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ﻤﺭﺤﺒﺎ ...ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻙ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ .ﺴﺘﻭﻀﻊ ﺇﺠﺎﺒﺘﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻙ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل .ﻭﻨﺅﻜﺩ ﻤﺭﺓ
ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺴﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ.

ﻜﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﻤﻥ  18ﻋﺎﻡ –  65ﻋﺎﻡ

ﻜﻡ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻨﺎﺙ؟

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ
0

ﺒﺎﻟﻎ 1

ﺒﺎﻟﻎ 2

ﺒﺎﻟﻎ 3

 4ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ

ﺭﺠل ﺒﺎﻟﻎ

ﺭﺠل ﺍﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎ

ﺭﺠل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ

ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﺭﺠل

ﻨﺴﺎﺀ
1
ﻨﺴﺎﺀ
ﻋﺩﺩ

2

ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

ﻨﺴﺎﺀ
3

1
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﻐﺔ

3
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻭ ﺭﺠل

2

6
ﺭﺠل ﺍﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎ

4
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎ

10
ﺭﺠل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ

7
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎ
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ﺃﻜﺒﺭ،ﺍﺼﻐﺭ ﺭﺠل
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ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ

ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ

9

13

ﻨﺴﺎﺀ

ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﺼﻐﺭ

4

ﺴﻨﺎ
14

ﻨﺴﺎﺀ

C12:

2

ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ/ـﺔ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﻨﻔﺴﻪ/ﻫﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﺘﻰ.
ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ

ﺍﻟﺴﺅﺍل

.1ﻫل ﻋﺸﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل؟

Code

 .1ﻨﻌﻡ )ﺇﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺴﺅﺍل (1-2
 .2ﻻ )ﺇﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺴﺅﺍل (2

Q1:

 .1-2قل لي من فضلك أسماء البلدان التي عشت فيھا لمدة تزيد عن ستة أشھر ) إذا عشت في أكثر من ثالث بلدان فإكتب البلدان الثالثة التي
عشت فيھا أطول( وإختر الغرض من ھذه اإلقامة
البلد___________________________________________________________ :
Q1-2-1:
 .1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء /معارف من بلدك
 .5الثقافة قريبة من ثقافتك
 .6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7أسباب أخرى )حدد( ____________________________________________
Q1-2-2:

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
البلد_________________________________________________ :

Q1-2-3:
 .1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
 .6كنت مقيما ھناك من قبل
.7أسباب أخرى )حدد( __________________________________________
Q1-2-4:

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
البلد_________________________________________ :

Q1-2-5:
 .1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7أسباب أخرى )حدد( __________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

Q1-2-6:

3

.2لكل بلد من البلدان التالية الرجاء إخباري إذا ما كنت تحب العيش فيھا أو ال ،وإخباري لماذا؟
 .2.1تركيا
 .1نعم
 .1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
 .6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( ________________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.2

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
.2.2
 .2ال )إنتقل إلى (2.3
 .1نعم
 .1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
 .5الثقافة قريبة من ثقافتك
 .6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( _________________________________________________

Q2-1-1

Q2-1-2:

إيران

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
 2.3بريطانيا
 .2ال )إنتقل إلى (2.4
 .1نعم
.1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( _________________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
2.4
.1نعم
.1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( __________________________________________________

Q2-2-1:

Q2-2-2:
Q2-3-1:

Q2-3-2:

سورية

 .2ال )إنتقل إلى (2.5

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

4

Q2-4-1:

Q2-4-2:

 2.5روسيا
.1نعم
.1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( _____________________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.6

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
 2.6السعودية
 .2ال )إنتقل إلى (2.7
.1نعم
.1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( ________________________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
 2.7لبنان
 .2ال )إنتقل إلى (2.8
.1نعم
.1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( ____________________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
. 2.8الصين
.1نعم
 .1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
 .5الثقافة قريبة من ثقافتك
 .6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( ______________________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.9

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

5

Q2-5-1:

Q2-5-2:
Q2-6-1:

Q2-6-2:
Q2-7-1:

Q2-7-2:
Q2-8-1:

Q2-8-2:

.2.9العراق
.1نعم
 .1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
 .6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( ___________________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.10

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
2.10
 .1نعم
.1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( _______________________________________________

Q2-9-1:

Q2-9-2:

فرنسا

 .2ال )إنتقل إلى (2.11

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
فلسطين )قطاع غزة(
2.11
 .2ال )إنتقل إلى (2.12
 .1نعم
.1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( ____________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
كوريا الجنويبة
2.12
 .2ال )إنتقل إلى (2.13
 .1نعم
.1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
 .5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( _______________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

6

Q2-10-1:

Q2-10-2:
Q2-11-1:

Q2-11-2:
Q2-12-1:

Q2-12-2:

 2.13كوريا الشمالية
.1نعم
 .1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( ________________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.14

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
 2.14إسرائيل
 .2ال )إنتقل إلى (2.15
 .1نعم
 .1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( ______________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
 2.15مصر
 .2ال )إنتقل إلى (2.16
 .1نعم
.1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( _________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
 2.16أمريكا
 .1نعم
 .1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
.3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( ________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.17

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

7

Q2-13-1:

Q2-13-2:
Q2-14-1:

Q2-14-2:
Q2-15-1:

Q2-15-2:
Q2-16-1:

Q2-16-2:

اليابان

2.17
 .1نعم
 .1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
.3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( _______________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.18

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

Q2-17-1:

Q2-17-2:

 2.18ألمانيا
 .2ال )إنتقل إلى (2.19
 .1نعم
 .1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
 .4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
 .5الثقافة قريبة من ثقافتك
 .6كنت مقيما ھناك من قبل
 .7غيرھا )حدد( ___________________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

Q2-18-1:

Q2-18-2:

 2.19اإلمارات
 .2ال )إنتقل إلى (2.20
 .1نعم
.1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( _________________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

Q2-19-1:

Q2-19-2:

قطر

2.20
 .1نعم
.1الدخل جيد
 .2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
.3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( _________________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.21

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

Q2-20-1:

Q2-20-2:
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 2.21الكويت
 .1نعم
 .1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( _________________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.22

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

Q2-21-1:

Q2-21-2:

 2.22األردن
 .2ال )إنتقل إلى (2.23
 .1نعم
 .1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( _________________________________________________
)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

Q2-22-1:

Q2-22-2:

 2.23كندا
 .1نعم
.1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7غيرھا )حدد( ____________________________________________________
 .2ال )إنتقل إلى (2.24

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

Q2-23-1:

Q2-23-2:

الرجاء إخباري عن أية بلدان أخرى تحب أن تعيش فيھا ،مع ذكر السبب؟
 .2.24غيرھا )حدد( _____________________________________________

Q2-24-1:

 .1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
.3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7أسباب أخرى )حدد( __________________________________________
Q2-24-2:

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
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 .2.25غيرھا )حدد( _____________________________________________
Q2-25-1:
.1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7أسباب أخرى )حدد( __________________________________________
Q2-25-2:

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(
 .2.26غيرھا )حدد( _____________________________________________

Q2-26-1:
.1الدخل جيد
.2فرص أفضل إلستخدام  /تطوير قدراتك
 .3لديك عائلة أو أقارب ھناك
.4لديك أصدقاء  /معارف من بلدك
.5الثقافة قريبة من ثقافتك
.6كنت مقيما ھناك من قبل
.7أسباب أخرى )حدد( __________________________________________
Q2-26-2:

)يمكن إختيار أكثر من إجابة(

 .3ھل تعتقد أن كل معيار من المعايير التالية ضروري لتحقيق السالم الدائم في الشرق األوسط )حل مناسب للصراع العربي – اإلسرائيلي(؟
.1إقامة دولة فلسطينية مستقلة على األراضي
الفلسطينية المحتلة منذ  1967التي تشمل القدس
الشرقية
.2إقامة دولة فلسطينية مستقلة في فلسطين التاريخية
.3تأسيس دولة ثنائية القومية يتعايش فيھا
الفلسطينيون واإلسرائيليون
.4عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مكانھم
 .5توطين الالجئين الفلسطينيين في البلدان التي
يقيمون بھا حاليا
.6تحسين مستويات المعيشة في مناطق السلطة
الفلسطينية
.7المصالحة الوطنية بين الفصائل السياسية
الفلسطينية
 .8نزع سالح المقاومة
 .9تحقيق السالم الدائم أمر مستحيل على الرغم من
جميع الحلول المقترحة

