
 21 من 1 صفحة
qatarblockade2017_questionnaire_AR_pub_20180430.docx 

 

 جامعة قطر

 معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

 مسح قطر في مواجهة الحصار

 

 
 

 

[INTRO] 

لقد تم  .طرقحصار  حولجامعة قطر بإجراء مسح  تقومالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,, صباح الخير/مساء الخير ,,,,  

ئك في مواضيع و نود التعرف على آرا  مساهمتك في هذه الدراسة بالغة األهمية. بشكل عشوائي ضمن عينة هذا المسح.اختيارك 

  مختلفة و كيف ترى األمور بعد األزمة.

 

 ! وإذا لم يكن لديك أي استفسارات، يمكننا البدء اآلن___ اسمي 

 

[IF FINISHING INCOMPLETE SURVEY] 

 

[REINTRO] 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ,,,, صباح الخير/مساء الخير 

قد بدأنا معك قطر. ل حصاريقوم معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية بجامعة قطر بإجراء مسح حول   ،،، ___اسمي  

 ن مناسب الستكمال االستبيان؟هل الوقت اال… هذا المسح من قبل ولكننا لم نتمكن من اكماله في نفس الوقت 

 الباحث عند الضرورة :

 نضمن لك أن إجابتك ستبقى سرية و لن  يتم طرحها إال في شكل إحصائيات و  ال يمكن التعرف على صاحبها

 

 رفض    5   استبيان   1 

 خدمة الرد    6   موعد    2 

 قطع االتصال /رقم خطأ   7   ال يوجد رد   3 

 غير ذلك   /غير مؤهل    8   مشغول    4 

 

PROGRAMMER: PLEASE RECORD LANGUAGE OF INTERVIEW FROM BLAISE 

 

[SAFE] 

دات الثقيلة،  سوف قيادة السيارة أو تشغيل المعحفاظا على سالمتك،  في حال أنك تقوم بأي شيء يتطلب منك التركيز الكامل مثل 

 . أقوم باالتصال بك في وقت مناسب بالنسبة لك

IV: IF R SEEMS TO BE IN SITUATION WHERE CANNOT HEAR CLEARLY OR SPEAK 

WITHOUT INFLUENCE FROM OTHERS, ASK 
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 ؟الظروف تناسبك اآلن  هل بإمكانك اإلجابة على األسئلة دون تشتيت أو أن 

 نستمر .1

 االتصال مرة اخرى .2

 

[CONFIRM] 

إجاباتك ستكون سرية، : ولإذا لزم األمر يمكنك ق. ]عاماً وأنك تعيش في دولة قطر 18ثانياً، أود التأكد من أن عمرك ال يقل عن 

 [ونحن ال نستخدم أسماء األشخاص

 المشارك شخص بالغ ومقيم بدولة قطر، استمرار  1

 شخص غير بالغالمشارك  2

 المشارك شخص غير مقيم بدولة قطر 3

If Answer>1 skip to  INELIG 

 

[CONFDNTL] 

خاللها  منعلى شكل ملخصات بحث ال يمكن قبل أن نبدأ، اسمح لي أن أؤكد لك أيضاً على أنه سيتم عرض نتائج المسح على 

ديك أي إذا لم يكن ل. على أي سؤال في أي وقت، ويمكنك اختيار عدم الرد التعرف على األشخاص المشاركين في الدراسة

 !استفسارات أخرى، يمكننا البدء اآلن

 

  . و هذه دراسة مهمة نقوم بإجرائها بشكل منتظم لتتبع الرأي العام. نحن نتصل بك من جامعة قطر: عند الضرورة

 

 إلى المغادرة عدة  أجزاء إذا كنت مضطراً دقيقة تقريباً، ويمكنك استكماله في  15إلى  10سوف يستغرق المسح من : إذا ُسئلت

 .وفي هذه الحالة، سيتم حفظ كل إجاباتك وسنستأنف المقابلة من حيث توقفنا في الوقت الذي يناسبك. في أي وقت

 

 رسالة تأكيد المنفعة العامة: الضرورةعند 

جراء بحوث مسحية إتأخذ على عاتقها مسؤولية يعد معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية وحدة بحثية تابعة لجامعة قطر 

