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 ثلاثلا ءزجلا - ةسداسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ

 

 
ةسداسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا  

 
 2021 ليربأ – سرام :ثلاثلا ءزجلا

 
 

 
 ةنيعلاب ةقلعتملا تاريغتملا 

 لوألا مسقلا ةيساسأ ةيفارغوميد تامولعم
 يناثلا مسقلا انوروك سوريف
 ثلاثلا مسقلا ةيداصتقالا ةلاحلا
 عبارلا مسقلا نيسنجلا نيب اهيلع فراعتملا تاهجوتلاو فارعألا
 سماخلا مسقلا ةموكحلا ءادأو ةقثلا
 سداسلا مسقلا ةيلودلا تاقالعلا
 عباسلا مسقلا ةيفارغميدلا صئاصخلا
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 عبارلا ءزجلا – ةسداسلا ةرودلا – يبرعلا رتيمورابلا

 
 

  ،ريخلا ءاسم /ريخلا حابص
 
 يف نينطاوملا ءارآل اعالطتسا يرجن .)تاسارّدلا بتكم مسا لخدأ( نم )الماك مسالا لخدأ( يمسا
 عالطتسالا ءارجا ّمتي .ةّمهملا ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا اياضقلا نم ةعّونتم ةعومجم لوح )كدلب(
 ّيبرعلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاعماج عم ةكرتشم ةّيميداكأ ةردابم وهو يبرعلا رتيمورابلا ةدئافل
 .ةيكيرمألا ةدحّتملا تايالولاو
  
 ةريبك ةّيمهأ اهل كتكراشمو ،فتاوهلا ماقرأ ةمئاق نم ةّيئاوشع ةقيرطب كنوفيلت مقر رايتخا ّمت

 ّمتيسو مات لكشب ةّيرس كتاباجإ ىقبتس .ةقيقد 20 يلاوح ةلباقملا قرغتست .ةسارّدلا هذه حاجنإل
    .ّيملعلا ثحبلا ضارغأل عالطتسالا اذه يف اهعمج ّمتي يّتلا تامولعملا عيمج مادختسا
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PROGRAMMER ASSIGN RESPONDENT TO COUNTRY == 
 
1 IF ALGERIA 
7 IF IRAQ 
8 IF JORDAN 
10 IF LEBANON 
11 IF LIBYA 
13 IF MOROCCO 
21 IF TUNISIA 
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 ةنيعلاب ةقلعتملا تاريغتملا
 

ID 
  بيجملا فيرعت مقر
 

DATE 
 ةلباقملا خيرات

 
Q1 

 ةظفاحم\ةيالو
 
 ]دلبلل اعبت ةمئاقلا فلتخت[
 

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .999998
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .999999

 
Q13A 

 :يف نكست له
 ةريبك ةنيدم .1
 ةدلب وأ ةيرق .2
 ةيفير ةقطنم .3
 ]PROGRAMMER: If country==8[ ءوجل ميخم  .4
 ]PROGRAMMER: If country==13[ نييلخاد نيحزان ميخم .5

 )أرقت ال :ثحابلا(  كلذ ةفرعم بعصلا نم .97
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
WT 

 رايتخالا ةيلامتحا بسح ليقثتلا
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 ةيساسأ ةيفارغوميد تامولعم :لوألا مسقلا
 

Q1001 
[PROGRAMMER: ALL]  

 ؟كرمع ام
__________________________ 

 
Q1002 

[PROGRAMMER: ALL]  
 ؟كسـنج وه ام
 
 ركذ .1
  ىثنأ .2
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 انوروك سوريف :يناثلا مسقلا
 

Q2061A   
 :)أرقا( ؟ةلحرملا هذه يف كدلب هجاوي يذلا مهألا يدحتلا وه ام
 

 )راعسألا عافتراو ،ةلاطبلا ،رقفلا( يداصتقالا عضولا .1
 يرادالاو يلاملا داسفلا .2
  يلخادلا نمألاو رارقتسالا مدع.6
  يجراخلا لخدتلا .7

 ).خلإ ،ميلعتلا وأ ،ةحصلا وأ ،لاؤسلا حرط مت اذإ :ثحابلا( ةماعلا تامدخلا .12
 انوروك سوريف راشتنا  .15
 . ______: )ديدحتلا ءاجرلا( ىرخأ.16

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1COVID19 

 لالخ هب سانلا نم ريبك ددع ةباصإو انوروك سوريف راشتنا رارمتسا نم امومع كفّوخت ىدم ام
 ةلبقملا رهشأ ةتسلا

 ريبك فّوخت ّيدل .1
 ام ًاعون فّوخت ّيدل .2
 ام ًاعون فّوخت ّيدل سيل .3
 ًاقالطإ فّوخت ّيدل سيل .4

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
Q2ACOVID19 

[PROGRAMMER: IF Q1COVID19== 1 or 2] 
 :)أرقا( ؟ةيلاتلا بابسألا نيب نم كفوخت ببسي ام رثكأ وه ام
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 

