .6 أستراليا
 .88 ال أعرف

 
.C27 هل ولدت والدتك في إسرائيل؟ 

 .D1 1إنتقل إلى   نعم  

 .C28 2إسأل   ال  

 .D1 8إلى إنتقل   ال أعرف  

 
.C28  ( الى أي من القارات التالية يعود أصل والدتك؟23)بطاقة 

 .1 أوروبا
 .2 أفريقيا
 .3 آسيا

 .4 أمريكا الشمالية
 .5 أمريكا الجنوبية والجزر الكاريبية

 .6 أستراليا
 .88 ال أعرف

 
وابط عائلية. اخرون يأتون سباب مختلفة. بعضهم بسبب رخرى ألأمن دول  إسرائيليأتي الناس ليعيشوا في 

ا عن العمل أو لالنضمام الى عائالتهم. آخرون ألنهم يتعرضون للتهديد. فيما يلي بعض االسئلة عن هذا  بحث 
 الموضوع.

 
.D1 هل كنت ستقول...، هذه األيام من دول أخرى إسرائيل حين تفكر بالناس الذين يأتون للعيش في 

 .1 تنتمي اليه أكثرية من سكان دولة اسرائيل. غالبيتهم ينتمون الى نفس العرق الذي
 .2 غالبيتهم ينتمون الى عرق مختلف او مجموعة اثنية مختلفة.

 .3 أو هم النصف بالنصف.
 .8 ال أعرف
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.D2  خررى داخرل اوروبرا، هرل كنرت أمن دول  إسرائيل للعيش فيهذه األيام حين تفكر بالناس الذين يأتون
 ستقول...

 .1 وروباأمن الدول األغنى في  غالبيتهم يأتون
 .2 وروباأغالبيتهم يأتون من الدول األفقر في 

 .3 أو النصف بالنصف
 .8 ال أعرف

 
.D3  وروبا، هل كنت ستقول...أهذه األيام من دول خارج  إسرائيلوماذا عن الذين يأتون للعيش في 

 .1 وروباأغالبيتهم يأتون من الدول األغنى من خارج  
 .2 وروباأم يأتون من الدول األفقر من خارج غالبيته

 .3 أو النصف بالنصف
 .8 ال أعرف

 
.D4 ان تسرم  ألنراس ينتمرون الرى نفرس العررق  سرائيلانه من المفضل إل لى أي مدى تعتقد( إ24 )بطاقة

 في الدولة، أن يأتوا ليعيشوا هنا؟التي تشكل األغلبية أو المجموعة االثنية 
 .1 دوم والعيش هناالسماح للكثير بالق
 .2 السماح للبعض

 .3 قليلعدد السماح ل
 .4 ألي شخصعدم السماح 
 .8 ال أعرف

 
.D5  ( ماذا بالنسبة ألفراد ينتمون الى عنصر أو مجموعة اثنية مختلفة عن غالبية السكان؟24)بطاقة 

 .1 السماح للعديد بالقدوم والسكنى في البالد.
 .2 السماح للبعض.

 .3 عدد قليلالسماح ل
 .4 عدم السماح ألي شخص.

 .8 ال أعرف.
 

.D6  السماح ألشخاص من الدول الغنية في أوروربا  إسرائيلبأي مدى، حسب رأيك، على  (24)بطاقة
 بالقدوم والعيش في البالد؟

 .1 السماح للعديد بالقدوم والسكنى في البالد.
 .2 السماح للبعض.
 .3 السماح لعدد قليل

 .4 اح ألي شخص.عدم السم
 .8 ال أعرف.

 
.D7  ( ماذا بالنسبة ألفراد من الدول األوروبية الفقيرة؟24)بطاقة 

 .1 السماح للعديد بالقدوم والسكنى في البالد.
 .2 السماح للبعض.
 .3 السماح لعدد قليل

 .4 عدم السماح ألي شخص.
 .8 ال أعرف.
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.D8  دولة السماح ألشخاص من الدول الغنية خارج  أوروربا بأي مدى، حسب رأيك، على ال (24)بطاقة
 بالقدوم والعيش في البالد؟

 .1 السماح للعديد بالقدوم والسكنى في البالد.
 .2 السماح للبعض.
 .3 السماح لعدد قليل

 .4 عدم السماح ألي شخص.
 .8 ال أعرف.

 
.D9 وروبا؟أناس من الدول األفقر من خارج أماذا عن ( 24 )بطاقة 

 .1 السماح للعديد بالقدوم والسكنى في البالد.
 .2 السماح للبعض.
 .3 السماح لعدد قليل

 .4 عدم السماح ألي شخص.
 .8 ال أعرف.

 
شرخص ولرد كرل مرن الممكرن السرماح ل ما لرو تقررر إنخبرني رجا  ما هي أهمية األمور التالية في( أ25 بطاقة)

 :ا. استعمل السلم اآلتيالقدوم للعيش هن إسرائيلوكبر وعاش خارج 
 
 .... اقرأ.موال ، ما مدى أهمية ان يكون لديهأ
 

غير 
مهم 
 بتاتا  

مهم          
 جدا  

ال 
 أعرف

  

 D10. يدةمهارات ثقافية ج 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00

 D11. قارب يعيشون هناأ 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00

ن يجيدوا لغة أ 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 الدولة الرسمية

.D12 

ن يكون لديهم أ 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 خلفية دينية يهودية

.D13 

بيض  واان يكون 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 البشرة

.D14 

ان يكونوا ميسوري  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 الحال

.D15 

ان يكون لديهم  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
مهارات عمل 
 تحتاجها الدولة

.D16 

ان يكونوا ملتزمين  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
لطريقة الحياة في 

 الدولة

.D17 
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 ( أجب مستعمال هذا السلم، ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على الجمل االتية. 26)بطاقة 
 

غير 
 موافق
 بتالتا  

غير 
 موافق

غير 
 مبالٍ 

 موافق
موافق 
 جدا

  

5 4 3 2 1 
قدوم المجموعات الجديدة الى البالد يؤدي الى 

 انخفاض معدل االجور والمعاشات
.D18 

5 4 3 2 1 
العمالة االجنبية تؤثر سلبا على االمكانيات 

 االقتصادية للفقراء أكثر من اآلغنياء
.D19 

5 4 3 2 1 
للعيش في البالد يساهمون  القادمون األجانب

 بسد العجز بااليدي العاملة في مهن معينة
.D20 

5 4 3 2 1 
اذا بقي القادمون األجانب للعيش هنا بال عمل 
 خالل فترة طويلة يجب دفعهم لمغادرة البالد

.D21 

5 4 3 2 1 
يجب أن يحصل القادمون األجانب للعيش هنا 

 على نفس حقوق االخرين
.D22 

5 4 3 2 1 
بحالة ارتكاب أي من القادمين األجانب جريمة 

 خطيرة عليه مغادرة البالد
.D23 

5 4 3 2 1 
بحالة ارتكاب أي من القادمين األجانب أية 

 جريمة  عليه مغادرة البالد
.D24 

 
.D25 نتراج إم انهم يساعدون على أهل تعتقد ان الذين يأتون للعيش هنا يسلبون الناس عملهم ( 27ة )بطاق

 مل جديدة؟عفرص 
 

يسلبون 
فرص 
 العمل

 ينتجون         
فرص عمل 

 جديدة

 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.D26 ( 28بطاقة ) غالبية الذين يأتون للعيش هنا يعملون ويدفعون الضرائب، وهم يستفيدون مرن الخردمات

ا، هل تعتقد ان هؤال  الناس يأخذون أكثر مما يعطأ ،الصحية  ون أو العكس؟يض 
 

عادة 
 أكثر يأخذون

عادة          
 أكثر يعطون

 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.D27 سرتعمل السرلمإجيد أم سئ القتصراد الدولرة؟  إسرائيلناس للعيش في أهل تعتقد أن قدوم ( 29ة )بطاق 

. اآلتي،  رجا  
 

سيء 
 لالقتصاد

جيد          
 لالقتصاد

 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.D28 اس للعيش في الدولة ُيغني الحياة الثقافية أم يدفعها الى الحضيض؟أنن قدوم أوهل تعتقد ( 30ة )بطاق 

 
يدفع الحياة 

 إلىالثقافية 
 الحضيض

يغني          
الحياة 
 الثقافية

 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

.D29 ا أفضل ام اسوأ للعيش ( 31ة )بطاق  ه؟فيهل قدوم اناس للعيش في الدولة يجعلها مكان 
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 ال أعرف أفضل انمك          مكان أسوأ
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.D30  (، هل ارتفعت نسبة الجريمة في إسرائيل مع قدوم أشخاص من بلدان مختلفة، أم 32)بطاقة

 انخفضت؟
 

ارتفعت نسبة 
 الجريمة

 ال أعرف انخفضت         

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.D31  (، هل ترك البالد واالنتقال للعيش في مكان آخر يؤثر سلبا أم ايجابا في نهاية المطاف 33)بطاقة

 على تلك البالد؟
 

يؤثر 
 سلبا

يؤثر          
 ايجابا

 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
 ( أجب مستعمال هذا المفتاح ، ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على الجمل االتية:34)بطاقة 

 

غير موافق 
 بتاتا  

غير 
 موافق

غير 
 مبالٍ 

موافق  موافق
 جدا  

  

جميع الدول تستفيد من انتقال أشخاص الى  1 2 3 4 5
 بالد تحتاج كثيرا الى مهاراتهم.

