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 دولة فلسطین  

 الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني
 2019مسح العنف في المجتمع الفلسطیني،

     
 

 

 

في هذه االستمارة هي ألغراض إحصائ�ة محضة ول�ست ألي غرض آخر" طب�عة العالقات االسر�ة بین أفراد وتهدف الى التعرف على    جم�ع المعلومات 
قسام االستمارة  أ   . ضد افراد المجتمع الفلسطیني  االسرة الواحدة و�ین أفراد المجتمع المح�ط بهم �ما فیها سلو��ات جنود االحتالل االسرائیلي ومستوطن�ه

 السن" متنوعة حیث �ختص �عضها �النساء وال�عض اآلخر �الرجال واالطفال و��ار
 
 

 2000العامة لعام    تعتبر سر�ة �موجب قانون اإلحصاءات  جم�ع المعلومات
   الب�انات التعر�ف�ة

ID00 :رقم االستمارة المتسلسل في العینة  ID01 منطقة العد عینة رقم االستمارة المتسلسل في:                  

ID02   :المحافظة ...........................  ID03 السكاني : :...........  التجمع    

ID04 :رقم منطقة العد في التجمع  ID05 :رقم المبنى  

ID06 رقم الوحدة السكن�ة:  ID07   :اسم رب األسرة................................................ 

ID08 رقم الهاتف                        :  ID09  :رقم الجوال  

 سجل المقابلة
IR01 جدول الز�ارات 

 رقم الز�ارة السنة الشهر الیوم
 ساعة دخول األسرة

 دقائق: ساعات
 ساعة المغادرة من األسرة

 دقائق: ساعات

 : : الز�ارة األولى    

 : : الز�ارة الثان�ة   
 : : الز�ارة الثالثة   

IR02 العدد الكلي للز�ارات  

IR03 السبب......................... رفض التعاون 6 اكتملت 1  نت�جة المقابلة النهائ�ة ، 

 غیر مأهولةسكن�ة وحدة  7 اكتملت جزئ�ا 2 

 

 لم یتوفر معلومات 8 األسرة مسافرة 3
 أخرى/ حدد ………………. 9 وحدة غیر موجودة  4

 ال أحد �البیت 5

IR04 األسرة الذ�ور األسرة اإلناث IR05  مجموع أفراد    مجموع أفراد 

IR06   سنة  11-0عدد الذ�ور من  IR07   من   سنة  11-0عدد اإلناث 

IR08   سنة  17-12من   الذ�ورعدد  IR09   من   سنة  17-12عدد اإلناث 
IR10 ) لم �سبق لهم الزواج 64-18عدد الذ�ور (سنة  IR11 )   سنة) لم �سبق لهن الزواج 64-18عدد اإلناث 

IR12  سنة فأكثر 65عدد الذ�ور  IR13   سنة فأكثر 65عدد اإلناث  

IR14 
سبق   الذینالمتزوجین حال�ًا أو   سنة)  64-14(   الرجالعدد  

 الزواج  مله
 IR15 ) سنة) المتزوجات حالیاً  أو اللواتي سبق لھن  64-14عدد النساء

  الزواج

IR16 :اسم ال�احث/ة IR17     :رقم ال�احث/ة   
IR18 :اسم المشرف/ة IR19  المشرف/ة:رقم   
IR20 :اسم المدقق/ة IR21  المدقق/ة:رقم  

IR22 ة:/اسم المرمز IR23 ة:/رقم المرمز  
IR24 :اسم مدخل/ة الب�انات IR25  مدخل/ة الب�انات:رقم  
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 القسم األول

   ب�انات أفراد األسرة 

 .الزواج�ةعن جنسهم، عمرهم، وحالتهم   أود أن أسألك �عض االسئلة العامة حول جم�ع الذین �ق�مون �شكل دائم في هذا المنزل �غض النظر تعرف على أفراد االسرة  نل

 لجم�ع األفراد
HR01 HR02 HR03 HR04 HR05A HR05 HR06 HR07 HR08 
رقم الفرد 
 المتسلسل

 
 

أسماء أفراد األسرة المعتادین  
 الثالثي)(االسم 

 
من فضلك سمي لي أسماء 

جم�ع األشخاص الذین  
�ق�مون عادة في أسرتك �ما 
في ذلك األطفال الصغار  
والرضع، ولنبدأ برب األسرة 

 أوالً 
 

ما هي عالقة (االسم) 
 برب األسرة؟

 رب األسرة  01
 زوج/زوجة  02
 ابن/ بنت  03
 أب / أم  04
 أخ/أخت  05
 جد/جدة  06
 حفید/حفیدة  07
زوج /زوجة ابن  08
 بنت
 أقر�اء آخرون  09
 آخرون  10