 .1نعم

 .2ال

 .1نعم
 .1نعم

.2ال
 .2ال

 .1نعم
 .1نعم

 .2ال
 .2ال

 .1نعم

 .2ال

 .1نعم

 .2ال

 .1نعم
 .1نعم

 .2ال
 .2ال

Q3-1:
Q3-2:
Q3-3:
Q3-4:
Q3-5:
Q3-6:
Q3-7:
Q3-8:
Q3-9:
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 .4برايك/ي كم تعالج كل من البلدان التالية القضايا السياسية وبالتالي تساھم في تحقيق إستقرار في الشرق األوسط؟
 .6ال أعرف
 .5أبدا
.4ليس كثيرا
 .3متوسط
 .2كثيرا
.1كثير جدا
 .1تركيا

Q4-1:

 .2إيران

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-2:

 .3بريطانيا

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-3:

 .4سوريا

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-4:

 .5روسيا

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-5:

 .6السعودية

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-6:

 .7لبنان

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-7:

 .8الصين

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-8:

 .9العراق

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-9:

 .10فرنسا

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-10:

) .11قطاع غزة(

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

.5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-11:

 .12كوريا
الجنوبية
 .13كوريا
الشمالية
 .14إسرائيل

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-12:

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6الأعرف

Q4-13:

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-14:

 .15مصر

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-15:

 .16أمريكا

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-16:

 .17اليابان

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-17:

 .18المانيا

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

.4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-18:

 .19اإلمارات

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 ..5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-19:

 .20قطر

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-20:

 .21الكويت

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-21:

 .22األردن

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

.6ال أعرف

Q4-22:

.23كندا

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-23:

 .24غيرھا
)حدد(______
 .25غيرھا
)حدد(______
 .26غيرھا
)حدد(______

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 6ال أعرف

Q4-24:

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-25:

.1كثير جدا

 .2كثيرا

 .3متوسط

 .4ليس كثيرا

 .5أبدا

 .6ال أعرف

Q4-26:
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.5ھل يؤثر كل من األشخاص أو المؤسسات التالية حول أراءك في الشؤون السياسية؟
.1نعم
.1العائلة واألقارب
.1نعم
 .2الجيران
.1نعم
.3األصدقاء وزمالء العمل
.1نعم
.4رؤساء العمل
.5رموز السلطة المحلية كشيوخ العشائر واألعيان والزعماء .1نعم
المحليين
.1نعم
. 6القادة الدينيين
.1نعم
.7أعضاء األحزاب السياسية والمليشيات
.1نعم
.8القادة السياسيين )مثل أعضاء المجلس التشريعي
والسياسيين المحليين(
.1نعم
.9الحكومة
.1نعم
.10وسائل اإلعالم
.1نعم
.11مصادر أخرى )حدد(_________________
.6ما عدد مرات إستخدامك لوسائل اإلعالم التالية؟
 .2أياما عديدة
 .1المجالت والصحف المحلية .1يوميا
في االسبوع
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .2المجالت و الصحف
في االسبوع
الصادرة في بلدان عربية
أخرى
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .3المجالت والصحف
في االسبوع
الصادرة في بلدان غير عربية
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .4محطات التلفاز المحلية
في االسبوع
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .5محطات التلفاز الفضائية
في االسبوع
)التابعة لبدان عربية أخرى(
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .6محطات التلفاز الفضائية
في االسبوع
) التابعة لبلدان غير عربية(
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .7محطات الراديو المحلية
في االسبوع
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .8محطات الراديو التابعة
في االسبوع
لبلدان عربية أخرى
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .9محطات الراديو التابعة
في االسبوع
لبلدان غير عربية
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .10اإلنترنت
في االسبوع
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .11البريد اإللكتروني،
في االسبوع
الرسائل القصيرة
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .12الھاتف
في االسبوع
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .13اإلتصال الشفھي )بين
في االسبوع
أفراد المجتمع(
 .2أياما عديدة
.1يوميا
 .14وسائل أخرى )حدد(
في االسبوع
______________

 .2ال
 .2ال
 .2ال
 .2ال
 .2ال

Q5-1:
Q5-2:
Q5-3:
Q5-4:
Q5-5:

 .2ال
 .2ال
 .2ال

Q5-6:
Q5-7:
Q5-8:

 .2ال
 .2ال
 .2ال

Q5-9:
Q5-10:
Q5-11:

 .3أيام قليلة
في أألسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع

 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع

 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع

.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع
.3أيام قليلة
في األسبوع

 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع
 .4مرة في
األسبوع

 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
 .5أقل من مرة
باألسبوع
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 .6أبدا

Q6-1:

 .6أبدا

Q6-2:

 .6أبدا

Q6-3:

 .6أبدا

Q6-4:

 .6أبدا

Q6-5:

 .6أبدا

Q6-6:

 .6أبدا

Q6-7:

 .6أبدا

Q6-8:

 .6أبدا

Q6-9:

 .6أبدا

Q6-10:

 .6أبدا

Q6-11:

 .6أبدا

Q6-12:

 .6أبدا

Q3-13:

 .6أبدا

Q6-14:

.7أشر إلى النزعات العقائدية والتيارات السياسية التي عادة ما تتعاطف معھا؟ إختر من فضلك حتى ثالث عقائد أو تيارات حسب األولوية؟
األولوية األولى

األولوية الثانية

.1القومية العربية
 .2الوطنية الفلسطينية
.3الماركسية
.4اإلسالم
.5المسيحية
.6التحررية )الليبرالية(
.7القبلية
 .10عقائد أو تيارات أخرى )حدد(
_______________________

األولوية الثالثة

.1القومية العربية
.2الوطنية الفلسطينية
.3الماركسية
.4اإلسالم
.5المسيحية
.6التحررية )الليبرالية(
.7القبلية
.10 .عقائد أو تيارات أخرى )حدد(
_______________________

Q7-1:
.8ما ھو الفصيل السياسي أو الديني الفلسطيني
الذي تدعمه أكثر؟
)إختر إجابة واحدة فقط(

.1القومية العربية
.2الوطنية الفلسطينية
.3الماركسية
.4اإلسالم
.5المسيحية
.6التحررية )الليبرالية(
.7القبلية
.10عقائد أو تيارات أخرى )حدد(
_______________________

Q7-2:
.1حماس
 .2فتح
 .3الجبھة الشعبية لتحرير فلسطين
.4الجبھة الديمقراطية لتحرير فلسطين
 .5حزب الشعب الفلسطيني
 .6قائمة/كتلة فلسطين المستقلة)قائمة كتلة مصطفى البرغوثي(
 .7قائمة الطريق الثالث/كتلة سالم فياض
.10مستقل
 .11الجھاد اإلسالمي – فلسطين
 .12أحزاب/منظمات/حركات أخرى )حدد(
.13ال أدعم أي فصيلة.

.9لو جرت إنتخابات المجلس التشريعي غدا ألي
فصيل فلسطيني أو ديني سوف تصوت؟
)إختر إجابة واحدة فقط(

Q7-3:

Q8:

.1حماس
.2فتح
.3الجبھة الشعبية لتحرير فلسطين
.4الجبھة الديمقراطية لتحرير فلسطين
.5حزب الشعب الفلسطيني
.6قائمة/كتلة فلسطين المستقلة)قائمة كتلة مصطفى البرغوثي(
 .7قائمة الطريق الثالث/كتلة سالم فياض
 .10مستقل
 .11الجھاد اإلسالمي  -فلسطين
 .12أحزاب/منظمات/حركات أخرى )حدد(
 .77لن أصوت )ال تقرأ(
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Q9:

ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ:

D1:

 .D1ﺍﻟﺠﻨﺱ؟

 .1ﺫﻜﺭ

.2ﺃﻨﺜﻰ

 .D2ﺍﻟﻌﻤﺭ؟ _____________________

 .88ﻻ ﺃﻋﺭﻑ )ﻻ ﺘﻘﺭﺃ(

 .99ﺭﻓﺽ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ )ﻻ ﺘﻘﺭﺃ(

 .D3ﻜﻡ ﺴﻨﺔ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ؟

 .88ﻻ ﺃﻋﺭﻑ )ﻻ ﺘﻘﺭﺃ(

 .99ﺭﻓﺽ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ )ﻻ ﺘﻘﺭﺃ(

_________________________ ﺴﻨﺔ
 .D4ﺃﻴﻥ ﻭﻟﺩﺕ؟ )ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ(؟

D2:

D3:
__________________________________
D4:

 .D5ما عدد أفراد أسرتك بالكامل بمن فيھم أنت؟
_______________________________________________________ شخص

 .D6ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﺒﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ؟

 .D7ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻀﻌﻙ

.1ﺃﻋﺯﺏ/ﻋﺯﺒﺎﺀ

ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ؟

)ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻲ

 .1ﺭﺏ/ﺭﺒﺔ

 .2ﺸﺭﻴﻙ/ﺸﺭﻴﻜﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺯل
.2ﻤﺘﺯﻭﺝ/ﺓ

)ﺯﻭﺝ/ﺯﻭﺠﺔ(
.4ﻤﻁﻠﻕ/ﺓ

.3ﺃﺭﻤل/ﺓ

D5:

 .3ﻋﻀﻭ

.4ﻏﻴﺭ ﻋﻀﻭ

ﻋﺎﺌﻠﺔ

ﻋﺎﺌﻠﺔ

 .5ﻏﻴﺭﻫﺎ

 .9ﻻ ﺠﻭﺍﺏ

)ﺤﺩﺩ(

)ﻻ ﺘﻘﺭﺃ(

ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ (

D6:

D7:

 .D8الرجاء اخباري لكل لغة من اللغات التالية اذا كنت تفھمھا ام ال؟
 .1الفارسية
 .2التركية
.3الكردية
 .4اإلنكليزية
.5الفرنسية
 .6الروسية
.7العبرية
.8غيرھا )حدد(
_____________________

.2ال
.2ال
.2ال
.2ال
.2ال
.2ال
.2ال
.2ال

.1نعم
.1نعم
.1نعم
.1نعم
.1نعم
.1نعم
.1نعم
.1نعم
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D8-1:
D8-2:
D8-3:
D8-4:
D8-5:
D8-6:
D8-7:
D8-8:

 .D9ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ؟

.1ﻤﻨﺨﻔﺽ )ﺃﻤﻲ(

 .3ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ

.2ﻤﻨﺨﻔﺽ )ﺃﻗﺭﺃ
ﻭﺃﻜﺘﺏ(

.4ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

) ﻻ ﺘﻘﺭﺃ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ(

 .7ﻁﺎﻟﺏ
ﺠﺎﻤﻌﻲ

 .D10ﻫل ﺃﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل؟
.1ﻋﺎﻤل

 .D11ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻤل

 .10ﺨﺭﻴﺞ
ﺠﺎﻤﻌﻲ

.5ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ

 .6ﻤﻌﻬﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ

 .11ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺃﺨﺭﻯ )ﺤﺩﺩ(
_____________

 .99ﻻ ﺠﻭﺍﺏ )ﻻ ﺘﻘﺭﺃ(

 .1ﻨﻌﻡ

D9:

.2ﻻ

 .2ﻤﻭﻅﻑ

. 3ﻤﻭﻅﻑ

.4ﻤﻭﻅﻑ ﻏﻴﺭ

ﺤﻜﻭﻤﻲ

ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ

ﺤﻜﻭﻤﻲ

 .5ﺭﺒﺔ ﺒﻴﺕ

 .6ﻁﺎﻟﺏ

D10:
.7ﻤﺯﺍﺭﻉ/

.10

ﺼﻴﺎﺩ

ﺼﺎﺤﺏ
ﻋﻤل

 .11ﻤﻬﻨﻲ

 .12ﻓﻨﻲ

 .13ﻋﺎﻁل ﻋﻥ

)ﻁﺒﻴﺏ/ﻤﻬﻨﺩﺱ(

)ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ/ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ(

ﺍﻟﻌﻤل

 .14ﻤﺘﻘﺎﻋﺩ

 .D12ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﻬﺭﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩل ﺩﺨل

 .1ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻜﺜﻴﺭ

ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  3000ﺸﻴﻜل ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ؟

 .2ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻘﻠﻴل

ﻫل ﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻜﺜﻴﺭ ،ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ

 .3ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل

ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻘﻠﻴل ،ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ،ﺃﻗل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ

 .4ﺃﻗل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻘﻠﻴل

ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻘﻠﻴل ،ﺃﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻜﺜﻴﺭ؟

 .5ﺃﻗل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻜﺜﻴﺭ

 .15ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ

 .99ﻻ ﺠﻭﺍﺏ

ﺍﻟﺨﺎﺹ

)ﻻ ﺘﻘﺭﺃ(

D11:

 .8ﻻ ﺃﻋﺭﻑ )ﻻ ﺘﻘﺭﺃ(
 .9ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ )ﻻ ﺘﻘﺭﺃ(

D12:

 .Q10ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻗﺒل
______________________________________

ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ؟

Q10:

 .Q11ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﺃﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻟﻌﺩﻡ
ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل؟

______________________________________

Q11:

ﻤﺘﻰ ﺇﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:
ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

 .Q12ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ؟

______________________________________ ﺩﻗﻴﻘﺔ
Q13:
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