.D32 

لغنية مسؤولية استيعاب تتحمل الدول ا 1 2 3 4 5
 أشخاص من دول فقيرة.

.D33 

 
ينتمررون الررى نفررس العرررق أو المجموعررة  سرررائيلذا كرران القررادمون للعرريش فرري إإ فكررر ثانيررة واآلن( 35 )بطاقررة

ا منهم، اقرأ.فإليها غالبية سكان الدولة إاالثنية التي ينتمي   لى أي مدى كنت ستمانع اذا كان شخص 
 

ال أبالي 
 بالمرة

         
مهم 
 جدا  

ال 
 أعرف

  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

قد عين ليكون 
سؤوال  عنك في م

 العمل

.D34 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 
زوج ت

 قريبتك/قريبك؟
.D35 

 
ثنيررة مختلفرة عررن غالبيررة إن عرررق أو مجموعرة مراترروا للعريش فرري الدولررة  بأشرخاصواآلن لنفكررر ( 35 )بطاقرة

ا منهم... اقرأ.فإ ،كان الدولةس  لى أي مدى كنت ستمانع أو ال تمانع إذا كان شخص 
 

ال أبالي 
 بالمرة

         
مهم 
 جدا  

ال 
 أعرف

  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

قد عين ليكون 
مسؤوال  عنك في 

 العمل

.D36 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 
زوج ت

 قريبتك/قريبك؟
.D37 

.D38  في أي منطقة كنت ستحبذ السكن ؟مكان السكنمكانك أن تختار/ين، إنفترض أنه ب( 36)بطاقة ، 
دا، ينتمدي  أي شرخصمنطقة ال يوجدد بهدا  ثنيدة مختلفدة عدن غالبيدة إلدى عدرق أو مجموعدة إتقريب 

 .في إسرائيل الناس
1. 
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 .2 ثنية أو عرق مختلفة عن الغالبية.إالبعض ينتمون الى مجموعة 

 .3 ثنية مختلفة إلى عرق أو مجموعة إلكثير من األشخاص الذين ينتمون ا

 .4 ال يغّير أي شيء بالنسبة لي

 .8 ال أعرف
 

.D39  ( كبف تصف المنطقة التي تعيش فيها حاليا؟37)بطاقة 
 .1 منطقة ال يوجد فيها تقريبا أي فرد من عنصر أو مجموعة إثنية تختلف عن غالبية سكان البالد.

 .2 ض األشخاص من عنصر أو مجموعة إثنية تختلف عن غالبية  سكان البالد.بع
 .3 العديد من األشخاص من عنصر أو مجموعة إثنية تختلف عن غالبية سكان البالد.

 .8 ال أعرف.
 

 ( أجب مستعمال هذه البطاقة، ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على الجمل االتية. 38)بطاقة 
 

غير 
موافق 
 تا  بتا

غير 
 موافق

غير 
 مبالٍ 

موافق  موافق
 جدا  

  

من األفضل لمصلحة الدولة أن يحمل غالبية  1 2 3 4 5
 سكانها نفس العادات والتقاليد.

.D40 

من األفضل لمصلحة الدولة أن تكون داخلها  1 2 3 4 5
 مجموعة من الديانات المختلفة.

.D41 

غالبية من األفضل لمصلحة الدولة أن يتكلم  1 2 3 4 5
 سكانها لغة واحدة مشتركة على األقل.

.D42 

يجب السماح للمجموعات القادمة للعيش هنا أن  1 2 3 4 5
يعلموا أوالدهم في مدارس منفصلة خاصة بهم إذا 

 رغبوا بذلك.

.D43 

الدولة التي تريد الحد من التوتر عليها وقف  1 2 3 4 5
 الهجرة.

.D44 

 
، أوال ... اقرأ.أي مدى األشي( إلى 39ة )بطاق  اء التالية، جيدة أو سيئة للدولة؟ استعمل هذه االستمارة رجاء 

 

سيئ 
 للغاية

 ممتاز         
ال 
 أعرف

  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

قانون ضد التفرقة 
العنصرية في 
 مكان العمل

.D45 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 
 قانون ضد تشجيع

الكراهية 
 العنصرية

.D46 

 
.D47 ؟إسرائيلللعيش في  من دول أخرى هل يوجد لديك أصدقا  قدموا 

 
 .1 .البعضنعم، 

 .2 نعم، القليل.

 .3 ال، ال أحد بالمرة.

 .8 ال أعرف

.D48 إسرائيل؟للعيش في  من دول أخرى هل يوجد لديك زمال  عمل، قدموا 

 
 .1 .البعضنعم، 

 .2 نعم، القليل.

 .3 بالمرة.ال، ال أحد 
 .4 ا .ال يعمل حالي  
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 .8 ال أعرف
 

 يأتي البعض الى إسرائيل ويطالبون بالحصول على مكانة الجئ بحجة أنهم يواجهون االضطهاد في بالدهم.
 

 ( أجب مستعمال هذا السلم: ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على الجمل االتية؟ إقرأ الكل أوال.40)بطاقة 
 

غير 
 موافق بتاتا  

غير 
 موافق

غير 
 مبالٍ 

موافق  موافق
 جدا  

  

المطالبون بالحصول على مكانة الجئ في هذه  1 2 3 4 5
 الدولة أكثر بكثير من قدراتها

.D49 

بينما تتم معالجة طلباتهم الحصول على مكانة  1 2 3 4 5
 الجئ يجب السماح لهم بالعمل في الدولة

.D50 

بات اللجوء على الحكومة أن تحكم على طل 1 2 3 4 5
 بشكل منفتح

.D51 

غالبية المطالبين بالحصول على مكانة الجئ ال  1 2 3 4 5
 يواجهون فعال االضطهاد في بالدهم

.D52 

أثناء معالجة طلبات اللجوء يجب ابقاؤهم في  1 2 3 4 5
 مكان آمن

.D53 

أثناء معالجة طلبات اللجوء على الحكومة تقديم  1 2 3 4 5
 دمي الطلبالدعم المالي للمق

.D54 

يجب السماح للحاصلين على حق اللجوء  1 2 3 4 5
 احضار أفراد عائالتهم أيضا

.D55 

 
.D56  ا ولد خارج إسرائيل شخص يعيشون في 100من كل  دولة )...( حسب رأيك؟ال، كم شخص 

 
 (من مئة)سجل     

 ال أعرف. 888
 

.D57 ( 41بطاقة ) ل تعتقد انه هنالك أكثر، أقل أو نفس العردد مرن وروبية بنفس الحجم، هأمقارنة مع دولة
 دولة؟ استعمل هذا المفتاح.الليعيشوا في  من دول أخرى األشخاص الذين قدموا

 .1 .بكثير من الناس تأتي لتعيش في إسرائيل أكثرنسبة 
 .2 .من الناس تأتي لتعيش في إسرائيل أكثرنسبة 

ا.  .3 نفس العدد تقريب 
 .4 .تي لتعيش في إسرائيلمن الناس تأأقل نسبة 
 .5 .من الناس تأتي لتعيش في إسرائيل أقل بكثيرنسبة 

 .8 ال أعرف
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.D58 هذه األيام مقارنة مرع عردد إسرائيلماذا تعتقد بخصوص عدد السكان الذين يغادرون ( 42ستمارة )إ ،
.هاالسكان الذين يقدمون للعيش في  ، استعمل هذا المفتاح رجا  

 .1 بكثير. المغادرون أكثر
 .2 غادرون أكثر.الم

 .3 .تقريبا من المغادرين والقادمين نفسه العدد
 .4 .قادمون أكثرال

 .5 .القادمون أكثر بكثير
 .8 .ال أعرف

 

 :بعض المنظمات التي يشارك بها البعضبالقادمة تتعلق القليلة االسئلة 
 

E1-12 a وعية التي سأذكرها لك، وأجب بنا  على هذه (: راجع كال من أسما  التنظيمات التط43( )بطاقة
البطاقة: هل ينطبق عليك أحد األمور المذكورة في البطاقة، إن كان ذلك اليوم أو خالل االثني عشر 

 شهرا االخيرة؟ اذا كان الجواب نعم، أيهم؟
 

 إقرأ أسما  الجمعيات بالترتيب ثم أجب.
 .4الى  0" من a" إذا كان الجواب على "bانتقل الى القسم "

E1-12 bهل لديك أصدقا  في هذه التنظيمات؟ ) 
 

b  هل لك
أصدقاء في هذه 

 الجمعيات

a  ضع اشارة حول ما ينطبق عليك لكل جمعية اليوم
 أشهر الخيرةتنظيم 12أو في الـ 

 

 تطوعت نعم كال
تبرعت 
 بمال

كنت 
 مشاركا

 كال عضو
 

2 1 4 3 2 1 0 
ناد رياضي أو ناد 

 لرياضة في الخارج

.E1 

2 1 4 3 2 1 0 
منظمة للنشاطات الثقافية 

 أو للهواة  

.E2 

 E3. نقابة عمالية 0 1 2 3 4 1 2

2 1 4 3 2 1 0 
تنظيمات مهنية أو منظمة 

 للمزارعين

.E4 

2 1 4 3 2 1 0 
منظمة للمستهلكين أو 

 للسيارات

.E5 

2 1 4 3 2 1 0 
منظمة للمساعدات 

االنسانية، حقوق االنسان، 
 المهاجرين األقليات، أو

.E6 

2 1 4 3 2 1 0 
منظمة لحماية البيئة، 

 السالم، أو الرفق بالحيوان

.E7 

 E8. منظمة دينية 0 1 2 3 4 1 2

 E9. حزب سياسي 0 1 2 3 4 1 2

2 1 4 3 2 1 0 
منظمة للعلوم، التربية، 
 للمعلمين وأولياء األمور

E10. 