لمراجعة والجدير بالذكر أننا نخضع إلشراف مجلس ا. قائمة على أسس علمية سليمة في كل من دولة قطر والمنطقة بأسرها

اية عى إلى حمفال نفصح عن أي إجابات فردية، و نس. المؤسسية ونمتثل لمعايير مجال البحوث المسحية في جميع أنحاء العالم

رص متكافئة باإلضافة إلى ذلك، فإننا نختار المشاركين بشكل عشوائي بحيث تتاح للجميع ف. خصوصية المشاركين حماية تامة

غاية لتعكس شخص في دولة قطر، لذا فإن مشاركتك مهمة لل 1900ونتيجة لذلك، فإنك تمثل على األقل . خالل عملية االختيار

بح وبالتالي تص اإلجابة عن بعض األسئلة، يمكنك جعل هذه الدراسة أكثر إنعكاساً للواقع،فمن خالل . وجهة نظر اآلخرين مثلك

 .أكثر تأثيراً 

 مواصلة .1

 إعادة االتصال بالمستجيب .2
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Section A: Attachment and Belonging  
 

 

[IMPISSUE] 

 ؟اآلنقطر هامن وجهة نظرك، ما هي اهم قضية تواجه

 للباحث: ال تقرأ القائمة

 قطرحصار  .1

 هبوط اسعار النفط .2

 إرتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام .3

 البطالة .4

 التعليم .5

 قضايا أمنية .6

 اإلرهاب .7

 القيم اإلجتماعية المتغيرة .8

 الزيادة في العمالة الوافدة .9

 اإلزدحامات المرورية .10

 كثرة األعمال اإلنشائية .11

 أخرى )حدد( .12

 ال توجد اي قضية مهمة  .13

 

 

و ال توافق إلى حد ما، تحدد ما إذا كنت توافق بشدة، أو توافق إلى حد ما، أ لكل عبارة من العبارات التالية، أرجو أن

 أو ال توافق بشدة ؟

PROGRAMMER: RANDOMLY ROTATE STATMENTS. 

 VAR العبارة

 [QBETTER] بشكل عام قطر أفضل من معظم دول العالم

 [SUPPORTC] حتى لو تعارضت مع توجهاته الشخصية بلدهينبغي على المواطن تأييد سياسات 

 

 بشدة موافق .1

 ما حد إلى موافق .2

 ما حد إلى موافق غير .3

 اإلطالق على موافق غير .4
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ير فخور إلى حد ما، هل أنت فخور للغاية، فخور إلى حد ما، غ ما مدى اعتزازك بدولة قطر فيما يتعلق  بكٍل مما يلي.

  غير فخور مطلقًا؟

 انتقل بين العبارات بشكل عشوائي(.للمبرمج: )

PROGRAMMER: RANDOMLY ROTATE STATEMENTS 

 VAR العبارة

 ]QINFLU[ تأثيرها السياسي في العالم

 ]QECON[ إنجازاتها االقتصادية

 ]QSPORT[ إنجازاتها في المجال الرياضي

 ]QHISTORY[ تاريخها

 ]QTRAD[ عاداتها وثقافتها

 

 فخور للغاية .1

 حد ما فخور إلى .2

 غير فخور إلى حد ما .3

 غير فخور مطلقًا .4

 

لقًا للغاية، أو متعلقًا يرجى أن تحدد لي ما إذا كنت متع يختلف الناس في تقدير تعلقهم وانتمائهم إلى هويات مختلفة . 

 إلى حد ما، أو غير متعلق إلى حد ما، أو غير متعلق مطلقًا باآلتي... 