 ما هو
 ؟الجنس

 
 
 
 
 . ذ�ر1
 . أنثى 2

 ؟نةلسوار شهلوا�الیوم  د (االسم) الیم  خ�ر ات وه  ام
 

 .نكمأ  م�ة إنسك من خالل وثائق ر لذ  ي لجس:  ةثحا�لل
 
 

 ال اعرف:
خانة الیوم  99سجلي    في 
 في خانة الشھر 99سجلي 
 في خانة السنة 9999سجلي 

 

ــ ــــث لـ ــــاحـ ــ�ـ ــر /لـ ــمـ ــم عـ ة: �ـ

حسبي العمر من ا(االسم)؟ 

ــــخ  ــــار�ـ ــــالداتـ ــــیـ ــــمـ ــــ لـ ي فـ

HR05A   ــي ــلـ ـــجـ ــــــــ وسـ

 جا�ة �السنوات الكاملة.إلا
عدم معرفة تار�خ  وفي حال

ــــألي ع المیالد ـ ــ ـ ــ ـ ـ العمر  ناسـ
 وسجل�ه

العمر   ا) إذ00(  ـــان  ـ �ـ
من سنةقأ  ل 
 98أكثر  سجلي ف)  98(
 ال أعرف  )99(

حالة  
 اللجوء؟

 
الجئ .  1

 مسجل

. الجئ 2

غیر 

 مسجل

ل�س . 3

 الجئاً 

 

   نت�جة لحالة صح�ة، هل لدى (االسم) صعو�ة في.....؟  

   . نعم، �عض الصعو�ة1                    . ال یوجد0
       . ال �ستط�ع مطلقاً 3             . نعم، صعو�ة �بیرة2     

 

 التأمین الصحي   
 . ال یوجد1
 . حكومي فقط2
 . و�الة فقط3
 . خاص فقط4
 وو�الة. حكومي  5
. حكومي  6

 وخاص
 . و�الة وخاص7
 . اسرائیلي 8
 . أخرى9

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

الحر�ة  السمع ال�صر
واستخدام 

 األیدي

التذ�ر 
 والتر�یز

العنا�ة 
 الشخص�ة 

 التواصل

 السنة الشهر الیوم

01                

02                

03                

04                
05                

06                

07                

08                
09                

10                

11                
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 فرد واستخدام استمارة تكمیل�ة  )11(داخل المر�ع إذا �ان عدد أفراد األسرة أكثر من   Xضع إشارة    
 
 
 

سنوات  3لألفراد (  
 فأكثر)

 سنوات فأكثر) 5لألفراد (
سنوات   10لألفراد (

 فأكثر)
 سنة فأكثر) 14لألفراد ( االسبوع الماضي  فأكثر)  سنوات 10لألفراد (العالقة �قوة العمل 

HR01 HR02 HR09 HR10 HR11 HR12 HR13 HR14 HR15 
 رقم الفرد

 المتسلسل
أسماء أفراد األسرة  

 المعتادین  (االسم الثالثي)
 

من فضلك سمي لي أسماء 
جم�ع األشخاص الذین  

أسرتك �ما �ق�مون عادة في 
في ذلك األطفال الصغار  
والرضع، ولنبدأ برب األسرة 

 أوالً 

ملتحق   …هل  (االسم)
 التعل�م؟�
 
بر�اض   .1 ملتحق 

 االطفال
حال�ا �التعل�م .2  ملتحق 
�التعل�م وترك  3 . التحق 

 قبل إنهاء المرحلة
�التعل�م  4 . التحق 

 وتخرج
. لم یلتحق أبدا  5

 �التعل�م

اذا �انت االجا�ة  
انتقل الى    5الخ�ار  

 HR11 سؤال  
 

ــنوات  ــ ــ ــ ــدد السـ ــا هي عـ مـ
ـــا   ـــة التي أتمهـ ــ�ـ ــ ــ ــ ـــدراسـ الـ

في التعل�م   (االسم) بنجاح 
 ؟النظامي

 
 

)  إذا �ان عدد  00سجلي (
سنوات الدراسة أقل من 

 سنة
 

ـــة  ـ الـ ـــ ـ ـــحـ الـ ـــي  ـــا هـ ـ مـ
 التعل�م�ة لـ (االسم)؟

 أمي   01
   ملم  02
 ابتدائي   03
 إعدادي  04
 ثانوي  05
 دبلوم متوسط  06
 �كالور�وس   07
 دبلوم عالي   08
 ماجستیر  09
 د�توراه  10
    
 