  ىفوتُي وأ اديدش اضرم كترسأ دارفأ دحأ ضرمي نأ .1
 اهلخد كترسأ رسخت نأ .2
 داصتقالا ىلع ةيبلسلا هراثآ .3
 انوروك سوريفب تاباصإلا عم لماعتلا دلبلا يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن عيطتسي ال نأ .4
 ةيفاك ةموكحلا ةباجتسا نكت مل .5
 ةموكحلا تايصوتب بجي امك نورخآلا نونطاوملا مزتلي مل .6
 ببسلا ديدحت ًءاجرلا :رخآ ببس .7

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99
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Q2BCOVID19 
[PROGRAMMER: IF Q1COVID19== 3 or 4] 

 ؟ةيلاتلا بابسألا نيب نم َكفّوخت مدع رّسفي يذلا ام
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 

 هيف غلابم ةحصلا ىلع انوروك سوريف هلكشي يذلا ديدهتلا .1
 اهلخد كترسأ رسخت مل .2
 ركذت ال داكت داصتقالا ىلع ةيبلس راثا .3
 انوروك سوريفب تاباصإلا عم لماعتلا ىلع دلبلا يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن ةردق .4
 انوروك سوريف راشتنا فقول ةيفاك تناك ةموكحلا ةباجتسا .5
  ةموكحلا تاميلعت مهعابتاب فّرصتلا نورخآ نونطاوم نسحأ .6
 ببسلا ديدحت ًءاجرلا :رخآ ببس .7

 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
Q12COVID19 

 نم لك ىلع ًاررض رثكأ وأ ًاررض يواستم وأ ًاررض لقا ناك انوروك سوريف ريثأت نأ دقتعت له
  :كدلب يف ةيلاتلا تاعومجملا

 ًاررض لقا .1
 ررضلا يواستم .2
 ًاررض رثكأ .3

 ةعومجملا هذه يف وضع انأ .97
   )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
   )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 

 3 ءارقفلا نونطاوملا 1 2 3 4 97 98 99
 قطانم يف نونكسي نيذلا نونطاوملا 1 2 3 4 97 98 99

 4 ةيفير

99 98 97 4 3 2 1 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==7, 8, 10] 
 5A  نيئجاللا

99 98 97 4 3 2 1 
[PROGRAMMER: IF COUNTRY==1, 9, 

11,13,21] 
 نيرجاهملا

5B 

 
  



 ثلاثلا ءزجلا - ةسداسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ

www.arabbarometer.org 8 

 
Q5COVID19 

  يف كلذ ببست له ،انوروك سوريف يشفت لبق افظوم تنك ول
 مئاد لكشب كتفيظو ةراسخ .1
 اتقؤم لمعلا نع كعاطقنا .2
  اريثك كلذ كجعزي مل نكل لزنملا نم لمعلل تررطضا .3
 يفيظولا كعضو ىلع رثؤي مل .4

 )أرقت ال :ثحابلا( يتلاح ىلع كلذ قبطني ال .97
 )أرقت ال:ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q10COVID19_5 

 ةسرامم وأ ةأرملا ةلماعم ءوس صقانت مأ ناك امك يقب مأ دادزا له ،انوروك سوريف يشفت ذنم
  ؟عمتجملا يف اهدض فنعلا

 دادزا .1
 ناك امك يقب .2
 صقانت .3

   )أرقت ال :ثحابلا( يعمتجمو يترسأ يف كلذ ثدحي ال .يتلاح ىلع كلذ قبطني ال.97
   )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
  )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q13COVID19  

 ؟هذخأت نأ لامتحا ام ،ًايناجمو ارفوتم حاقللا حبصأ ول
 ًادج لمتحم .1
 ام ًاعون لمتحم .2
 ام ًاعون لمتحم ريغ .3
 قالطإلا ىلع لمتحم ريغ .4

   )أرقت ال :ثحابلا( حاقللا تذخأ نأ يل قبس.97
   )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
  )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q14COVID19 

[PROGRAMMER: Q13COVID19 !=97] 
 ؟لصحت نأ لضفت ةيلاتلا تاحاقللا نم حاقل يأ ىلع ،رايخلا كل  َِكرُت ول
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 ةدحتملا تايالولا يف رّوُط يذلا حاقللا .1
 ايسور يف رّوُط يذلا حاقللا .2
 نيصلا يف رّوُط يذلا حاقللا .3
 ةدحتملا ةكلمملا يف رّوُط يذلا حاقللا .4

   )أرقت ال :ثحابلا( هالعأ ةجردملا تارايخلا نم ايأ راتخأ نل .97
   )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
  )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q15COVID19 
 ؟انوروك سوريف راشتنا امهب ببست – كل امهتيمهأ بسح نيبترم – امههجاوت نييدحت ربكأ امه ام
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 

