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    رقم ٕالاستمارة             
  

ا من قبل الباحثالّرجاء تعب   ة/ئ
  
 

 C3    .أن2  .ذكر1  جنسه C2   هرقم  C1    إسم الباحث
 C6    .أن2  .ذكر1  جنسه C5   هرقم C4    إسم واضع الّرموز 

 C9    .أن2  .ذكر1  جنسه C8   هرقم C7  إسم مدّخل البيانات

  

 

 C12    الّسنة  C11    الّشهر C10   اليوم  تاريخ املقابلة
اء املقابلة باملقابلة وقت البدء  مّدة املقابلة وقت إن

     الّدقيقة   الّساعة   الّدقيقة    الّساعة

 دقيقة
  

  

  مكان الّسكن
 C15    املحافظة  C14    القضاء C13    املدينة /القرية

   إسم الّشارع املختار
ل املختار   عنوان امل

 

  

C16    عدد ٔالاشخاص اّلذين رفضوا إتمام املقابلة قبل أن تتم هذه املقابلة
ل  ي امل م لعدم وجودهم   C17    عدد ٔالاشخاص اّلذين لم تتمّكن من مقابل

  

  

روت لألبحاث واملعلومارحبًا، أنا من مركز م ن بخصوص بعض القضايا العاّمة. ب   ت ونحن نقوم ببحث حول آراء الّلبنانّي
ي لن يتّم الّتعّرف عليك بأّي شكل من ٔالاشكال. لقد تّم اختيارك بطريقة عشوائّية. ستوضع إجابتك   مع العديد من إجابات أشخاص آخرين وبالّتا

ى أّن كّل ما يرد ى سّرّيته املطلقة. ونؤّكد مّرة أخرى ع ي هذه ٕالاستمارة سيحافظ ع   من معلومات 
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ى من الباحث ./ة تعبئة ٕالاستمارة بنفسه/مالحظة: ير ا للمستف   ها وعدم إعطا
  

  

ي البلدان الّتالية  1.1 ي الخانة املناسبة )   ؟ملّدة طويلةما درجة رغبتك بالعيش    ( ضع إشارة صح 
رًا جّدًا1   رًا. 2 . كث راً 4  . وسط3  كث     . ال أعرف6  . أبداً 5 . ليس كث

Q.1.1.1                اململكة العربّية الّسعودّية  1.1.1
 Q.1.1.2                ٕالامارات العربّية املّتحدة  1.1.2
 Q.1.1.3                الكويت  1.1.3
 Q.1.1.4                (أمريكا) الواليات املّتحدة  1.1.4
 Q.1.1.5                (بريطانيا)اململكة املّتحدة   1.1.5
 Q.1.1.6                فرنسا  1.1.6
 Q.1.1.7                أملانيا  1.1.7
 Q.1.1.8                سورّيا  1.1.8
 Q.1.1.9                مصر  1.1.9

 Q.1.1.10                ٔالاردن 1.1.10
 Q.1.1.11                تركّيا 1.1.11
 Q.1.1.12                لبنان 1.1.12
راليا 1.1.13  Q.1.1.13                أس
رازيل 1.1.14  Q.1.1.14                ال
ن 1.1.15  Q.1.1.15                ٔالارجنت

ي الخانة املناسبة )ما درجة أهمّية العوامل الّتالية عند اختيارك بلدان للعيش الّطويل؟  1.2  ( ضع إشارة صح 
رًا جّدًا1   رًا2 . كث راً 4  . وسط3  . كث   . ال أعرف6  . أبداً 5  . ليس كث

Q.1.2.1                العمل  1.2.1
Q.1.2.2                الّدراسة  1.2.2
Q.1.2.3                العيش مع أقاربك  1.2.3
ي  1.2.3 Q.1.2.4                الّتشابه الّثقا

ر من   2.1 ي الخارج ألك  أشهر من قبل؟ 6هل عشت 
ى الّسؤال 1    Q.2.1    . نعم 2  )3.1. كاّل (إنتقل إ