 

 VAR العبارة

 ]ATQAT[ قطر

 ]ATGCC[  التعاون الخليجيمجلس 

 ]ATARAB[ العالم العربي

 ]ATISLAMIC[ العالم اإلسالمي

 

 للغاية متعلق .1

 إلى حد ما متعلق .2

 غير متعلق إلى حد ما .3

 متعلق مطلقًا غير .4
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Section B: Social Issues and Communication  

 الحصار دول في لك أقارب أي حول أسئلة مجموعة أسئلك سوف األن

[BRELATIVE] 

 ؟هل لديك أقارب في دول الحصار

 نعم .1

 ال .2

 [MEETREL] 

If YES to  BRELATIVE, ASK 

 ؟ م خالل الحصارههل تمكنت من اللقاء بأحد

 نعم .1

 ال .2

 [MEETLOC] 
If YES to MEETREL, ASK 

 أم في دولهم أم دولة محايدة هل كان لقاؤك بهم في قطر

 قطر .1

 دولهم .2

 دولة محايدة .3

 

 

 

[HOWCOM] 

 عادةً، كيف تتواصل مع أقاربك المتواجدين في دول الحصار؟

 

 اختر جميع ما ينطبقللباحث: 

 الهاتف األرضي .1

 الهاتف الجوال .2

 (SMSالرسائل النصيية ) .3

 سكايب .4

 واتساب .5

 فايبر .6

 فيس تايم .7

 تويتر .8

 فيسبوك .9

 مقاهي اإلنترنت .10

 بطاقات الهاتف .11

 الرسائل البريدية .12

 األقارب أو األصدقاء المسافرون .13

 )حدد(أخرى  .14

 أتواصل ال .15
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[RELATION] 
If HOWCOM < 15, ASK 

د كبير، تطورت حإلى  معهم هل تطورت عالقتك الذين يعيشون في دول الحصار،أفراد عائلتك أو أقاربك  بالنسبة لتواصلك مع

 ؟خالل الحصاربشكل كبير أم ساءت  إلى حد ما، ساءت الى حد ما 

 كبير بشكلتطورت  .1

 تطورت إلى حد ما .2

 الى حد ماساءت  .3

 كبيرساءت بشكل  .4

 تقريباً لم تتغير .5

 مختلطة: بعضها ساءت و بعضها تطورت .6

 

[BVISIT] 

 ؟األزمةتهاء ما مدى قبولك لزيارة إحدى دول الحصار بغرض السياحة بعد ان ،بعيداً عن الزيارات العائلية والتعبدية

  أقبل بشدة .1

 أقبل إلى حد ما .2

 أرفض إلى حد ما .3

 أرفض بشدة .4
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Section C: The Economy & Personal Finances 

 :ككللننتقل اآلن إلى ظروف األعمال و التجارة في دولة قطر

[BUSINESS1] 

 هل تعتقد أن ظروف األعمال والتجارة في الوقت الحاضر أفضل مما كانت عليه منذ عام أم أسوأ؟ .

 أفضل اآلن  .1

 أسوأ اآلن  .2

 نفس الحال تقريباً  .3

 

[BUSINESS2] 

وقت الحاضر، أم اآلن، هل تتوقع أن تصبح ظروف األعمال والتجارة في دولة قطر ككل أفضل مما هي عليه في البعد سنة من 

 أسوأ، أم ستظل على نفس الحال؟

 أفضل من اآلن  .1

 أسوأ من اآلن  .2

 نفس الحال تقريباً  .3

 

 

[GROWTH] 

 وات الثالث القادمة؟ركوداً اقتصادياً خالل السنبالتفكير في المستقبل، هل تعتقد أن دولة قطر ستشهد نمواً اقتصادياً أم 

 نمو اقتصادي    1

 ركود اقتصادي  2

 ستبقى على نفس الحال 3

 

                  

[FINANCE2] 

ادية، أم أسوأ حاالً، أم هل تعتقد أنه بعد عام من اآلن ستصبح أنت وأسرتك أفضل حاالً من الناحية الم -بالتفكير في المستقبل 

 الذي أنت عليه اآلن؟الحال ستبقى على نفس 

 سنكون أفضل حاالً   1

 سنكون أسوأ حاالً  2

 سنكون في نفس الحال تقريباً  3

 

 

[INVEST] 

 هل توجد لديك استثمارات في دول الحصار؟

 نعم  .1

 ال .2
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[INVEST2] 