2 1 4 3 2 1 0 
ناد اجتماعي، ناد للشباب، 

نين، للنساء، ناد للمس
 وجمعيات أصدقاء

.E11 

2 1 4 3 2 1 0 
أي منظمة تطوعية أخرى 

 كالتي ذكرت أعاله
.E12 

 األشيا  التالية مهمة في حياتك؟ تعتبر ، الى أي مدىبطاقةانظر الى هذه ال (44بطاقة )
 اقرأ....

غير مهمة 
 بالمرة

مهمة          
 للغاية

ال 
 أعرف
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 E13. العائلة 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00

 E14. األصدقاء 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00

 E15. وقت فراغ 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00

 E16. السياسة 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00

 E17. العمل 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00

 E18. الدين 88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00

جمعيات  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 تطوعية

.E19 

 
.E20 ( 45بطاقة ) دون األخذ بالحسبان أي شي  نقوم به من أجل العائلة، العمل أو ضمن جمعيات

 تطوعية، الى أي مدى، تعتقد بأنك تقدم المساعدة بشكل فّعال لآلخرين؟
 .1 كل يوم

ا  .2 عدة مرات اسبوعي 
 .3 مرة في األسبوع

 .4 عدة مرات في الشهر
 .5 مرة في الشهر

 .6 قليال  

ا  .7 أبد 

 .88 ال أعرف

 
.E21 مرة أخرى، في أي وتيرة تناقش مواضيع سياسية أو أحداث الساعة؟( 45ة )بطاق 

 .1 كل يوم

ا  .2 عدة مرات اسبوعي 
 .3 مرة في األسبوع

 .4 عدة مرات في الشهر
 .5 مرة في الشهر

 .6 قليال  

ا  .7 أبد 

 .88 ال أعرف
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 ( كي يكون الشخص مواطنا صالحا، ما مدى أهمية قيامه بما يلي حسب اعتقادك؟46)بطاقة 
 

غير 
مهم 
 بتاتا  

مهم          
 جدا  

ال 
 أعرف

  

دعم أشخاص  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
وضعهم أسوء من 

 وضعه

.E22 

المشاركة  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 باالنتخابات

.E23 

االمتثال للقوانين  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 واالنظمة بشكل دائم

.E24 

بلورة الرأي بشكل  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
مستقل عن آراء 

 االخرين

.E25 

أن يكون ناشطا في  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 نظمة تطوعيةم

.E26 

أن يكون ناشطا  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 سياسيا

.E27 

 
.E28 عدد السنوات  منذ كم سنة تعيش في هذه المنطقة؟     

 . ال أعرف888           
 
 

 .مجموعة االسئلة القادمة تتعلق بمجال العمل
 

.E29 ...هل يمكن أن أستفسر إن كنت حاليا 

 .E30 1 سألإ    أجيرا  

 .F1 2إنتقل إلى     عامال  مستقال  

 .F1 3إنتقل إلى     أو ال تعمل مقابل أجر

 .F1 8إنتقل إلى   ال أعرف  
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سأقرأ عليك مجموعة جمل تتعلق بحياتك المهنية. استعمل هذا المفتاح لتحدد الى أي مدى االدارة ( 47 )بطاقة
 ... إقرأ.بـ:  في عملك تسم  لك

 
جد ال يو

لدي أي 
 صالحية

عندي          
الصالحية 
 الكاملة

ال 
 أعرف

  

أن تكون مرن في  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 ساعات العمل

.E30 

أن تقرر نظام يومك في  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 العمل

.E31 

أن يكون لديك تأثير  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 بيئتكعلى 

.E32 

أن يكون لديك تأثير  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
على القرارات التي 

تتعلق بالتوجه العام في 
 العمل؟

.E33 

أن يكون لديك إمكانية  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
تغيير المهمات اذا 

 اردت؟

.E34 

 
 اقرأ: ...ألي مدى صعب أو سهل بالنسبة اليك أن ( 48)بطاقة 

 
صعب 
 للغاية

         
سهل 
 للغاية

ال 
 أعرف

  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

أن تحصل على 
عمل جيد أو 

أفضل من عامل 
 ردت؟أخر اذا آ

.E35 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 
عمال   ؤسسأن ت

ا بك اذا  خاص 
 اردت؟

.E36 

 
.E37 به في مكان عملك؟هل توجد نقابة عمال أو تنظيم مشا 

 .E38 1 إنتقل    نعم

 .E40 2إنتقل إلى     ال

 .E40 8إنتقل إلى   ال أعرف  
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 ما مدى سهولة أو صعوبة ما يلي...( 48بطاقة )
 

غير 
مهم 
 بتاتا  

مهم          
 جدا  

ال 
 أعرف

  

اخذ دور في  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
نشاطات لنقابة 

 العمال

.E38 

تأثير نقابة العمال  88 10 00 08 07 06 05 04 03 02 01 00
على ظروف 

 العمل

.E39 

 
 (E29على سؤال  0جميع االجيرين: )ممن أجابوا  إسأل
 

.E40  (: ما مدى رضاك أو عدم رضاك بشكل عام، عن كيفية معالجة األمور في مكان العمل، 49)بطاقة
 خالل السنة األخيرة؟

 
 ال راٍض جدا            غير راٍض أبدا  

 أعرف
00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 

 
.E41 هل قمت بأي محاولة خالل السنة األخيرة لتحسين شروط العمل، أو لمنع تدهورها؟ 

 .E42 1 إنتقل    نعم

 .F1 2إنتقل إلى     ال

 .F1 8إنتقل إلى   ال أعرف  

 
.E42 هل نت  أي تحسن؟ 

 .1 نعم
 .2 ال
 .3 زال غير مؤكدما 

 .8 ال أعرف
 

.E43 ( 50بطاقة ) بغض النظر عرن النتيجرة، ألي مردى عوملرت بشركل منصرف أو غيرر منصرف، لمحاولترك
 السلم اآلتي.تحسين األوضاع في العمل؟ استعمل 

 
عوملت بشكل بشكل 

 غير منصف

عوملت بشكل          
ا  منصف جد 

 ال
 أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 10 88 
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ا أود أن اسألك بعض االسئلة عن نفسك وعن أشخاص آخرين في البيت  :وأخير 
 

.F1  نت واألطفال؟أفي البيت، من ضمنهم معك ما هو عدد األشخاص الذين يعيشون    
 ال أعرف. 88      

 
بجردول مرن األكبرر الرى  (F4-F2)، ومن ثرم أشرخاص آخررين مرن البيرت F2/F3في جدول، اجمع تفاصيل من 

 ألصغر.ا
 

 لتسهيل األمور، من الممكن اضافة اسما  او األحرف األولى لكل عضو من العائلة.
.F2 .رمز الجنس 
.F3  = (8888سنة الوالدة؟ )ال أعرف 
.F4 نظر الى المفتاح، ما هي عالقة القربى؟( أ51 )بطاقة 

 <------الجيل من األكبر الى األصغر  

02 00 00 09 08 07 06 01 04 03 02 00 
 المجيب

 الشخص

 الحرف األولاالسم أو             

            (F2الجنس ) 

 ذكر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 انثى 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

             

            (F3سنة الوالدة ) 

             

            (F4عالقة القربى ) 

كزوج/زوجة/شري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ابنة/ابن )بالتبني( 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 والد/ة حما/ة 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

أخرى ابةقر 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

خر غير قريبآ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 ال أعرف 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

 
F5.  لشكل األفضل؟( أي من الجمل التالية من البطاقة تصف مكان سكناك با12)بطاقة 

 .1 مدينة كبيرة
 .2 ضاحية في مدينة كبيرة
 .3 بلدة أو مدينة صغيرة

 .4 قرية ريفية
 .5 مزرعة أو بيت في الريف

 .8 ال أعرف
 

.F6 ؟العليا التي وصلت إليها يةثقافالدرجة الهي  ما 
 0. رسميةتوجد ثقافة  ال

 1. إبتدائية
 2. المهنية(الثانوية  ينهيمهنية جزئية )لم  ثانوية
 3. شهادة بجروت بدونمهنية تامة، لكن  ثانوية
 4. بجروت شهادةمهنية تامة مع  ثانوية
 5. الثانوية النظرية( ينهينظرية جزئية )لم  ثانوية
 6. شهادة بجروت بدوننظرية تامة، لكن  ثانوية
 7. بجروت شهادةنظرية تامة مع  ثانوية
 8. بجروتديني بدون شهادة  ثانوي
 9. بجروتديني مع شهادة  ثانوي
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 10. معهد تمريض، معهد هندسائيم ألخ( ديني،الثانوية )معهد، معهد  فوق
 11. الجامعية، بدون شهادة( الدراسةجزئية )لم ينهي  جامعية
 12. (BA) جامعةتامة مع شهادة  جامعية
 13. أعلى( أو MA)لقب ثاٍن أو أكثر جامعةتامة مع شهادة  جامعية

 .77 اإلجابة ضيرف
 .88 ال يعرف

 
.F7 .كم سنة دراسية أنهيت؟ أذكر جميع سنوات التعليم بما في ذلك التعليم االلزامي 

     سجل  
 ال أعرف. 88

 
.F8a ( 14بطاقة )السرلم اآلتري، أي وصرف ينطبرق علرى مرا قمرت بره خرالل األيرام السربع  ن خالل إستعمالم