 لجألا ةليوطلا هراثآ عم لماعتلا وأ انوروك سوريفب ةباصإلا .1
 ةيفطاعلاو ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةراضلا راثآلا .2
 يدالوأ ميلعت ليطعت .3
 يسايسلا طاشنلا ىلع دويقلا .4
 )مخضتلا( ةشيعملا فيلاكت ةدايز .5
 )علسلا حش( ةيساسألا علسلا رفوت صقن .6
 لخدلا ةراسخ .7
 )ددح ءاجر( ــــــــــــــــــــ   رخآ يدحت .8

   )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
  )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q15COVID19_1  لوألا يدحتلا 
Q15COVID19_2  يناثلا يدحتلا 

 
Q16COVID19 

 سوريف ةحئاج لالخ ةموكحلا نم ةثاغإ ةدعاسم ةيأ ىلع كتلئاع دارفأ نم درف يأ وأ تنأ تلصح له
 عون ام اه/هلأسا ءاجر ،"معن" ب بيجملا باجأ اذإ .ةباجإلا تائف أرقت ال :نيثحابلل ةظحالم[ ؟انوروك
 ].ةمئاقلا نم قبطني ام لك راتخا و اهيلع ت/لصح يتلا ةدعاسملا
 

[PROGRAMMER: SELECT ALL THAT APPLY BUT OPTION 1 CANNOT BE COMBINED WITH ANY 
OTHER OPTION] 

 ال .1
 ةيدقن - معن .2
 ةيئاذغ - معن .3
 ةقاط تاناعإ - معن .4
 .خلإو ةيلزنملا تامزلتسملاو سبالملاك )ةيئاذغ ريغ داوم( ىرخأ ةدعاسم - معن .5
 )تالاصنا ،هايم ،ةقاط( يلزنم كالهتسا ةروتاف ديدست نع وفع وأ ةيفاضإ ةلهم – معن .6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ :ددح ىرخأ ةدعاسم - معن .7

   )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
  )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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ةيداصتقالا ةلاحلا :ثلاثلا مسقلا  
 

Q101 
  ؟ايلاح كدلب يف ماعلا يداصتقالا عضولا ميقت فيك

  ًادج ديج .1
  ديج .2
  ئيس .3
  ًادج ئيس .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

Q102 
 ةنراقم )تاونس 3-2( ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ كدلب يف يداصتقالا عضولا نوكيس فيك ،كيأرب

  ؟يلاحلا عضولا عم
 ريثكب لضفأ .1
 ليلقب لضفأ .2
 ابيرقت يلاحلا عضولا لثم .3
 ليلقب أوسأ .4
 ريثكب أوسأ .5

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

Q112 
 اقالطإ ةحيحص ريغ وأ ،انايحأ ةحيحص وأ ،ابلاغ ةحيحص هاندأ ةدراولا تارابعلا تناك نإ انربخأ ءاجر
 :ةيضاملا نيثالثلا مايألا لالخ كترسأل ةبسنلاب

 ًابلاغ ةحيحص .1
 ًانايحأ ةحيحص .2
 ًاقالطإ ةحيحص ريغ .3

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

 ءارشل لاملا نّمؤن نأ لبق ءاذغلا ذفني نأ انفخ 1 2 3 98 99
 1 ديزملا

 نم انيدل نكي ملو هانيرتشا يذلا ءاذغلا ذفن 1 2 3 98 99
 2 ديزملا ءارشل يفكي ام لاملا

 
 
 
 
 
 



 ثلاثلا ءزجلا - ةسداسلا ةرودلا يبرعلا رتيمورابلا
 ماعلا يأرلا عالطتسا ةادأ

www.arabbarometer.org 11 

 
Q118 

 فورظلا نيسحتل اهيلع ةموكحلا زكرت نأ يغبني يتلا ةيمهأ رثكألا ةلأسملا يه ام ،كيأر يف
  ؟كدلب يف ةيداصتقالا

[PROGRAMMER: RANDOMIZE]  
 ةديدج لمع صرف قلخ .1
 ةدوجوملا فئاظولا روجأ عفر .2
 )مخضتلا نم دحلا( ةشيعملا ةفلكت ضفخ .3
 يميلعتلا ماظنلا حالصإ .4
 يبنجألا رامثتسالا عيجشت .5
 ددح ًءاجر ـــــــــ رخآ ءارجإ .6

 أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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  نيسنجلا نيب اهيلع فراعتملا تاهجوتلاو فارعألا :عبارلا مسقلا
 

Q601 
 ةأرملا كولس ددحت نأ بجي يتلا ئدابملا نم ةيصخشلا كئارآ ىلع فرعتلا ىلإ ةيلاتلا ةلئسألا فدهت
 ال ،قفاوت ،ةدشب قفاوت له :ةيلاتلا تارابعلا نم ةرابع لك نم كيأر وه ام .انعمتجم يف اهعضوو
 ؟اهنم لك ىلع ةدشب قفاوت ال مأ قفاوت

 ةدشب قفاوأ .1
  قفاوأ .2
  قفاوأ ال .3
 ًاقالطإ قفاوأ ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 