IF INVEST=1, ASK  

 إلى أي مدى تضررت استثماراتك في دول الحصار؟

 تضررت كثيرا .1

 تضررت قليال .2

 لم تتضرر إطالقا .3

 

[INVEST3] 

 قطر؟ في استثمارات لديك توجد هل

 نعم  .1

 ال .2

 

[INVEST4] 

IF INVEST3=1, ASK 

 الحصار؟جراء  قطر في استثماراتك تضررت هل

 نعم  .1

 ال .2

[INVEST5] 

IF INVEST4=1, ASK 

 الحصار؟جراء  قطر في استثماراتك تضررتالى اي مدى 

 تضررت بشكل كبير .1

 تضررت الى حٍد ما .2

[ENTRP] 

  األعمال؟ ورواد الخاص للقطاع  قطر في االستثمارية الفرص تتوفر مدى أي إلى الحصار، بدء منذ

 االستثمارية الفرص من ديالعد توفرت .1

 االستثمارية الفرص من قليلال يتوفر .2

 استثمارية فرص توجد ال .3

 

[ENTRP 2] 

PROGRAMMER: IF ENTRP<3 ASK, 

 استفدت من من الفرص االستثمارية التي تم ترويجها مؤخرا في قطر؟  هل

 نعم .1

 ال .2
 

[ENTRP 2A] 
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PROGRAMMER: IF ENTRP2=1 ASK 

 إلى أي مدى استفدت من الفرص االستثمارية التي تم ترويجها مؤخرا  

 كثيرا  استفدت  .1
 استفدت إلى حد ما .2

 

 

[ENTRP3] 

 القادمة؟ الفترة خالل تجاري/استثماري بمشروع البدء تنوي مدى أي إلى

 

 تجاري/استثماري بمشروع قريبا سأبدأ .1

 بمشروع للبدء حاليا أخطط .2

 بمشروع البدء في أفكر .3

 بمشروع للبدء نية لدي توجد ال .4

 للتنمية قطر لبنك بمشروع تقدمت .5
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Section D: The Blockade 

 :بالحصار القطري السوق تأثر حول األسئلة من مجموعة أسئلك سوف

[BLOCKADE1] 

 السوق القطري:من أن المنتجات التي تحتاجها هل وجدت أ الحصار، دمنذ ب

 بشكل كاملمتوافرة  .1

 متوافرة إلى حد ما .2

 غير متوافرة إلى حد ما .3

ً غير متوفرة  .4  إطالقا

 

[BLOCKADE2] 

لقطري ارتفعت الخيارات من المنتجات المتوافرة في السوق اأن وجدت ؟ هل المنتجات المتوافرة في السوقجودة ماذا عن 

 :جودتها أم انخفضت منذ بداية الحصار

 ارتفعت جودتها .1

 انخفضت جودتها .2

 تتغير الجودةلم  .3

 

[BLOCKADE2A] 
IF BLOCKADE2<3, ASK  

 إلى حد ما؟كثيراً أم  انخفضت / ارتفعتهل تستطيع القول أنها 

 كثيراً  .1

 إلى حد ما .2

 

[BLOCKADE3] 

لية إلى حد ما أسعار المنتجات المتوافرة في السوق القطري أصبحت غالية بشكل كبير، غاأن وجدت ، هل بالنسبة لألسعار

 ً  ؟ليست غالية إلى حد ما ليست غالية إطالقا

 غالية بشكل كبير .1

 ما حد إلى غالية .2

 غالية ليست وبعضها غالية بعضها .3

 غالية إلى حد ما ليست .4

5.  ً  ليست غالية إطالقا

 لم تتغير األسعار .6

[BOYCOTT1] 

 الدول التي ساهمت في حصار قطر؟، هل تجنبت استخدام خدمات أو شراء منتجات منذ بدأ الحصار

 نعم .1

 ال .2
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[ACCEPTING] 

؟ حصارالفي شاركت  منشأها في الدول التي شراء منتجات أو إستخدام خدماتمتقبالً لبعد إنتهاء الحصار، إلى أي مدى ستكون 

 هل ستكون:

 بشدةمتقبل  .1

 إلى حد مامتقبل ً .2

 إلى حد مامتقبل غير  .3

ً غير  .4  متقبل إطالقا

 لن أشتريها/ استخدمها مجدداً  .5
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Section E: Political Issues  

  :قطر حصار بأزمة المتعلقة السياسية القضايا تجاه نظرك وجهة حول األسئلة من مجموعة أسئلك سوف

  

[POLINTEREST] 

هتماً جداً، لست مهتماً م؟ هل أنت مهتم جداً، مهتم نوعاً ما، لست المحلية واالقليمية بشكل عام، ما مدى اهتمامك بالسياسة

 على اإلطالق؟

 ( مهتم جدا  1

 ( مهتم نوعا  ما2

 ( لست مهتما  جدا  3

 ( لست مهتما  على اإلطالق4

 

[QROLE] 

ا وليبيا ومصر م مثل سوريالدور القطري في قضايا المنطقة والعالاإلتهامات التي وجهتها دول الحصار لقطر بتتعلق بعض 

تعلق بالقضايا أن تزيد أو تقلل من نشاطها المبعد إنتهاء الحصار تعتقد أن األفضل لقطر  هل،  نظركمن وجهة ا. وغيره

  الدولية؟

 

 طها في القضايا الدوليةزيادة نشا .1

 تقليل نشاطها في القضايا الدولية  .2

 تبقي نشاطها كما هو   .3

 [QROL2] 
IF QROLE <3, ASK  

 بشكل كبير أم إلى حد ما؟قطر من نشاطها تزيد/ تقلل هل تفضل أن 

 بشكل كبير .1

 إلى حد ما .2

 

[MEMBERSHIP] 

 أم سلبي؟على وجه العموم، هل تعتقد أن مشاركة دولة قطر في مجلس التعاون الخليجي أمر إيجابي  

 جابييإأمر  .1

 سلبيأمر  .2
3.  ً  ليس إيجابياً أو سلبيا

 
 

   :عبارات التاليةما مدى موافقتك على ال  .هذه األزمة أثرت على طبيعة التحالفات والعالقات بين دول المنطقة بشكل عام

 بشدة موافق .1

 ما حد إلى موافق .2

 ما حد إلى موافق غير .3

 اإلطالق على موافق غير .4

 موافق غير غير ال و بموافق لست .5
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 VAR العبارة
ستجيب ، أذا سأل الم)  فعل ما يلزم للعودة للعالقات الطبيعية في الخليجعلى قطر 

 الخليج العربية(  لدولج = مجلس التعاون الخلي

 

[ALLIANCE1] 

 

 البحث عن تحالفات جديدة مع قوى إقليمية في المنطقةعلى قطر 

 
[ALLIANCE2] 

 
يب، : المستج )إذا سأل التام عن التحالفات االقليميةاالستقالل على قطر تحقيق 

 (العربية الدول وجامعة الخليجي التعاون مجلس مثالاإلقليمية = التحالفات 

 

[ALLIANCE3] 
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 : مدى موافقتك على العبارات التاليةما 

 بشدة موافق .1

 ما حد إلى موافق .2

 ما حد إلى موافق غير .3

 اإلطالق على موافق غير .4

 موافق غيرو ال غير  موافقب لست .5

 VAR العبارة
 ]QATARGCC[ قطر دولة خليجية وينبغي أن تعمل إقليمياً عبر التوافق مع جيرانها

 ]BLOCKADEYEARS[  يمكن لقطر أن تعيش في ظل هذا الحصار ألعوام عديدة 
 ]ALJAZEERA[ قناة الجزيرة تخدم المصالح القطرية بشكل كبير 

 ]GAZA[ دعم قطر لغزة يجب أن يستمر 
الل خال تتدهور الخالفات السياسية سريعا  عندما تكون هناك مشاركة شعبية من 

 مجالس منتخبة في الدول التي تنشأ بينها الخالفات.
 