 ممكن أكثر من إجابة واحدة(.) األخيرة؟
 

.F8b إذا سجل أكثر من إجابة واحدة، سجل أي من األوصاف اآلتية تصف وضعك بالشكل األحسن؟ 
 

 F8a F8b 

 01 01 أجير، عامل مستقل، يعمل في مصلحة العائلة، عمل مدفوع

 02 02 ، حتى لو كان في عطلة )غير مدفوع من قبل المشغل(في التعليم

 03 03 ويبحث بشكل فّعال عن عمل عاطل عن العمل

 04 04 ، يرغب بعمل لكن ال يبحث بشكل فّعالعاطل عن العمل

 05 05 )عاجز( بشكل دائم مريض أو مقعد

 06 06 متقاعد

 07 07 خدمة جماهيرية أو عسكرية

 08 08 ، رعاية األطفال أو غيرهمعمل بيتي

 00 00 آخر

 88 88 ال أعرف

 
 :F12إنتقل إلى (  F8a في السؤال 00إذا كان يعمل بعمل مدفوع )اإلشارة 

 
.F9  ،األخيرة. السبع ياماأل)لمدة ساعة أو أكثر( في مع أجر هل قمت بأي عمل بودي أن أؤكد فقط 

 .F12 1 انتقل إلى   نعم 

 .F10 2إسأل    ال 

 .F10 8إسأل     ال أعرف

 
.F10 من قبل؟ باألجر هل كان لديك عمل 

 .F11 1 انتقل إلى    نعم

 .F25 2 قل الىانت    ال

 .F25 8 انتقل الى    ال أعرف

 
.F11  ا؟أفي أية سنة تلقيت  جر 

    سجل السنة  
 . ال اعرف8888 
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 :لمن يعمل اآلن أو عمل في السابق F12 – F24األسئلة 

 
.F12 نت أو كنت.....؟في عملك األساسي هل أ 

 .F14 1 إسأل  أجير  

 .F13 2إسأل   عامل مستقل  

 .F14 3إسأل   مصلحة لعائلتك   تعمل في

 .F14 8إسأل     ال أعرف

 
.F13 كم عدد االجيرين في مصلحتك األن، أو في الماضي؟ 

 

 F15إنتقل إلى        سجل عددهم:  

 . ال أعرف8888
 

.F14 هل لديك/أو كانت لديك اتفاقية عمل لـ.....؟ 

 .1 لمدة غير محددة
 .2 لمدة محددة
 .8 ال أعرف

 

.F15 ا كم  أنت؟ ضمنهم من، عملك مكان في عملأو  يعمل شخص 
 .1 10 من أقل
 .2 24 حتى 10 من
 .3 99 حتى  25 من
 .4 499 حتى 100 من
 .5 500من  أكثر
 .88 أعرف ال

 

.F16 عملك؟ ضمن آخرين عمال مراقبة مسؤوليات لديك كانت هل 

 .F17 1 انتقل إلى   نعم 

 .F18 2 انتقل الى    ال

 .F18 8 انتقل الى     أعرفال

 
.F17 عنهم؟ مسؤوال   كنت الذين األشخاص عدد هو ما 

 

    : هناسجل  
 . ال أعرف8888

 
.F18 كنت قادر... هل عملك؟ ظيمالقيام بتن بإمكانك درجة أي الى 

 .1 كبيرة  لدرجة
 .2 معينة لدرجة
ا قليال    .3 جد 
 .4 بالمرة أستطيع ال
 .88 أعرف ال

 
.F19 ضافية؟إعمل  عاتكم عدد ساعات العمل األسبوعية األساسية )في عملك األساسي(، ال يتضمن سا 

 

    سجل الساعات المدفوعة والغير مدفوعة:  
 . ال أعرف8888

 

.F20  بغض النظر عن ساعات عملك الرسمية أو الواردة في االتفاقية، كم ساعة تعمل/عملت عادة في
 ا في ذلك العمل االضافي المدفوع وغير المدفوعاألسبوع في عملك األساسي، بم
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    سجل الساعات:  
 . ال أعرف8888

 
.F21 ما هو اسم أو لقب عملك األساسي )الحالي أو السابق(؟ 

 
            

 
.F22 ما نوع العمل الذي تقوم به معظم الوقت في عملك األساسي )الحالي أو السابق(؟ 

 
            
            
            

 
.F23 ما هي المؤهالت والمهارات المطلوبة/كانت مطلوبة في عملك؟ 

 
            
            
            

 
.F24 ماذا تعمل الشركة أو المنظمة التي تعمل/عملت بها؟ 

 
            
            
            

 
.F25 ة شهور؟هل كنت عاطال عن العمل وتبحث عن العمل لفترة تزيد عن ثالث 

 .F26 1 انتقل إلى   نعم 

 .F28 2 انتقل الى    ال

 .F28 8 انتقل الى    ال أعرف

 
.F26 ا  لمدة الفترات هذه احدى دامت هل  أكثر؟ أو شهر 

 .1 نعم

 .2 ال

 .8 ال أعرف
 

.F27 األخيرة سنوات الخمس في الفترات هذه احدى كانت هل 

 .1 نعم

 .2 ال

 .8 ال أعرف
 

.F28 ا مرة كنت له  شبيهة؟ منظمة أو عمالية نقابة في عضو 

 .1 حاليا   نعم

 .2 نعم، سابقا  
 .3 ال

 .8 ال أعرف
.F29 (55 بطاقة)ادأفر كل لدى المدخول بالحسبان خذ البيت؟ في األساسي المدخوالت مصدر هو ما 

 :بالمجمل األسرة تتلقاه أن الممكن من مدخول وأي األسرة
 تياآل المفتاح استعمل

 .1 رواتب

 .2 مزرعة أو ذاتي عمل من مدخول
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 .3 تقاعد مخصصات

 .4 العمل عن للعاطلين مخصصات

 .5 أخرى اجتماعية مخصصات أية

 .6 ممتلكات أو تأمين مدخرات، استثمار، من مدخول

 .77 اإلجابة رفض

 .88 أعرف ال
 

.F30  افي )جميع مصادر الدخل(؟ اذا ال ( أي من األحرف التالية يصف مجمل دخل أسرتك الص16)بطاقة
 تعرف المبلغ الدقيق الرجا  تقدير المبلغ.

 .1 (J) ش.جـ. صافي 700أقل من 

 .2 (R)ٌٌ  ش.جـ. صافي 1400-701بين 
 .3 (C) ش.جـ. صافي 2300-1401بين 
 .4 (M) ش.جـ. صافي 4600-2301بين 
 .5 (F) ش.جـ. صافي 6000-4601بين 
 .6 (S) فيش.جـ. صا 0200-6001بين 
 .7 (K) ش.جـ. صافي 11500-0201بين 
 .8 (P) ش.جـ. صافي 13800-11501بين 
 .0 (D) ش.جـ. صافي 23000-13801بين 
 .10 (H) ش.جـ. صافي 34500-23001بين 
 .11 (U) ش.جـ. صافي 34501-46000بين 
 .12 (N) ش.جـ. صافي 46000فوق 

 .77 اإلجابة رفض

 .88 ال أعرف 
 

.F31 ( أي من األوصاف التالية في البطاقة يناسب دخل أسرتك أكثر في هذه األيام حسب 37طاقة )ب
 اعتقادك؟

 .1 أعيش مرتاحا من الدخل الحالي
 .2 أتدبر أموري مع الدخل الحالي

 .3 أجد صعوبة في تدبر أموري مع الدخل الحالي
 .4 صعب جدا مع الدخل الحالي

 .8 ال أعرف
 

.F32 (18 بطاقة )ا ال ذا كنت تواجه مشاكل مادية جدية لسبب او آلخر وكنتا  ةراض المال لتسويقتمضطر 
ا؟  األمور، ألي مدى سيكون ذلك سهال  أم صعب 

ا  .1 صعب جد 
 .2 صعب

ا أو سهال    .3 ليس صعب 
 .4 سهل

ا  .5 سهل جد 
 .8 ال أعرف
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.F33 سجل إذا كان الُمْسَتْجَوب:المستجِوب إلى : 
 

 .F4 1ع زوج/ة شريك/ة في يعيش/تعيش م

 .F45 2إنتقل إلى   يعيش/تعيش مع زوج/ة شريك/ة  

 
 :تتعلق بالزوج/ة/شريك/ة F44إلى  F34األسئلة من 

 

.F34 (19 بطاقة )شريكك؟، زوجتك، زوجك عليه حصل تعليمي مستوى أعلى هو ما 
 

 .1 لم ينهي المدرسة اإلبتدائية

 .2 لمدرسة اإلعداديةمدرسة إبتدائية أو الجزء األول من ا
 .3 المدرسة اإلعدادية أو جزء من الثانوية

 .4 مدرسة ثانوية

 .5 ما فوق الثانوية
 .BA 6اللقب الجامعي األول 

 .7 اللقب الجامعي الثاني أو أكثر
 .88 ال أعرف

 
.F35a  أليام السبع خالل االزوج/ة/الشريك/ة ( أي من األوصاف التالية في البطاقة ينطبق على 60)بطاقة