 وأ ءارزو ةسيئر نوكت نأ ةأرملل نكمي  1 2 3 4 98 99
 1 .ةملسم ةلودل ةسيئر

 ميلعتلا نم مهأ دالوألل يعماجلا ميلعتلا 1 2 3 4 98 99
 4 تانبلل يعماجلا

99 98 4 3 2 1 
 ةيئادتبالا سرادملا عيمج نوكت نأ بجي
 اهيف لصفُت ال نأ يأ( ةطلتخم ةيوناثلاو
 )روكذلا نع ثانإلا

19 

 لك يف يئاهنلا رارقلا بحاص لجرلا  1 2 3 4 98 99
 18 .ةيلئاعلا نوؤشلا

 نوؤشب ةيانعلل ةيسيئرلا ةيلوؤسملا عقت 1 2 3 4 98 99
 20 ةأرملا ىلع لافطألا ةياعرو لزنملا

 
Q620 

 لاجرلا نيب )طالتخالا مدع( لصفلا بجي " :ةيلاتلا ةرابعلا ىلع ًايصخش قفاوت ال وأ قفاوت ىدم يأ ىلإ
 ".لمعلا نكامأ يف ءاسنلاو

 ً امامت قفاوأ .1
 ام ًاعون قفاوأ .2
 قفاوأ ال .3
 ًادبأ قفاوأ ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q619 

 ؟لمعلا ناكم ىلإ ةأرملا لوخد نود لوحي اقئاع لكشت ةيلاتلا تارابتعالا نأ دقتعت دح يأ ىلإ
 ريبك دح ىلإ .1
 طسوتم دح ىلإ .2
 ليلق دح ىلإ .3
 قالطإلا ىلع قئاع يأ لكشت ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS; SEE SPLITS] 
 

  1A لقنلا لئاسو دوجو مدع 1 2 3 4 98 99
 1B لافطألا ةياعرل تارايخ دوجو مدع 1 2 3 4 98 99
  3A لجرلا عم بنج ىلإ ابنج ةأرملا لمع 1 2 3 4 98 99
 4A روجألا ضافخنا 1 2 3 4 98 99
 5A فيظوتلا يف ةيولوألا لاجرلا ىطعي 1 2 3 4 98 99

 
Q601A 

[PROGRAMMER: COUNTRY==11] 
 ةنّيعم ةبسن صيصخت بجي ،ًالدع رثكأ يسايس ليثمت قيقحت لجأ نم هّنأ صاخشألا ضعب دقتعي

 ؟ةرابعلا هذه قفاوت ةجرد ّيأ ىلإ .ءاسّنلل ةبختنملا بصانملا نم
 ةدشب قفاوأ .1
  قفاوأ .2
 ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4

 .)أرقت ال :ثحابلا( لداعلا )يسايسلا( ليثمتلا قيقحتل ةئطاخلا ةادألا يه ةيئاسنلا اتوكلا .97
 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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 ةموكحلا ءادأو ةقثلا :سماخلا مسقلا
 

Q201A 
  .ةسسؤم لكب قثت ةجرد يأ ىلإ ينربخت نأ دوأ .تاسسؤملا نم ةعومجم ةيمستب موقأ فوس

  ةريبك ةجرد ىلإ اهب قثأ .1
 اهب قثأ .2
 اليلق اهب قثأ .3
 قالطإلا ىلع اهب قثأ ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 

 1  )ءارزولا سلجم( ةموكحلا 1 2 3 4 98 99
 2 يئاضقلا ماظنلاو مكاحملا 1 2 3 4 98 99

 
Q201B 

 :ب قثت مك ينربخأ و
  ةريبك ةجرد ىلإ اهب قثأ .1
 اهب قثأ .2
 اليلق اهب قثأ .3
 قالطإلا ىلع اهب قثأ ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 

 6 )شيجلا( ةحلسملا تاوقلا 1 2 3 4 98 99
 13 نيدلا لاجر نم ةداقلا 1 2 3 4 98 99

 
QLIB1 

[PROGRAMMER: COUNTRY==11] 
 ةظحالم[ ؟ايبيل يف مكحلا ةلكشمل لثمألا لحلا وه ةيفارغجلا ةصصاحملا نأ دقتعت ةجرد يأ ىلا
 ميسقت يه نأ بيجملا ربخأ ءاجر "ةيفارغجلا ةصصاحملا" يه ام َتْلئُس نإ :ايبيل يف ثحابلل
 ]ميلاقألا بسح بصانملا

 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةليلق ةجرد ىلإ .3
 ًاقالطإ قالطالا ىلع يلاثم ريغ .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q204A 
[PROGRAMMER: ALL] 

  :)أرقا( يلاتلا نم لك نع كاضر ىدم وه ام
 ادج ٍضار .1
 ٍضار .2
 ٍضار ريغ .3
 قالطإلا ىلع ٍضار ريغ .4

 .)أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS BUT ALWAYS KEEP ITEM 3 FIRST] 
 

لكك ةموكحلا ءادأ 1 2 3 4 98 99  3 
اندلب يف يميلعتلا ماظنلا 1 2 3 4 98 99  1 
 2 اندلب يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن 1 2 3 4 98 99