[PARLIMANT] 

 

[GOVRESP] 

 هل أنت : الحصار؟ مع دولة قطرتعامل ل عام، ما مدى رضاك عن بشك

 راضي جدا .1

ً راضي  .2  ما نوعا

 نوعاً ماغير راضي  .3

 غير راضي تماما .4

 راض غير ال و براض   لست .5
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[POLDEMO] 

 

 10إلطالق" و يعني "ليس مهماً على ا 1ما مدى أهمية أن تعيش في بلد ديمقراطي؟ أرجو تحديد األهمية على مقياس حيث 

 يعني "مهم بكل تأكيد " ؟

 

 هم بكل تأكيدم                                                       ليس مهما  على اإلطالق

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Section F: Human capital and consultancy firms  
 

 سوف أسألك اآلن حول وظيفتك وطبيعة العمل في مؤسستك في إطار التعرف على الثروة البشرية في قطر:

[JOBNOW] 

 الوظيفي حاليا ؟ما هو وضعك 

 موظف بدوام كامل .1
 موظف بدوام جزئي .2

 عمل خاص  .3

 محال الى البند المركزي .4
 ال أعمل وأبحث عن عمل .5
 ال أعمل وال أبحث عن عمل .6
 طالب .7
 )إذا كان المستجيب أنثى( ربة منزل .8
 متقاعد .9

 غير قادر على العمل .10
 آخر، )حدد(__________ .11

[JOBTIME] 

If JOBNOW=1OR 2 ASK, 

 في وظيفتك الحالية؟  قضيتكم سنة 

 للباحث: ادخل عدد السنوات _______________

 

[JOBCHANGE] 

If JOBNOW=1OR 2 ASK, 

 كم مرة غيرت فيها عملك حتى اآلن؟

 _______________ المراتللباحث: ادخل عدد 

 

 

[JOBCONSULT] 

If JOBNOW=1OR 2 ASK, 

 ؟واالستشاريين المؤقتين أفيها على الشركات االستشارية  تعملالمؤسسة التي تستعين هل 

 نعم .1

 ال .2



 21 من 17 صفحة
qatarblockade2017_questionnaire_AR_pub_20180430.docx 

If  JOBCONSULT=1 ASK, 

ير موافق إلى حد غلعبارات التالية عن وظيفتك الحالية، هل أنت موافق بشدة، موافق إلى حد ما، على اما مدى موافقتك 

 ما، غير موافق على اإلطالق؟

 موافق بشدة .1

 موافق إلى حد ما .2

 إلى حد ماغير موافق  .3

 غير موافق على اإلطالق .4

 لست بموافق و ال غير غير موافق .5

 المتغيير العبارة

مة إلنجاز الشركات االستشارية واالستشاريين المؤقتين لديهم الخبرة والمهارات الالز
 العمل المطلوب

[JOBCONSULT2] 

ت والشركايمكن لموظف أو خبرات متواجدة في المؤسسة القيام بعمل االستشاريين 
 االستشارية

[JOBCONSULT3] 

عن  جذب مزيد من الكفاءات والخبرات للعمل في المؤسسة بشكل دائم يغني المؤسسة
 االستعانة بالشركات االستشارية

[JOBCONSULT5] 

 

If JOBNOW=1OR 2 ASK, 

ير موافق إلى حد إلى حد ما، غلعبارات التالية عن وظيفتك الحالية، هل أنت موافق بشدة، موافق على اما مدى موافقتك 

 ما، غير موافق على اإلطالق؟

 موافق بشدة .1

 موافق إلى حد ما .2

 غير موافق إلى حد ما .3

 غير موافق على اإلطالق .4

 لست بموافق و ال غير غير موافق .5

 

 المتغيير العبارة

 [JOBFIELD] انا اعمل في نفس المجال الذي درست فيه؟

 [JOBTRAIN] فرص تدريب وتطوير مهنيالمؤسسة التي أعمل فيها وفرت لي 
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Section G: Demographics and Background  

اآلن سوف أطرح عليك بعض األسئلة عنك وعن أسرتك. وهذا هو الجزء األخير من الدراسة، وسوف يساعدنا في تفسير نتائج 

  الدراسة.