 األخيرة؟
 السؤال التالي إسأل F35aاذا أشار الى أكثر من اجابة في سؤال 

.F35b أي من األوصاف اآلتية تصف وضعك بالشكل األحسن؟ 
 

 F35a F35b 

 F37 01إنتقل إلى     01 أجير، عامل مستقل، يعمل في مصلحة العائلة، عمل مدفوع

 02 02 مدفوع من قبل المشغل(، حتى لو كان في عطلة )غير في التعليم

 03 03 ويبحث بشكل فّعال عن عمل عاطل عن العمل

 04 04 ، يرغب بعمل لكن ال يبحث بشكل فّعالعاطل عن العمل

 05 05 )عاجز( بشكل دائم مريض أو مقعد

 06 06 متقاعد

 07 07 خدمة جماهيرية أو عسكرية

 08 08 ، رعاية األطفال أو غيرهمعمل بيتي

 00 00 آخر

 88 88 ال أعرف

 
 :F37إنتقل إلى (  F35aفي السؤال  00إذا كان يعمل بعمل مدفوع )اإلشارة 

 
.F36 هل باالمكان االستفسار اذا قمت بعمل مدفوع لمدة ساعة أو أكثر خالل األسبوع األخير؟ 

 .F37 1 انتقل إلى   نعم 

 .F45 2 انتقل الى    ال

 .F45 8 انتقل الى    ال أعرف

 
 F36 أو  F35a فيمدفوعا   عمال   للشريك كان اذا اسأل

 
.F37 األساسية؟ الوظيفة اسم هو ما 

 

            سجل
 

.F38 الوقت؟ غالبية به تقوم العمل من نوع أي في عمله، األساسي ما 
 

            سجل
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.F39 العمل؟ لهذا الضرورية المهارات هي ما 
 

            سجل
 

.F40 ؟هي/ هو هلج/ة/الشريك/ة الزو عمل في 

 .F42 1 انتقل إلى   صاحب عمل 

 .F41 2 اسأل   عامال  مستقال  

 .F42 3 انتقل الى   يعمل لحساب مصلحة للعائلة 

 .F42 8 انتقل الى   ال أعرف 

 

.F41 ؟ى الزوج/ة/الشريك/ةلد الموظفين عدد هو ما 
 

     : الرقم سجل
 أعرف ال. 8888

 
 F36 أو F35a في موظف الشريك كان اذا اسأل

 
.F42 آخرين؟ موظفين على اشراف صالحيات لديه هل عمله اطار في 

 .F42 1 انتقل إلى   نعم 

 .F44 2 انتقل الى   ال 

 .F44 8 انتقل الى   ال أعرف 

 
.F43 في مكان العمل؟ ة الزوج/ة/الشريك/ةما عدد األشخاص العاملين ضمن مسؤولي 

 

     : العدد سجل
 أعرف ال. 8888

 
 (F36أو  F35aالسؤال التالي إذا كان الزوج/الزوجة يعملون ضمن عمل مدفوع )حسب سؤال  إسأل
 

.F44  ما هو عدد الساعات األسبوعية للزوج/الزوجة عادة في عمله/عملها األساسي؟ الرجا  حساب
 ساعات العمل االضافية المدفوعة وغير المدفوعة أيضا.

 

     ساعات: ال سجل
 أعرف ال. 8888

 
.F45  ( ما هي أعلى مراحل التعليم التي حصل عليها والدك؟ الرجا  استعمال البطاقة.60)بطاقة 

 .1 لم ينهي المدرسة اإلبتدائية

 .2 مدرسة إبتدائية أو الجزء األول من المدرسة اإلعدادية
 .3 المدرسة اإلعدادية أو جزء من الثانوية

 .4 مدرسة ثانوية
 .5 ثانويةما فوق ال

 .BA 6اللقب الجامعي األول 
 .7 اللقب الجامعي الثاني أو أكثر

 .88 ال أعرف
 

.F46  هل كان والدك أجيرا أو عامال مستقال، أم لم يكن يعمل؟ 04عندما كنت في سن 

 .F48 1 انتقل إلى   أجيرا  

 .2 عامال  مستقال  )إستمر(

 .F51 3 انتقل إلى  ال يعمل

 .F51 4 انتقل الى    ئبا  أو متوفى في هذا الجيلكان األب غا
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 .F49 8 انتقل الى    ال أعرف

 
.F47 لديه؟ الموظفين عدد ما 

 .F49 1 انتقل إلى    ال أحد

 .F49 2 انتقل إلى    24إلى  1من 

 .F49 3 انتقل إلى  أو أكثر   25

 .F49 8 انتقل الى    ال أعرف
 

 F46 في  رمز موظف األب كان اذا اسأل
 

.F48 آخرين؟ موظفين على اإلشراف مسؤوليات لديه كانت هل 
 .1 نعم

 .2 ال

 .8 ال أعرف
 

 F46 في  8 أو 2، 0إجابة  - ال أو يعمل األب كان اذا اسأل
 

.F49 الرئيسية؟ وظيفته كانت ماذا 
 

          : سجل
 

.F50  04أفضل حين كنت في سن  ( أي من األوصاف التالية يصف عمل والدك بشكل62)بطاقة  
 

 عمل في مهنة تقليدية:

 محاسبة، محاماة، مهنة طبية، عالم، مهندس مدني او مهندس ماكنات
01. 

 عمل في مهن حديثة:

معلم، ممرض، معالج بالعوامل الطبيعية، عامل اجتماعي، موظف رفاه، فنان، موسيقي، 
 )رقيب أو أعلى(، مصمم برامج حاسوب موظف شرطة

02. 

 ئف مكتبية ووظائف متوسطة:وظا

 .مساعدة حاضنةمساعد تمريض،  سكرتير، مساعد شخصي، موظف مكتب، موظف استعالمات،
03. 

 ادارة عالية أو رئاسة ادارة:

 مسؤول بشكل عام عن التخطيط، التنظيم، تنسيق العمل والشؤون المالية
04. 

 أعمال تقنية وحرفية:

 سائق قطار ة، حرفي، كهربائي، بستاني،ميكانيكي، مراقب، مواسرجي، عامل طباع
05. 

 اعمال يدوية شبه روتينية وخدمات:

في اعداد الطعام،  ساعي بريد، مشغل ماكنات، حارس أمن، حارس، عامل زراعة، مساعد
 .موظف استقبال، بائع

06. 

 اعمال يدوية روتينية وخدمات:

ساعي، عامل،  خياطة، سائق شحن، سائق باص، عامل تنظيف، حّمال، عامل تعليب، عامل
 نادل، عامل حانة

07. 

مدير مكتب، مدير مبيعات، مدير بنك، مدير مطعم، مدير  مدير متوسط أو مدير مساعد:
 مستودع، مأمور ضرائب

08. 

 .88 ال أعرف
 

.F51 مك؟أ عليها حصلت التي التعليم درجات أعلى هي ما( 63 طاقة)ب 
 .1 لم ينهي المدرسة اإلبتدائية

 .2 بتدائية أو الجزء األول من المدرسة اإلعداديةمدرسة إ
 .3 المدرسة اإلعدادية أو جزء من الثانوية

 .4 مدرسة ثانوية
 .5 ما فوق الثانوية

 .BA 6اللقب الجامعي األول 
 .7 اللقب الجامعي الثاني أو أكثر

 .88 ال أعرف
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.F52  في حينهكصاحبة عمل، أو أنها لم تعمل مك كموظفة، أوأعندما كنت في سن الرابعة عشر، هل عملت ،. 

 .F54 1 انتقل إلى    موظفة

 .F53 2 إسأل    صاحبة عمل

 .F57 3 انتقل الى  ال تعمل  

 .F57 4 انتقل الى    األم متوفية لم تكن موجودة 

 .F55 8 انتقل الى   ال أعرف 

 
.F53 لديها؟ كان موظف ا كم 

 .F55 1 انتقل إلى    ال أحد

 .F55 2 انتقل إلى    24إلى  1من 

 .F55 3 انتقل إلى  أو أكثر   25

 .F55 8 انتقل الى    ال أعرف

 
 (F52 في  1 جواب) األم عاملة كانت اذا اسأل

 

.F54 عملها؟ ضمن آخرين موظفين على اشراف مسؤوليات لديها كانت هل 
 .1 نعم

 .2 ال

 .8 ال أعرف
 

 (F52من سؤال  0،2،8نت األم تعمل أو إذا كان اآلبن ال يعرف )االجابة أطرح هذا السؤال إذا كا
 

.F55  ما هو اسم أو تعريف عمل األم؟ 
 

 :سجل الجواب 
            

 
.F56  04( أي من األوصاف التالية  يصف عمل والدتك بشكل أفضل حين كنت في سن 64)بطاقة. 

 

 عمل في مهنة تقليدية:

 ية، عالم، مهندس مدني او مهندس ماكناتمحاسبة، محاماة، مهنة طب
01. 

 عمل في مهن حديثة:

معلم، ممرض، معالج بالعوامل الطبيعية، عامل اجتماعي، موظف رفاه، فنان، موسيقي، 
 )رقيب أو أعلى(، مصمم برامج حاسوب موظف شرطة

02. 

 وظائف مكتبية ووظائف متوسطة:

 مساعدة حاضنةمساعد تمريض،  ت،سكرتير، مساعد شخصي، موظف مكتب، موظف استعالما
03. 

 ادارة عالية أو رئاسة ادارة:

 مسؤول بشكل عام عن التخطيط، التنظيم، تنسيق العمل والشؤون المالية
04. 

 أعمال تقنية وحرفية:

 سائق قطار ميكانيكي، مراقب، مواسرجي، عامل طباعة، حرفي، كهربائي، بستاني،
05. 