 
 Q.2.2    الذي عشت فيه ألطول مّدةأذكر إسم البلد   2.2

    
ي الخانة املناسبة ) ما درجة أهّمّية كّل من العوامل الّتالية عند إختيارك للبلد الذي عشت فيه أطول مّدة؟  2.3   ( ضع إشارة صح 

رًا جّدًا1   رًا2  . كث راً 4  . وسط3  . كث    . ال أعرف6  . أبداً 5  . ليس كث
 Q.2.3.1                العمل  2.3.1
 Q.2.3.2                الّدراسة  2.3.2
 Q.2.3.3                العيش مع أقاربك  2.3.3
ي  2.3.4  Q.2.3.4                الّتشابه الّثقا

 
ي الخارج؟  3   ما درجة كثافة إّتصالك باألفراد التالية 

   .ال أعرف6 .أبداً 5  .ليس كثيفاً 4 .وسط3 .كثيف2  .كثيف جّدًا1  البلد   نوع العالقة
 Q.3.1.1               Q.3.1.2    العائلةأعضاء  3.1
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 Q.3.2.1                Q.3.2.2    ٔالاقارب 3.2
 Q.3.3.1                Q.3.3.2    ٔالاصدقاء 3.3
 Q.3.4.1                Q.3.4.2    الّزمالء 3.4
 Q.3.5.1                Q.3.5.2    آخرون 3.5

 
ي الّشرق ٔالاوسط؟  4 ي تحقيق إستقرار   ي ٔالاداء الّسياس للبلدان الّتالية إيجابّية ما  ي الخانة املناسبة ) هل ترى   ( ضع إشارة صح 

رًا جّدًا1   رًا2 . كث راً 4  . وسط3  . كث    . ال أعرف6  . أبداً 5 . ليس كث
 Q.4.1               تركّيا  4.1
 Q.4.2               إيران  4.2
 Q.4.3               اململكة املّتحدة (بريطانيا)  4.3
 Q.4.4               سورّيا  4.4
 Q.4.5               روسّيا  4.5
 Q.4.6               الّسعودّية  4.6
 Q.4.7               لبنان  4.7
ن  4.8  Q.4.8               الّص
 Q.4.9               العراق  4.9

 Q.4.10               فرنسا  4.10
ن  4.11  Q.4.11               فلسط
 Q.4.12               إسرائيل  4.12
 Q.4.13               مصر  4.13
 Q.4.14               (أمريكا) الواليات املّتحدة  4.14
 Q.4.15               اليابان  4.15
 Q.4.16               أملانيا  4.16
 Q.4.17               ٕالامارات العربّية املّتحدة  4.17
 Q.4.18               قطر  4.18
 Q.4.19               الكويت  4.19
 Q.4.20               ٔالاردن  4.20
 Q.4.21               كندا  4.21

 

5  
ي لبنان؟ ي واملحافظة عليه  ي تحقيق ٕالاستقرار الّسياس وٕالاجتما ر كّل من العناوين الّتالية    برأيك، ما مدى تأث

ي الخانة املناسبة )  ( ضع إشارة صح 
رًا جّدًا1   رًا2 . كث راً 4 . وسط3 . كث   . ال أعرف6 . أبدًا5 . ليس كث

 Q.5.1               ي الّسياسإلغاء الّنظام الّطائف  5.1

5.2  
ري بدل الّنظام إّتخاذ الّنظام ٔالاك

  الّتوافقي
             Q.5.2 

رام آراء ٔالاقّلّيات  5.3  Q.5.3               إح

5.4  
تخفيف عدم املساواة ٕالاقتصادّية

  ي املجتمع
             Q.5.4 

5.5  
املنّظمات الّلبنانّية مانزع أسلحة 

  عدا الجيش الّلبناني
             Q.5.5 

 Q.5.6               عدم تدّخل الدول ٔالاجنبّية  5.6

5.7  
ى ن إ ن الفلسطينّي عودة الاّلجئ

م   وط
             Q.5.7 

5.8  
نزع أسلحة الفصائل الفلسطينّية

  خارج املخّيمات
             Q.5.8 
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5.9  
ن  ن أوضاع الاّلجئ تحس
ي املخّيمات ن    الفلسطينّي