[YEAR] 

 في أي عام ولدت؟ 

 ___________السنة أدخل 

 

[MARITAL] 

 ج؟ما هي حالتك االجتماعية الحالية؟  هل أنت متزوج، أم منفصل، أم مطلق، أم أرمل، أم لم يسبق لك الزوا

 متزوج   1        

 منفصل  2        

 مطلق  3        

 أرمل   4        

 لم يسبق لي الزواج   5        

       

[GENDER] 

 

[ أدخل جنس المستجيب]  

  االستبيان يتطلب مني أن استفسر عن جنس المستجيب أو المستجيبة. :القولفي حالة الشك، يمكن  

   ذكر .3

   أنثى .5

 

[FAMSIZE] 

 

 كم عدد أفراد أسرتك داخل المنزل ؟

 : هذا ال يتضمن الخدم و السائقين و عمال الحديقة.للباحث: إذا استدعت الضرورة، أضف 

 العدد ____________

 

 

[UNDER18] 
If MARITAL<5, ASK 

 

 كم عدد أبنائك الذين هم تحت سن الثامنة عشر ؟

 العدد ___________

 

[EDUC1] 

 ]الباحث: اقرأ خيارات اإلجابة إن لزم األمر[ما هو أعلى مستوى تعليمي أكملته؟ 

 

ً لم ألتحق بالمدرسة  1  إطالقا

    (         الصفوف من األول إلى السادس)المرحلة االبتدائية   2

     (                  الصفوف من السابع إلى التاسع)المرحلة اإلعدادية  3

    تعليم مهني )بعد المرحلة اإلعدادية و ال تعد كالمرحلة الثانوية(               4

   (         الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر)المرحلة الثانوية  5
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 الدبلوم )ما بعد المرحلة الثانوية و ال تعد مرحلة جامعية(  6

 بكالوريوس علوم/بكالوريوس تجارة/ليسانس/معةخريج جا 7

 درجة الماجستير 8

 دكتوراه 9

 _____(يُرجى التحديد)غير ذلك  10

 

[NEIGH] 

 في أي مناطق قطر تسكن؟ هل تسكن في: 

 )للباحث: ال تقرأ اإلختيارات(

 الدوحة .1

 الريان .2

 الوكرة .3

 أم صالل .4

 الخور .5

 مدينة الشمال .6

 الضعاين .7

 الشيحانية ) أو : الشحانية( .8

 )حدد( اخرىمنطقة  .9

 

[MUNI] 
IF NEIGH = 9 | NEIGH = DK | NEIGH = REF, ASK 

 تذكر لي في أي منطقة من أرجاء قطر يقع حيك؟ هل يقع في : هل يمكنك أن 
 

 

 الدوحة .1

 الريان .2

 الوكرة .3

 أم صالل .4

 الخور .5

 مدينة الشمال .6

 الضعاين .7

 الشيحانية ) أو : الشحانية( .8

 )حدد( أخرى منطقة .9
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[HHINCO1] 

IF RESPTYPE=1, ASK 

 أكثر؟فلاير قطري  50,000لاير قطري أم  50,000هل إجمالي الدخل الشهري ألسرتك أقل من 

 لاير قطري  50,000أقل من  1

 لاير قطري أو أكثر  50,000 2

 

{Q:HHINCO1A} 

IF RESPTYPE=1 & HHINCO1 =1, ASK 

 ؟أكثرفلاير قطري  30,000لاير قطري، أم  30,000هل هو أقل من ثانيا،  

 لاير قطري  30,000أقل من  1

 لاير قطري أو أكثر  30,000 2

 

[HHINCO1B] 

IF RESPTYPE=1 & HHINCO1 =2, ASK 

  ؟أكثرفلاير قطري  70,000لاير قطري، أم  70,000هل هو أقل من ثانيا، 

 لاير قطري  70,000أقل من   1

 لاير قطري أو أكثر  70,000 2
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Interview Exit    

[THANKYOU] 

 قبل توديعك، هل لديك أي مالحظة تود اضافتها؟.  هي جميع األسئلة التي أردت طرحها عليكتلك 

 [إجابة مفتوحة]نعم  1

 ال 2
 

 . .نحن نقدر الوقت الذي استغرقته إلتمام هذا الحوار.  شكراً جزيالً لمشاركتك

 