 ت:اعمال يدوية شبه روتينية وخدما

في اعداد الطعام،  ساعي بريد، مشغل ماكنات، حارس أمن، حارس، عامل زراعة، مساعد
 موظف استقبال، بائع

06. 

 اعمال يدوية روتينية وخدمات:

ساعي، عامل،  سائق شحن، سائق باص، عامل تنظيف، حّمال، عامل تعليب، عامل خياطة،
 نادل، عامل حانة

07. 

مكتب، مدير مبيعات، مدير بنك، مدير مطعم، مدير  مدير مدير متوسط أو مدير مساعد:
 مستودع، مأمور ضرائب

08. 

 .88 ال أعرف
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.F57 زيرادةخالل األشهر االثني عشر األخيرة، هل تعلمت ضمن دورة مرا أو حضررت محاضررة أو مرؤتمر ل 
 مهنية؟المعلوماتك أو مهاراتك 

 .1 نعم

 .2 ال

 .8 ال أعرف
 

.F58 ( 61بطاقة ) ؟اإلجتماعية من الناحية القانونيةاسأل عن وضعك هل لي أن 
 أي من األوصاف يناسبك؟

 .F59 1سأل إ   متزوج 

 .F61 2إنتقل إلى     ا قانونيا (متزوج ) ال يزالصل منف

 .F61 3إنتقل إلى     مطلق

 .F61 4إنتقل إلى     أرمل

 .F61 5إنتقل إلى     مطلق ا أتزوج لم

 .F61 77تقل إلى إن    اإلجابة رفض

 .F61 88إنتقل إلى     أعرف ال
 

.F59 ا تعيش هل  زوجك؟/زوجتك مع حالي 

 .F62 1 انتقل الى    نعم

 .2 ال

 .7 أرفض اإلجابة

 .8 ال أعرف
 

.F60 ا؟  هل تعيش مع شريك آخر حالي 

 .F63 1 انتقل الى    نعم

 .F62 2 انتقل الى    ال

 .F62 7 ىانتقل ال    أرفض اإلجابة

 .F62 8 انتقل الى   ال أعرف 
 

.F61 ا؟ شريك مع تعيش هل  حالي 

 .F63 1 انتقل الى    نعم

 .2 ال

 .7 أرفض اإلجابة

 .8 ال أعرف
 

 
.F62 هل سكنت مرة مع شريك )شريكة( من غير زواج؟ 

 .1 نعم

 .2 ال

 .7 أرفض اإلجابة

 .8 ال أعرف
 

 (F64 كل اآلأخرين إنتقل إلىأو األرامل ) جميع المتزوجين، المنفصلين،إسأل 
 

.F63 هل كنت مطلقا؟ 
 .1 نعم

 .2 ال

 .7 أرفض اإلجابة

 .8 ال أعرف

.F64 هل يوجد أطفال يسكنون معك في البيت؟ 

 .G 1إنتقل للقسم   نعم  



 34 

 .2 ال يوجد

 
.F65 )هل سكن معك مرة في السابق أطفال )أطفالك أو أطفال زوجتك 

 .1 نعم

 .2 ال

 .8 ال أعرف

 

 :ذكور – GS1قسم  
 

في ما يلي وصف موجز لبعض االشخاص. نرجو أن تقرأ كل وصف وأن تفكر في مدى تشابه هؤال  األشخاص 
 على عدم تشابه تام. 6على تشابه كبير ومربع 0معك؟ ضع اشارة في المربع المناسب حيث يدل مربع

 

ال 

يشبهني 

 أبدا  

ال 

 يشبهني

يشبهني 

 قليل  

 يشبهني

 نوعا  ما

يشبهني  يشبهني
 جدا  

 

الجديدة  يهتم بطرح األفكار 1 2 3 4 5 6
القيام بعمله  والخالقة، ويحب
 بطريقته الخاصة

A 

غنيا، ويحب  من المهم له أن يكون 1 2 3 4 5 6
 . الثمينة المال وأألمور

B 

مع جميع  يعتقد أنه يجب التعامل 1 2 3 4 5 6
متساو. ويعتقد أنه  الناس بشكل

 للجميع الحصول على فرص يحق

 متساوية في الحياة

C 

ويحب أن  يهتم بابراز قدراته 1 2 3 4 5 6
 وقدراته يعجب الناس باعماله

D 

آمن،  يهتم أن يعيش بمحيط 1 2 3 4 5 6
قد يعرض  ويتحاشى أي شيء

 سالمته للخطر

E 

والتجديد، ويعتقد  يحب المفاجآت 1 2 3 4 5 6
في  تلفةالقيام بأشياء مخ بضرورة
 الحياة

F 

القيام بما  يعتقد بأن على الناس 1 2 3 4 5 6
ويعتقد بأن على الناس  يطلب منهم.

 األنظمة والقوانين بشكل اتباع

 دائما، حتى بعدم وجود رقابة

G 

يخالفه  يهتم باالستماع الى من 1 2 3 4 5 6
  الرأي وفهمه.

H 

ويهتم بعدم  يهتم أن يكوت متواضعا 1 2 3 4 5 6
  لنفسه. ب االنظارجذ

I 

ممتعة، ويهتم  يهتم بقضاء أوقات 1 2 3 4 5 6
  )بالمفهوم االيجابي( بتدليل نفسه

J 

بنفسه ماذا يعمل.  يهتم أن يقرر 1 2 3 4 5 6
  أن يكون حرا وغير متكل ويحب

 على االخرين

K 

المحيطين به،  يهتم جدا بمساعدة 1 2 3 4 5 6
 لرفاهيتهمى ويسع

L 

ويهتم أن يقدر  يهتم جدا بالنجاح، 1 2 3 4 5 6
  انجازاته. االخرون

M 
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سالمته من  يهتم أن تضمن الدولة 1 2 3 4 5 6
ويهتم أن تكون  جميع المخاطر.
حتى تدافع عن  الدولة قوية

 مواطنيها

N 

وخوض  يبحث عن المغامرات 1 2 3 4 5 6
  االثارة في الحياة. المخاطر. يحب

O 

دائما بشكل الئق،  رفيهتم أن يتص 1 2 3 4 5 6
 أي تصرف يعتبره الناس ويتحاشى
  خاطئا.

P 

يهتم باحترام الناس له، وأن يقوموا  1 2 3 4 5 6
 بما يريده هو

Q 

ألصدقائه  يهتم أن يكون مخلصا 1 2 3 4 5 6
أجل أصدقائه  وأن يتفانى من

 المقربين

R 

اعتناء الناس  يؤمن جدا بضرورة 1 2 3 4 5 6
 جدا بالعناية بالبيئة بالطبيعة. ويهتم

S 

اتباع  يهتم بالتقاليد. ويحاول 1 2 3 4 5 6
في عائلته  العادات المتعارف عليها

 وطائفته

T 

للمتعة.  يبحث عن جميع الفرص 1 2 3 4 5 6
توفر له  يهتم بالقيام بأمور

 االستمتاع

U 
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 :إناث – GS1قسم 
 

هدذا الوصدف  مددىالدى اي  وافحصدي فضدلك من وصف كل ئياقر األشخاص، بعض باختصار هنا نصف نحن
 . الذي يصف الى أي مدى هذا الشخص يشبهك ضعي إشارة في المربع ، يشبهك أو ال يشبهك

 

ليست 

مثلي 

 بالمرة

ليست 

 مثلي

مثلي 

 قليل  

تقري

با  

 مثلي

مثلي  مثلي
 تماما  

 

ا لها. انها تحب أن تعمل األ 1 2 3 4 5 6 شياء عندها أفكار جديدة واالبداع مهم جد 
 بطريقتها الخاصة.

A 

واألشياء  المال من الكثير تملك أن تريد انها غنية، تكون أن لديها مهم 1 2 3 4 5 6
 الثمينة.

B 

وأنه   متساوٍ  بشكل العالم في شخص كل يعامل أن المهم من أنه تؤمن انها 1 2 3 4 5 6
 متساوية فرص شخص لكل يحق

C 

 D تعمل بما اآلخرون يعجب أن تريد انها اتها،قدر تظهر أن لديها مهم 1 2 3 4 5 6

أن  الممكن من شيء أي تتجنب انها من،آ محيط في تعيش أن لديها مهم 1 2 3 4 5 6
 للخطر يعرضها

E 

ا عن أشياء جديدة لتقوم بها، تعتقد انه من حت وتبجآانها تحب المفا 1 2 3 4 5 6 ث دوم 
 المهم أن تقوم بأشياء كثيرة في حياتها.

F 

به وان عليهم السير وفق ا  نمروؤأن على الناس تنفيذ ما يبانها تؤمن  1 2 3 4 5 6
 للقوانين كل الوقت حتى عندما ال يكون هنالك مراقبة.

G 

مهم بالنسبة لها أن تستمع الشخاص مختلفين عنها، حتى عندما ال توافقهم  1 2 3 4 5 6
 الرأي.

H 

 I تواضعة، انها تحاول عدم لفت االنتباه اليها.مهم بالنسبة لها أن تكون م 1 2 3 4 5 6

 J ان قضاء وقت ممتع مهم بالنسبة لها. انها تحب "تدليل" نفسها. 1 2 3 4 5 6

مهم لديها أن تتخذ قراراتها بنفسها. انها تحب أن تكون حرة وان ال تعتمد  1 2 3 4 5 6
 على اآلخرين.