 
Q521 

  ؟كدلب يف ةنومضم ةيلاتلا تايرحلا نأ دقتعت ةجرد يإ ىلإ
 ةريبك ةجرد ىلإ ةنومضم .5
 ةطسوتم ةجرد ىلإ ةنومضم .6
 ةليلق ةجرد ىلإ ةنومضم .7
 ًاقالطإ ةنومضم ريغ .8

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 99 98 4 3 2 1 يأرلا نع ريبعتلا ةيرح 1

 ام داقتنا يف مالعإلا لئاسو ةيرح 2
 99 98 4 3 2 1 ةموكحلا هلعفت

 تارهاظملا يف ةكراشملا ةيرح 4
 99 98 4 3 2 1 تاماصتعالاو
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Q204 
 ةيلاحلا ةموكحلا ءادأ ميقت فيك ،ةيلاحلا ةموكحلا ءادأب قلعتت ةلئسألا نم ةعومجم حرطب موقأ فوس
 )أرقا( ؟ةيلاتلا اياضقلا نم لك ةجلاعم يف

 ًادج ديج .1
  ديج .2
  ئيس .3
 ًادج ئيس .4

 )أرقت ال( ةموكحلا ةيلوؤسم تسيل هذه .97
 )أرقت ال( فرعأ ال .98
 )أرقت ال( ةباجإلا ضفر .99

 
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 

يلخادلا نمألاو رارقتسالا ريفوت 1 2 3 4 97 98 99  11 
راعسألا ضفخ 1 2 3 4 97 98 99  20 

 ةباجتسالا يف ةيلاحلا ةموكحلا ءادأ 1 2 3 4 97 98 99
 انوروك سوريف يشفتل

25 

 
Q210 

 ؟كدلب يف ةينطولا اهتزهجأو ةلودلا تاسسؤم يف دوجوم داسفلا نأ دقتعت ةجرد يأ ىلإ
 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةيندتم ةجرد ىلإ .3
  قالطإلا ىلع داسف دجوي ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

Q211 
[PROGRAMMER: IF Q210 == 1, 2 OR 3] 

  ؟كدلب يف داسفلا ةبراحم ىلع ةموكحلا لمعت ةجرد يأ ىلإ ،كيأرب
 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةليلق ةجرد ىلإ .3
  ائيش لعفت ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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 ةيلودلا تاقالعلا :سداسلا مسقلا
 

Q700B 
 اذه نع ادج ٍضار تنك نإ ينربخأ ءاجر .ةيلودلا تاقالعلاو يبرعلا ملاعلا نع ةلئسأ كيلع حرطأ نأ ديرأ
 اقالطإ هنع ٍضار ريغ وأ ،ام اعون هنع ٍضار ريغ ،ام اعون هنع ضار ،دلبلا

 
 ًادج هنع ٍضار .1
 ام ًاعون هنع ضار .2
 ام ًاعون هنع ضار ريغ .3
 ًاقالطإ هنع ضار ريغ .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

 [PROGRAMMER: RANDOMIZE ITEMS] 
 

 99 98 4 3 2 1 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا  1
 99 98 4 3 2 1 نيصلا 13
 99 98 4 3 2 1 ايناملا 23
 99 98 4 3 2 1 اسنارف 5

 
Q725 

 هاجت ًادج ةئيس وأ ةئيس ،ةديج ،ًادج ةدّيج تناك ]نالف[ سيئّرلل ةّيجراخلا تاسايّسلا ّنأ دقتعت له
 ؟ةيبرعلا ةقطنملا

 ًاّدج ةدّيج .1
 ةدّيج .2
 )أرقت ال :ثحابلا( ةديج الو ةئيس تسيل .3
  ةئّيس .4
 ًاّدج ةئّيس .5

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

 
 99 98 4 3 2 1  ندياب فيزوج يكيرمألا سيئّرلا 1
 99 98 4 3 2 1  غنيب نيج يش ينيصلا سيئّرلا 4
 99 98 4 3 2 1 لكريم اليجنا ةيناملالا ءارزولا ةسيئر 23
 99 98 4 3 2 1  نوركام ليوناميا يسنرفلا سيئرلا 15
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Q732B  
 ريغتتس ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا هاجت ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا نا دقتعت ةجرد يأ ىلإ
 ؟بمارت ةرادإ اهعبتت تناك يتلا ةسايس نع ندياب ةرادإ تحت

 ةريبك ةجرد ىلإ .1
 ةطسوتم ةجرد ىلإ .2
 ةيندتم ةجرد ىلإ .3
  ًاقالطإ  ريغتت نل .4

 أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

Q730B  
 يتلا ةيجراخلا ةدعاسملا هل صّصَخت نأ ديرت يذلا لضفملا لاجملا وه ام ،ةيلاتلا تالاجملا نيب نم
 ؟كدالب اهيلع لصحت

[PROGRAMMER: RANDOMIZE] 
 