             Q.5.9 

ن لبنان وإسرائيل  5.10  Q.5.10               إّتفاق الّسالم ب
ي الخارج  5.11 ن   Q.5.11               تكثيف الّربط بالّلبنانّي
 Q.5.12               إتمام إستقرار الوضع الّسوري  5.12

6  
ى ٔالاشخاص أو املؤّسسات ا   حول الّشؤون الّسياسّية؟ كان لديك بعض ٓالاراءلّتالية إذاما درجة إعتمادك ع

ي الخانة املناسبة )   ( ضع إشارة صح 
رًا جّدًا1   رًا2 . كث راً 4 . وسط3 . كث   . ال أعرف6 . أبدًا5 . ليس كث

 Q.6.1               العائلة ؤالاقارب  6.1
ران  6.2  Q.6.2               الج
 Q.6.3               ٔالاصدقاء وزمالء العمل  6.3
 Q.6.4               رؤساء العمل  6.4

6.5  
رموز الّسلطة املّحّلّية كشيوخ 

ن   العشائر ؤالاعيان والّزعماء املّحّلّي
             Q.6.5 

ن  6.6  Q.6.6               القادة الّدينّي

6.7  
أعضاء ٔالاحزاب الّسياسّية 

  وامليليشيات
             Q.6.7 

6.8  
ن كأعضاء مجلس القادة الّسياسّي

نالّنّواب  ن املّحّلّي   والّسياسّي
             Q.6.8 

 Q.6.9               الحكومة  6.9
 Q.6.10               وسائل ٕالاعالم  6.10

6.11  
ى ا الّناس ع معلومات ورسائل كت

رنت   ٕالان
             Q.6.11 

 
ي الّدول العربّية؟  7 ي الخانة املناسبة ) ما رأيك عّما ُيعرف بربيع العرب   ( ضع إشارة صح 

رًا جّدًا. 1   رًا2 كث راً 4 . وسط3 . كث   . ال أعرف6 . أبدًا5 . ليس كث

7.1  
ي  برأيك، هل يساهم ربيع العرب 

ي الّدول العربّية؟ ر الّديمقراطّية   توف
             Q.7.1 

7.2  
ي  برأيك، هل ساهم ربيع العرب 

  تعزيز إستقرار بلدك؟
             Q.7.2 

7.3  
ما مدى تعاطفك تجاه القوى 

ي ربيع العرب؟   املعارضة 
             Q.7.3 

7.4  
ما مدى تعاطفك تجاه التدّخل

ي ربيع العرب؟   ٔالاجن 
             Q.7.4 

 

7.5  
ى ر ربيع العرب ع كيف تقّيم تأث

  قراطّية بلدك؟مدي
ء4  .وسط3  .جّيد2  جّيد جّداً .1 ّ   .س

ء5 ّ .س
  جّداً 

 Q.7.5   .ال أعرف6

7.6  
ى عملّية برأيك، ما أثر ربيع العرب ع
ي الّشرق ٔالاوسط؟   الّسالم 

ر1   .عرقلة4  .وسط3 .تقّدم2  .تقّدم كب
.عرقلة 5

رة   كب
 Q.7.6   .ال أعرف6

 
عات العقائدّية والّتّيارات الّسياسّية الّتالية؟  8 ّ ي الخانة املناسبة ) كم تتعامل مع ال  ( ضع إشارة صح 

رًا جّدًا1   رًا2 . كث راً 4 . وسط3 . كث   . ال أعرف6 . أبدًا5 . ليس كث
 Q.8.1               القومّية العربّية  8.1
 Q.8.2               الوطنّية الّلبنانّية  8.2
 Q.8.3               املاركسّية  8.3
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 Q.8.4               ٕالاسالم  8.4
رالّية)  8.5  Q.8.5               التحّررّية (الّلي

8.6  
  العلمانّية 

ن الّدين والّسياسة)   (فصل ب
             Q.8.6 

 

9  

ى سّلم من ( ى (0ع   )، حّدد درجة تفضيلك لكّل من ٔالاحزاب الّتالية:10) إ
 سّلم الّدرجات:

                          
                          

ر كرهاً  ر تفضيالً   10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  ٔالاك   ٔالاك