K 

ا مساعدة المحيط 1 2 3 4 5 6  L ين بها. انها تريد ان توفر لهم حياة جيدة.مهم لديها جد 

رار قان تكون ناضجة. انها تأمل ان يتمكن الناس من اإلمهم جدا لها  1 2 3 4 5 6
 بانجازاتها.

M 

أن  . تريد اية تهديدات أماممهم لديها ان تقوم الحكومة بتوفير الحماية لها  1 2 3 4 5 6
 مواطنيها.الدفاع عن  من الدولة  قوية لتتمكن تكون

N 

. تريد ان تكون حياتها  انها تبحث عن المغامرات وتحب ان تخاطر 1 2 3 4 5 6
 مثيرة.

O 

ا 1 2 3 4 5 6 . انها تتجنب القيام بأي عمل  مهم لديها ان تتصرف كما يجب دائم 
 .يصفه الناس على انه خطأ

P 

الناس ان يقوموا . انها تريد  مهم لديها ان تحصل على احترام اآلخرين 1 2 3 4 5 6
 بما تقول.

Q 

. انها تود تكريس حياتها للمقربين  مهم لديها ان تكون مخلصة ألصدقائها 1 2 3 4 5 6
 اليها.

R 

ا  انها تعتقد انه على الناس االهتمام بالطبيعة 1 2 3 4 5 6 . الحفاظ على البيئة مهم جد 
 بالنسبة لها.

S 

تحاول العيش حسب التقاليد والعادات التي التقاليد مهمة لديها. انها  1 2 3 4 5 6
 الدين والعائلة. فرضهاي

T 

ا لها ان تقوم بأشياء توفر  انها تبحث عن كل فرصة لكي تستمتع 1 2 3 4 5 6 . مهم جد 
 المتعة.

U 
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 :HS1 – 6قسم 
 

.HS1 في مشاهدة التلفزيون في يوم اعتيادي من أيام االسبوع؟ بالمجمل تمضيه كم من الوقت 
 

    : الدقائقسجل عدد     : جل عدد الساعاتس
 

.HS2 باإلستماع للراديو في يوم اعتيادي من أيام االسبوع؟ بالمجمل تمضيه كم من الوقت 
 

    : الدقائقسجل عدد     : سجل عدد الساعات
 

.HS3 في يوم اعتيادي من أيام االسبوع؟بمطالعة الصحف  بالمجمل تمضيه كم من الوقت 
 

    : الدقائقسجل عدد     : اعاتسجل عدد الس
 

 :الرجا  أشر الى مدى موافقتك أو عدم موافقتك على الجمل التالية
 

.HS4  الرجا اختر اجابة "، بحيث ال أستطيع فهم ما يجري حقاة تبدو معقدة جدا  السياساألحيان بعض "في .
 واحدة

 .1 غير موافق بتاتا
 .2 غير موافق

 .3 ال أوافق وال أعارض
 .4 فقموا

 .5 موافق جدا
.HS5  الرجا  اختر  في مجموعة تتعامل مع مواضيع سياسية". الفعا اخذ دورأن آ"أعتقد انه باستطاعتي

 .اجابة واحدة
 .1 غير موافق بتاتا

 .2 غير موافق
 .3 ال أوافق وال أعارض

 .4 موافق
 .5 موافق جدا

 
.HS6 ة. الرجا   اختر اجابة واحدةأجد من السهولة بلورة رأي في القضايا السياسي 

 .1 غير موافق بتاتا
 .2 غير موافق

 .3 ال أوافق وال أعارض
 .4 موافق

 .5 موافق جدا

 
.HS37  :أنثى2   . ذكر1الجنس . 

 
.HS38  :أي سنة ولدت    

 
    السنة     الشهر     : الرجاء تسجيل تاريخ اليوم

 
 سئلة.شكرا على تكريس الوقت لالجابة على هذه األ
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 :HS7–02قسم 
 

.HS7 دولة؟العن الوضع االقتصادي الحالي في  نت راٍض عموما أ مدىلى أي إ 
ا  .1 غير راٍض أبد 

 .2 غير راٍض 
 .3 راٍض الى حد معين

ا  .4 راٍض جد 
 

.HS8  سرائيل؟إانت راٍض عن طريقة عمل حكومة  دىمالى أي 
ا  .1 غير راٍض أبد 

 .2 غير راٍض 
 .3 ينراٍض الى حد مع

ا  .4 راٍض جد 
 

.HS9  انت راٍض عن طريقة عمل الديمقراطية في دولة إسرائيل؟ مدى عموماالى أي 
ا  .1 غير راٍض أبد 

 .2 غير راٍض 
 .3 راٍض الى حد معين

ا  .4 راٍض جد 
 

.HS10 ن أن تكرو يجرب اذا تحدثنا بشكل عام هل كنت تقول انه من الممكن الوثوق في غالبية النراس، أو أنرك
أن  يجربيعنري انرك  0مرة لرأيرك فري حرين ان  فري تعاملرك مرع النراس؟ اخترر اإلجابرة األكثرر مال احذر

 تعني انك تستطيع الوثوق في غالبية الناس؟ 5 -و اتكون حذر
 

يجب أن تكون 
 حذرا  دائما  

معظم الناس     
 موضع ثقة

0 1 2 3 4 5 
 

.HS11 ؟إنصاف. او انهم سيحاولون ان يتصرفوا ب ا سنحت لها الفرصةهل تعتقد ان غالبية الناس تحاول استغاللك اذ 
 غالبية الناس ستكون منصفة. 1 -تعني أن غالبية الناس ستحاول إستغاللك و 0درج الجواب يجب 

 
غالبية الناس 
 ستحاول استغاللي

غالبية الناس ستحاول     
 منصفةان تكون 

0 1 2 3 4 5 
 

.HS12 أنفسهم؟بة األوقات يحاولون مساعدة الغير او انهم يهتمون فقط هل تعتقد ان الناس في غالبي 
 

الناس عادة 
 يهتمون بأنفسهم

الناس يحاولون     
 مساعدة الغير

0 1 2 3 4 5 
 

.HS37  :أنثى2   . ذكر1الجنس . 
 

.HS38  :أي سنة ولدت    
 

    السنة     الشهر     : الرجاء تسجيل تاريخ اليوم
 

 قت لالجابة على هذه األسئلة.شكرا على تكريس الو
 

 :HS13–08قسم 
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( ما هو مدى ثقتك الشخصية بالمؤسسات التالية. صفر يعني عدم 00( الى )0الرجا  سجل على سلم من )

 تعني وجود ثقة تامة. 00وجود ثقة بتاتا، و
 الرجا  اختر االجابة األقرب الى رأيك.

 
   ال أعرف ثقة مطلقة          عدم الثقة تماما  

 HS13. الكنيست 88 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 HS14. الجهاز القضائي 88 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 HS15. جهاز الشرطة 88 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 
 :الرجا  أشر الى مدى موافقتك أو عدم موافقتك على الجمل التالية

 

.HS16 ولة". الرجا  اختر اجابة واحدة. "كلما قل تدخل الحكومة باالقتصاد  كان األمر أفضل للد 
 .1 جدا  موافق 
 .2 موافق

 .3 ال أوافق وال أعارض
 .4 موافقغير 
 .5 بتاتا  موافق غير 

.HS17 على الحكومة اتخاذ التدابير لتقليص فروقات الدخل". الرجا  اختر إجابة واحدة" 
 .1 جدا  موافق 
 .2 موافق

 .3 ال أوافق وال أعارض
 .4 موافقغير 
 .5 بتاتا  موافق غير 

 
.HS18  ."يحتاج العمال الى نقابة عمالية قوية للدفاع عن ظروف عملهم ومعاشاتهم" 

 الرجا  اختر اجابة واحدة
 .1 جدا  موافق 
 .2 موافق

 .3 ال أوافق وال أعارض
 .4 موافقغير 
 .5 بتاتا  موافق غير 

 
.HS37  :أنثى2   . ذكر1الجنس . 

 
.HS38 :أي سنة ولدت     

 
    السنة     الشهر     : الرجاء تسجيل تاريخ اليوم

 
 شكرا على تكريس الوقت لالجابة على هذه األسئلة.
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 :HS19–24قسم 
 

.HS19 في يوم اعتيادي كم من الوقت تقضي في مشاهدة التلفزيون؟ 
 .1 ال اقضي أي وقت

ا  .2 وقت قليل جد 
 .3 وقت قليل

 .4 بعض الوقت
 .5 ت الى حد معينالكثير من الوق

 .6 الكثير من الوقت
ا من الوقت  .7 الكثير جد 

 
.HS20 في يوم اعتيادي كم من الوقت تقضي في سماع الراديو؟ 

 .1 ال اقضي أي وقت
ا  .2 وقت قليل جد 

 .3 وقت قليل
 .4 بعض الوقت

 .5 الكثير من الوقت الى حد معين
 .6 الكثير من الوقت

ا من الوقت  .7 الكثير جد 
 

.HS21 في يوم اعتيادي كم من الوقت تقضي في قرا ة الجريدة؟ 
 .1 ال اقضي أي وقت

ا  .2 وقت قليل جد 
 .3 وقت قليل

 .4 بعض الوقت
 .5 الكثير من الوقت الى حد معين

 .6 الكثير من الوقت
ا من الوقت  .7 الكثير جد 

 
 إلى أية درجة توافق أو ال توافق مع المقوالت التالية؟

 

.HS22 "ا لدرجة أنني ال أستطيع فهم ما يدور ا تبدو معقدة جد   "السياسة أحيان 
 .1 جدا  موافق 
 .2 موافق

 .3 ال أوافق وال أعارض
 .4 موافقغير 
 .5 بتاتا  موافق غير 

 
.HS23  في مجموعة تتعامل مع مواضيع سياسية". الفعا اخذ دورأن آ"أعتقد انه باستطاعتي 

 .1 جدا  موافق 
 .2 فقموا

 .3 ال أوافق وال أعارض
 .4 موافقغير 
 .5 بتاتا  موافق غير 

 
 
 

.HS24 "من السهل بالنسبة لي أن أقرر في مواضيع سياسية" 
 .1 جدا  موافق 
 .2 موافق
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 .3 ال أوافق وال أعارض
 .4 موافقغير 
 .5 بتاتا  موافق غير 

 
.HS37  :أنثى2   . ذكر1الجنس . 