 ةأرملا قوقح .1
 ةئيبلا ةيامحو خانملا ريغت ةحفاكم .2
 يندملا عمتجملا ةيمنت .3
 ةيتحتلا ىنبلا ءانب .4
 ينهملا بيردتلاو ميلعتلا نيسحت .5
 ةيندملا تايرحلا زيزعت .6
 )ددح ءاجر( ــــــــــــــــــــ   رخآ .7

 )أرقت ال :ثحابلا( ةيبنجأ ةدعاسم ديرأ ال . 97
 أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q734A  

[PROGRAMMER: ONLY IF COUNTRY==7, 9] 
 نيرحبلا نيبو ليئارسإو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نيب تاقالعلا عيبطت ضراعت وأ ديؤت ىدم يأ ىلإ

 ؟ليئارسإو
 ةدشب ديؤأ .1
 ديؤأ .2
 ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4

 )أرقت ال ثحابلا( فرعأ ال . 98
 )أرقت ال :ثحابلا ( ةباجإلا ضفر .99
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Q734B 
 ؟ليئارسإو برغملا نيب تاقالعلا عيبطت ضراعت وأ ديؤت ىدم يأ ىلإ

 ةدشب ديؤأ .1
 ديؤأ .2
 ضراعأ .3
 ةدشب ضراعأ .4

 )أرقت ال ثحابلا( فرعأ ال . 98
 )أرقت ال :ثحابلا ( ةباجإلا ضفر .99

 
Q727  

 .كدلب يف ةيتحتلا ىنبلا عيراشم ىدحأ ءانبل كتموكح عم دقعب زوفلا ىلع ةيلودلا تاكرشلا سفانتت
 :يه تاكرشلا هذه اهيلإ يمتنت يتلا نادلبلا

 ةدحتملا تايالولا .1
 ايناملأ .2
 نيصلا .3
 ايكرت .4
 [PROGRAMMER: ONLY IF COUNTRY==1, 10, 13, 21] اسنرف .5
 [PROGRAMMER: ONLY IF COUNTRY==11]  ايلاطيإ .6
 [PROGRAMMER: ONLY IF COUNTRY==5, 7, 8, 9, 15, 19, 22] ةدحتملا ةكلمملا .7

 )أرقت ال :ثحابلا( نادلبلا هذه  نم دحاو الو .97
 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
 

99 98 5/6/
 1 ؟ةدوج تاجتنملا نسحأ عّنصي دلب يأ 1 2 3 4 7

99 98 5/6/
 ةلماعملا نييلحملا نيلماعلا لماعيس دلب يأ 1 2 3 4 7

 ؟)بتاورلا لضفأ عفدي( لضفألا
4 

99 98 5/6/
 5 ؟دقعلاب زوفي نأ لّضَفُت دلب يأ 1 2 3 4 7

 
Q104 

 ؟كدلب نم ةرجهلاب ًاموي تركف له .رخآ ناكم يف شيعلاو مهدالب نم ةرجهلاب صاخشألا ضعب ركفي
 معن .1
   ال .2

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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  Q104A 
[PROGRAMMER: IF Q104== 1] 

 ]ةمئاقلا نم قبطني ام لك رايتخا ءاجرلا .أرقت ال :ثحابلل[ ؟ةرجهلاب ركفت كلعج يذلا ام
 

[PROGRAMMER: POST-CODE CHECK ALL THAT APPLY]  
 

 ]ةلاطبلاو مخضتلا :تلئس اذإ :ثحابلل[ ةّيداصتقا بابسأل .1
  ةّيسايس بابسأل .2
  ةّينيد بابسأل .3
  ةّينمأ بابسأل .4
 )كترسأ دارفأل وأ كل( ميلعّتلا صرف .5
  ةلئاعلاب قاحتلالا .6
   داسفلا .7
   ____________________ :دّدح ىرخأ بابسأل .8

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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 ةيفارغميدلا صئاصخلا :عباسلا مسقلا
 

Q1003 
  :يـميلعتلا ىوـتسملا

  يمسر ميلعت ىلع لصاح ريغ .1
        .يئادتبا .2
                     .يساسأ / يدادعإ .3
           .يوناث .4
     .ينقت وأ ينهم/طسوتم مولبد .5
 .سويرولاكب .6
 .ىلعأف ريتسجام .7

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1010 

 :ةيجوزلا ةـلاحلا
  بزعأ .1
 )أرقت ال :ثحابلا( كيرش عم شيعي .2
 بطاخ .3
 جوزتم .4
 قلطم .5
 لصفنم .6
 لمرأ .7

 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
 

Q1010B1 
[PROGRAMMER: IF Q1010 != 1 OR 99]  

 ؟دالوأ كيدل له
 معن .1
 الك .2

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1010B2 

 [PROGRAMMER: IF Q1010b1==1]  
؟ةيوناثلا وأ ةيدادعالا وا ةيئادتبالا ةلحرملل ةساردلا نس يف كدالوأ نم له  

 معن .1
 الك .2

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q1014C 
 ؟كترسأ مهنم فلأتت نيذلا دارفألل يلامجإلا ددعلا وه ام
 [PROGRAMMER: INTEGER VALUES ONLY] لماكلا ددعلا____________