ذا الحزب97 . رفض ٕالاجابة96 . محايد95  . ضائع99 .ال أستطيع أن أقّدر98 . لم أسمع 

 Q.9.5   الّتّيار الوط الحر  Q.9.1 9.5    تّيار املستقبل  9.1
راكي  9.2  Q.9.6   حزب الّطاشناق  Q.9.2 9.6    الحزب الّتقّدمي ٕالاش
 Q.9.7   حركة أمل  Q.9.3 9.7    القّوات الّلبنانّية  9.3
 Q9.8   حزب هللا  Q.9.4 9.8    حزب الكتائب الّلبناني  9.4

 

 ٔالاسئلة الّديموغرافّية
 D1  أن .2 ذكر .1  الجنس
 D2   . رفض ٕالاجابة99  . ال أعرف88  العمر

ي  مكان الّسكن الحا
 D.3.3  املحافظة D.3.2  القضاء D.3.1  املدينة/ القرية

ي؟ كم لك الحا ي م D.4   . رفض ٕالاجابة99  . ال أعرف88  يبلغ عدد سنوات سكنك 
 D.5  حّدد مكان والدتك

 D.5.3  املحافظة D.5.2  القضاء D.5.1  املدينة/ القرية
 D.6  أخرى، حّدد .3 الفرنسّية .2 العربّية .1 الّلغة ٔالام

  الّطائفة
1ّ ي2  .س   . ماروني5  . علوي 4  . درزي3  .شي

 D.7 
  .أخرى، حّدد10  .أرمن كاثوليك9 .أرمن أرثودوكس8  .روم كاثوليك7  .روم أرثودوكس6

م أنت؟  D.8   كم يبلغ عدد أفراد أسرتك بالكامل، بمن ف
ي العائلة3 .شريك/ة (زوج/ة)2  .رب/ة ٔالاسرة1  ٔالاسرة؟ما عالقتك برب  ي العائلة4  .عضو   D.9   . ليس عضو 

ما هو وضعك 
ي؟ ي الحا  ٕالاجتما

  .أعزب/عزباء1
ي الّزواج)    (لم يسبق 

ّوج/ة2 ره، حّدد5  .مطّلق/ة4  .أرمل/ة3  . م  .غ
. رفض 99

  ٕالاجابة
 D.10 

ي الخانة املناسبة )الرجاء تحديد ما إذا كنت تفهم أّي من الّلغات الّتالية:  D.11  ( ضع إشارة صح 
   كاّل .2  نعم.1        .كاّل 2  .نعم1  

ّية D.12       الفارسّية  D.16      ٕالانكل
 D.17      الفرنسّية D.13       العربّية
 D.18      الّروسّية D.14       ٔالارمنّية
رها، حّدد D.15       الكردّية  D.19   غ

  حّدد آخر مستوى تعليمي وصلت إليه
  .ٕالابتدائّي 3  .منخفض (أقرأ وأكتب)2  .منخفض (أّمي)1

 D.20 4معهد متوّسط6  .الّثانوي5  .ٕالاعدادّي أو املدرسة الفّنّية.  
ي7 ي8  .طالب جام   .رفض ٕالاجابة99  .خّريج جام

ل؟ ي امل  D.21   كاّل .2  نعم .1  هل أنت املعيل الّرئيس 

ي   حّدد طبيعة عملك الحا

  .موّظف قطاع خاص3  .موّظف حكومي2  .عامل1

 D.22 
ل4   .مزارع/صّياد6  .طالب5  .رّبة م
ّ (ميكانيكي/كهربائي)9  .م (طبيب/مهندس)8  .صاحب عمل7   .ف

  .يعمل لحسابه الخاص12  . متقاعد11  . عاطل عن العمل10
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 كم يبلغ دخل ٔالاسرة الّشهري؟
رة لبنانّية)   (ألف ل

1. <300 2. [300-500[  3. [500-650[  4. [650-800[  

 D.23 
5. [800-1000[  6. [1000-1200[  7. [1200-1600[  8. [1600-2400[  
9. [2400-3200[  10. [3200-5000[  11. [5000-8000[  12. >8000  

     .    رفض ٕالاجابة99  .    ال أعرف88

   