 
.HS38  :أي سنة ولدت    

 
    السنة     الشهر     : الرجاء تسجيل تاريخ اليوم

 
 شكرا على تكريس الوقت لالجابة على هذه األسئلة.

 

 :HS25–30قسم 
 

HS25  باالجمال، كم أنت راض عن الوضع الحالي لإلقتصاد في الدولة. الرجا  اختر االجابة األقرب الى
 ا جدا.تعني راضي 1رأيك، حيث صفر يعني غير راض يتاتا، و 

 
غير راٍض 

 بتاتا  

 راضي جدا      

0 1 2 3 4 5 
 

.HS26 بدورها؟ الرجا  اختر اجابة واحدة. اإلسرائيلية ما مدى رضاك عن طريقة قيام الحكومة 
 

غير راٍض 
 بتاتا  

 راضي جدا      

0 1 2 3 4 5 
 

.HS27 ابة واحدة.ما مدى رضاك بشكل عام عن النه  الديمقراطي في الدولة؟ الرجا  اختر اج 
 

غير راٍض 
 بتاتا  

 راضي جدا      

0 1 2 3 4 5 
 

.HS28  هل يمكنك القول بشكل عام أن معظم الناس هم موضع ثقة، أم يجب أن تكون دائما حذرا جدا في
 تعاملك معهم؟ الرجا  اختر اجابة واحدة.

 .1 يجب أن تكون حذرا جدا  
 .2 معظم الناس هم موضع ثقة

 
.HS29 معظم الناس يحاولون استغاللك إذا سنحت لهم الفرصة، أم أنهم سيكونون نزيهين  هل تعتقد أن

 معك؟ الرجا  اختر اجابة واحدة.
 .1 معظم الناس يهتمون بأنفسهم

 .2 معظم الناس يحاولون المساعدة
 
 
 

.HS30 ره ا يحرصرون ل تعتقد ان الناس في غالبية األحيان يحاولون أن يقردموا المسراعدة للغيرر أو أنهرم غالب 
 على االهتمام بأنفسهم؟

 .1 الناس غالبا  يحرصون على اإلهتمام بأنفسهم
 .2 الناس في غالبية األحيان يحاولون تقديم المساعدة للغير
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.HS37  :أنثى2   . ذكر1الجنس . 
 

.HS38  :أي سنة ولدت    
 

    السنة     الشهر     : الرجاء تسجيل تاريخ اليوم
 

 لوقت لالجابة على هذه األسئلة.شكرا على تكريس ا
 

 :HS31–36قسم 
 

.HS31  يعنري انرك ال  0ان  بحيثتثق في برلمان دولة إسرائيل؟ استعمل هذا المفتاح من فضلك لإلجابة  ىدمإلى أي
 أكبر.العالمة تعني انه لديك ثقة كاملة. كلما كانت ثقتك أكبر يجب ان تكون   10تثق بالبرلمان بالمرة، و

 
   : عالمتك

 
.HS32  اذا كران  0هري تسرجلها إلى أية درجة تثق بالجهاز القضائي؟ إذا كنت ال تثق بالمرة فالعالمة التي يجب ان .

 أكبر.العالمة كلما كانت ثقتك أكبر يجب ان تكون  .10لديك ثقة كاملة العالمة يجب ان تكون 
 

   : عالمتك
 

.HS33 اذا كان لرديك ثقرة   0هي  سجلهارة فالعالمة التي يجب ان تإلى أية درجة تثق بالشرطة؟ إذا كنت ال تثق بالم
 أكبر.العالمة كلما كانت ثقتك أكبر يجب ان تكون  .10كاملة العالمة يجب ان تكون 

 
   : عالمتك

 
.HS34 هل من األفضل للدولة أن ال تتدخل الحكومة في اقتصاد الدولة؟ 

 .1 بالتأكيد
 .2 نعم على األرجح
ا  .3 لست متأكد 

 .4 لى األرجح الع
 .5 بالتأكيد ال

 
.HS35 المختلفة؟ دخلهل من واجب الدولة اتخاذ اجرا ات لتقليص الفروقات في مستويات ال 

 .1 بالتأكيد
 .2 نعم على األرجح
ا  .3 لست متأكد 

 .4 على األرجح ال
 .5 بالتأكيد ال

 
 
 

.HS36 قوقهم وعن أجورهم؟هل يحتاج العمال الى نقابات عمالية قوية للدفاع عن ح 
 .1 بالتأكيد

 .2 نعم على األرجح
ا  .3 لست متأكد 

 .4 على األرجح ال
 .5 بالتأكيد ال

 
.HS37  :أنثى2   . ذكر1الجنس . 
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.HS38  :أي سنة ولدت    
 

    السنة     الشهر     : الرجاء تسجيل تاريخ اليوم
 

 شكرا على تكريس الوقت لالجابة على هذه األسئلة.
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 :سئلة محليةأ
موافق 
 بالتأكيد 

ال أوافق      
 بتاتا  

  

 .0 كوني إسرائيلي هو جزء مهم من هويتي. 1 2 3 4 5 6 7

في الوضع الحالي، الطريق الوحيدة لمعرفة ما العمل  1 2 3 4 5 6 7
 هي اإلعتماد على زعماء الدولة.

2. 

 .3 مهم عندي أن أساهم من أجل مصلحة الدولة. 1 2 3 4 5 6 7

 .4 إسرائيل هي دولة أخالقية نسبة إلى دول أخرى. 1 2 3 4 5 6 7

 .1 من المهم عندي رؤية نفسي كإسرائيلي. 1 2 3 4 5 6 7

إحدى األمور المهم تعليمها لألوالد هي إحترام  1 2 3 4 5 6 7
 رؤساء الدولة.

6. 

 .7 إلتزامي للدولة هو عالي. 1 2 3 4 5 6 7

 .8 لدولة هو عمل مناهض إلسرائيل.إنتقاد ا 1 2 3 4 5 6 7

 .9 إسرائيل أحسن من جاراتها على كل المستويات. 1 2 3 4 5 6 7

 .00 أنا وطني إسرائيلي. 1 2 3 4 5 6 7
 

 :مستجِوبلل مخصصة األسئلة – Iقسم 
 

.I1 االستمارة؟ تمرير تم كيف 
ا مقابلة  .1 لوجه وجه 

 .2 بحضوركأنجزه المستجَوب 

 .3 ستجِوبالم يد على الحق ا يأخذ أن على بستجوَ للم اعطي

 .4 البريد بواسطة عادي أن على سجَوبللم اعطي

 
 عموما االستمارة عن اسئلة

 
.I2 ؟ ألسئلة معينة تفسير ستجَوبالم طلب هل 

ا  .1 أبد 

اأبدا،   .2 تقريب 

 .3 واآلخر الحين بين

 .4 كثيرة أحوال في

ا كثيرة أحوال في  .5 جد 

 .8 أعرف ال

 

.I3 ؟ما أسئلة على جابةاإل يعارض كان بوَ جستالم أن شعرت هل 

ا  .1 أبد 

اأبدا،   .2 تقريب 

 .3 واآلخر الحين بين

 .4 كثيرة أحوال في

ا كثيرة أحوال في  .5 جد 

 .8 أعرف ال

 
.I4 ا أقصى بذل بوَ جستالم أن شعرت هل  األسئلة؟ على إلجابةل مجهود 
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ا  .1 أبد 

اأبدا،   .2 تقريب 

 .3 واآلخر الحين بين

 .4 كثيرة أحوال في

 .5 كثيرة محاوالت

 .8 أعرف ال

 
.I5 هل شعرت أن المجيب فهم األسئلة بشكل عام؟ 

ا  .1 أبد 

اأبدا،   .2 تقريب 

 .3 واآلخر الحين بين

 .4 كثيرة أحوال في

 .5 كثيرة محاوالت

 .8 أعرف ال

 
.I6 خاللها هل تواجد شخص آخر أثناء المقابلة وتدخل 

 .1 نعم

 .I8 2إنتقل إلى  ال  

 
.I7  من كان هذا الشخص؟ 

 .1 زوج/ة، شريك/ة

 .2 ابن، ابنة )بالتبني، أبن الزوج أو الزوجة(

 .3 أم، أب، حماة/عم

 .4 قريب اخر

 .5 شخص اخر ليس بقريب

 .8 ال أعرف

 
.I8 لها فيما يلي:اذا كانت لديك أية مالحظات اضافية حول المقابلة، الرجاء تسجي 

            

            

            

            
 

 شكرا على تكريس الوقت لالجابة على هذه األسئلة.
 