 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99999
 

Q1005 
 :تنأ له

  فّظوم .1
 صاخلا كباسحل لماع .2
 دعاقتم .3
 لزنم ةبر .4
 بلاط .5
 )لمع نع ثحبأ( لمعلا نع لطاع .6
 ــــــــــــــــــــــــــــــ :ددح ،رخآ در .7

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1005B 

[PROGAMMER: IF Q1005==3] 
 ؟يدعاقت بّترم كيدل له .دعاقتم كنإ تلق

 معن.1
 ال.2

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال.98
 )أرقت ال :ثحابلا(( ةباجإلا ضفر.99

 
Q1005C 

[PROGAMMER: IF Q1005==6] 
 ؟ةفيظو نع ثحبت له

 معن.1
 ال.2

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال.98
 )أرقت ال :ثحابلا(( ةباجإلا ضفر.99

 
Q1005D 

[PROGRAMMER: IF Q1005C==2] 
 ؟ةفيظو نع ثحبت ال اذامل
 )يئاوشعلا بيترتلاب :جمربملا(

 ةرفوتم ريغ فئاظولا .1
 ادج ةيندتم تابّترملا .2
 يصاصتخا بسانت ةفيظو دجوت ال .3
 ينعنمت ةيلئاعلا يتامازتلا .4
 يل حمسُي ال .5
 ءاجر ددح ــــــــــــــــــــــــــــ رخآ ببس .6

 )أرقت ال ثحابلا( فرعأ ال . 98
 )أرقت ال ثحابلا( :ةباجإلا ضفر . 99
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Q1005E 
[PROGRAMMER: IF Q1005C==4] 

 ؟انوروك سورياف ةحئاج ةيادب ذنم هب نيموقت/موقت يذلا يلزنملا لمعلل لصح اذام
 ًاريثك ديازت .1
 ًاليلق ديازت .2
 هلاح ىلع يقب .3
 ًاليلق صقانت .4
 ًاريثك صقانت .5

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1006A 

[PROGRAMMER: IF Q1005 == 1 OR 2] 
 ....عاطقلا يف ؟لمعت عاطق يأ يف

  ماعلا .1
  صاخلا .2
 ] "ىرخأ "ةيوفعب بواج ىتفتسملا اذإ ددح ،أرقت ال :ة/ثحابلل[ ___________ )ددح( ىرخأ .3

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1006B 

 [PROGRAMMER: Q1005==1 OR 2] 
 ميلعتلا وأ ءانبلا يف الثم بيجت نأ كنكمي ؟لمعت لاجم يأ يف تاملك ةعضبب يل لوقت نأ كنكمي له
 [POST CODE] .ءاذغلا تامدخو معاطملا وأ ةعارزلا وأ

 كامسألا ديصو يشاوملا ةيبرتو ةعارزلا .1
 ةيهيفرتلا نونفلاو ةليمجلا نونفلا .2
 ةقالحلاو ليمجتلا تامدخ .3
 رفحلاو بيقنتلا عاطق .4
 ةعانصلا .5
 ءاملاو زاغلاو ءابرهكلا عاطق .6
 ءانبلا لامعأ .7
 تارايسلا حيلصت ،ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت .8
 ةحايسلاو معاطملاو قدانفلا .9

 تاعدوتسملاو تالصاوملا .10
 ةيلاملا ةرسمسلا/ ةطاسولا .11
 لامعألا ةدايرو ريجأتلاو تاراقعلا .12
 عافدلاو ةماعلا ةرادإلاو ةموكحلا .13
 ةيلود تالاكوو تامظنم .14
 ةيلحم ةيحبر ريغ وأ ةيموكح ريغ تامظنم .15
 ثحبلاو ميلعتلا .16
 يعامتجالا داشرإلاو ةحصلا عاطق .17
 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت .18
 مالعإلاو ةفاحصلا .19
 ــــــــــــــــــــــــــــــ)دّدح( رخآ لاجم .20

 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q1016 

 ؟كترسأل يفاصلا لخدلا فصو ىلإ برقألا ةرابعلا تارابعلا هذه نيب نم رتخا
 .رفون نأ عيطتسنو ديج لكشب انتاقفن ةرسألا لخد يطغي .1
 ركذت تابوعص نود انتاقفن ةرسألا لخد يطغي .2
 انتاجايتحا ةيبلتل تابوعصلا ضعب هجاونو تاقفن نم هجاتحن ام ةرسألا لخد يطغي ال .3
 انتاجايتحا ةيبلتل ةريبك تابوعص هجاونو تاقفن نم هجاتحن ام ةرسألا لخد يطغي ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1012 

 ؟كتنايد يه ام
                         ة/ملسم .1
                       ة/يحيسم .2
 )أرقت ال :ثحابلا(________________ )دّدح(-ىرخأ .3
 )أرقت ال :ثحابلا( نيدب نيدأ ال .4

 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر.99
 

Q1012A 
[PROGRAMMER: COUNTRY==7, 10] 

 ]ةباجإلا لّجس ،أرقت ال :ثحابلل[
 ؟كبهذم وه ام

  ة/ينورام .1
  ة/يسكذوثرأ .2
  ة/يكيلوثاك .3
  ة/ينمرأ .4
  ة/ينس .5
 ة/يعيش .6
 ة/يعفاش .7
 ة/يرفعج .8
  ة/يكلام .9

 ة/يزرد .10
  طقف ة/ملسم .11
 _________________________ )دّدح( رخآ بهذم .12

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q1012B 
[PROGRAMMER: COUNTRY==1,7,11,13] 

 ]بيجملا ةباجإ ىلع ًءانب زمرلا عضوب ِفتكاو ةمئاقلا أرقت ال :ثحابلا[ ؟يمتنت ينثإ لصأ يأ ىلإ
[PROGRAMMER: THE LIST IS COUNTRY-SPECIFIC BUT WITH SET CODES AS FOLLOWS] 

 [PROGRAMMER: ALL COUNTRIES] يبرع .1
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==7]يدرك .2
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==1, 11, 13]  يغيزامأ      .3
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==7, 8] ينامكرت .4
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==1, 11, 13,21] قراوطلا      .5
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==11]  وبتلا .6
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==11]  ةلغاركلا .7
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==7]  يديزي .8
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==7]يروشآ .9

 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==10, 15]  ينمرأ .10
 [PROGRAMMER: IF COUNTRY==8]  يسكرش .11
  [PROGRAMMER: ALL COUNTRIES] ددح-رخآ لصأ نم .12

 [PROGRAMMER: ALL COUNTRIES] )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 [PROGRAMMER: ALL COUNTRIES]  )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q609 

 …صخش كنأب كسفن فصت له ،ماع لكشب
 نيدتم .1
 ام ٍدح ىلإ نيدتم .2
 نيدتم ريغ .3

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1011D 

 ؟يصخشلا لومحملا كمقر هنأ مأ رخآ صخش عم كراشتلاب لومحملا مقرلا اذه مدختست له
 رخآ صخش عم كراشتلاب همدختسا .1
  يصخشلا لومحملا يمقر هنإ .2

 )أرقت ال :ثِحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثِحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 
Q1011E 

 ؟اهكلمت يتلا ةلومحملا فتاوهلا طوطخ ددع وه ام
 [PROGRMMER: ALLOPW INTEGERN NUMBERS ONLY. MIN=1] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )أرقت ال :ثِحابلا( ةباجإلا ضفر .99
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Q602 
 ؟كل اناريج اهدارفأ نوكي نأ يف كتبغر ىدمب يرابخإ وجرأ ةيلاتلا تائفلا نم ةئف لكل

 ةدشب لضفأ ال .1
 لضفأ ال .2
 متهأ ال .3
 ام دح ىلا لضفأ .4
 ةدشب لضفأ .5

 )أرقت ال :ثحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثحابلا( ةباجإلا ضفر .99

  [PROGRAMMER: GO TO INTV_STATUS] ةلباقملاب رارمتسالا بيجملا ضفر 100
 

[PROGRAMMER: RANDOMIZE]  
 

 1 .ىرخألا تانايدلا عابتأ 1 2 3 4 5 98 99
 2 .فلتخم قرعو نول نم مه نيذلا 1 2 3 4 5 98 99
 3 .نورجاهملاو ةدفاولا ةلامعلا 1 2 3 4 5 98 99

99 98 5 4 3 2 1 ]PROGRAMMER: IF Q1012=1[ 
 4A  .ىرخأ ةيمالسإ ةفئاط نم دارفأ

99 98 5 4 3 2 1 ]PROGRAMMER: IF Q1012=2[ 
 4B  .ىرخأ ةيحيسم ةفئاط نم دارفأ

 
Q1011F 

 ؟ايلاح هيف شيعت يذلا تيبلا يف يضرأ فتاه كيدل له
 معن .1
 ال .2

 )أرقت ال :ثِحابلا( فرعأ ال .98
 )أرقت ال :ثِحابلا( ةباجإلا ضفر .99

 



ARABBAROMETER .ORG ARABBAROMETER @ARABBAROMETER

 حول الباروميتر العربي

الباروميتر العربي هو شبكة بحثية مستقلة وغير حزبّية، تقدم نظرة ثاقبة عن  

للمواطنين العاديين في  قتصادية جتماعية والسياسية وا تجاهات والقيم ا ا

العالم العربي.

لقد دأبنا على عمل استطالعات رأي عام مدققة وممثلة لمستوى الدولة، بناء  
على نهج العينات اإلحصائية، للسكان البالغين، على امتداد العالم 

العربي، في 15 دولة، منذ عام 2006. 

 نحن أقدم وأكبر مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال  

والنساء  في المنطقة. تمنح نتائج استطالعاتنا فسحة للمواطنين العرب

للتعبير عن احتياجاتهم واهتماماتهم.