 نوع العالقة �قوة العمل 
 ساعة. 14-1عامل من  .1
 ساعة. 34-15عامل من  .2
 ساعة. 45-35عامل من  .3
 ساعة فأكثر. 46عامل  .4
سبق له  –(ال �عمل و�ر�د العمل   .5

ل   4العمل)  �حث عن عمل خال
 اساب�ع الماض�ة

لم �سبق له  –و�ر�د العمل (ال �عمل  .6
ل   4العمل) �حث عن عمل خال

 اساب�ع الماض�ة
 (ال �عمل وال یر�د العمل) 

 . التفرغ للدراسة/ التدر�ب7
 . التفرغ ألعمال المنزل8
 . العجز/ �بر السن/ المرض.9

 . وجود ایراد10
 . تقاعد11
  . أخرى، حدد.....12

 الحال�ة/ السا�قة الرئ�س�ة المهنة
 
 
 نوع العمل الذي �قوم �ه الفرد �التفصیل)( 
 
 
 

 الذین أجابوا( والمتعطلین الذین سبق لهم العمل العاملینلألفراد 
) لإلجا�ات -وتوضع العالمة ( 5-1 االجا�ات   HR12في سؤال

6-12( 
 
 

الحالة العمل�ة 
 الرئ�س�ة

 

 صاحب عمل  .1
 �عمل لحسا�ه  .2
 مستخدم �أجر  .3
�عمل لدى   .4

االسرة بدون  
 أجر

 العاملین لألفراد 
والمتعطلین الذین 
 سبق لهم العمل 

في  الذین أجابوا(
  HR12   سؤال 

 5- 1 االجا�ات 
وتوضع العالمة 

- 6) لإلجا�ات -(
12( 

ما هي حالة (االسم)  
 الزواج�ة الحال�ة؟

 هل هو/هي...
 . لم یتزوج أبدًا 1
. عقد ألول مرة ولم  2

 یتم الدخول
 .متزوج/متزوجة3
 . مطلق/مطلقة4
 . أرمل/أرملة5
 منفصل/منفصلة  .6

 الرمز المهنة

01          

02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
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09          
10          
11          
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 القسم الثاني
 خصائص المسكن

 أي دخلها واحت�اجاتها المال�ة وقدرتها على الصرف. ،االقتصادي لألسرةاالسئلة التال�ة تهدف للتعرف على ظروف المسكن والوضع  
 

 رمز اإلجا�ة فئات الترمیز األسئلة الرقم
HC01   5. غرفة مستقلة                                       4. شقة      3. دار    2. فیال    1 األسرة؟  تق�م �ه  الذي  المسكنما هو نوع .

  خرىأ  .7     �رفان/ بر�س /. براك�ة  6خ�مة       
 

HC02 
 

 مستأجر مفروش. 3            غیر مفروش. مستأجر  2             . ملك1 ما هي ح�ازة المسكن؟
   . أخرى6 . مقابل عمل                   5       . دون مقابل  4

 

HC03 
 

 جنس حائز المسكن
  

    �ال الجنسین.  3                  انثى.  2             رذ� .1

 
 
 

HC04                 ال2. نعم                       1هل تتوفر السلع أو الخدمات التال�ة لدى األسرة؟ . 
  . مروحة �هر�ائ�ة22  أرضي  . خط هاتف15  . تكی�ف مر�زي8  (خصوص�ة). س�ارة  1 
  . م�كرو�ف23  . خط إنترنت فلسطیني16  . تدفئه مر�ز�ة9  . ثالجة �هر�ائ�ة2 

  .  فر�زر  24  . خط إنترنت إسرائیلي17  . مكنسة �هر�ائ�ة10  غسالة مال�س. 3 

  . مك�ف  25  النقال الفلسطیني  . خط18  . ط�اخ غاز/ �هر�اء11  . تلفز�ون عادي4 
  .  جال�ة صحون26  سرائیلياإلالنقال  ط  . خ19  . مكت�ة منزل�ةLED, LCD  12.  تلفز�ون 5 
  . نشافة مال�سIPad  27تابلت و   جهاز  .20  حاسوب جهاز  .13  . صحن القط6 
  . منقي الم�اه28  ذ�ياتف  ه جهاز .  21  الب توب جهاز.  14  . سخان شمسي7 

HC05 توفر خدمة الكهر�اء في المسكن یوم�اً    عدد ساعات
 ؟الشهر الماضيخالل  

  ساعة.  16-8من  . 2             .ساعات 8. أقل من  1

 ساعة  24. 4      ساعة.        23-17. من  3

HC06 
  أسرتك �شكل رئ�سي أثناء اللیل، ما الذي تستخدمه  

 ؟في حال انقطاع الت�ار الكهر�ائي   إلضاءة المنزل

. استخدام مصادر الطاقة البدیلة  3      . االشتراك في ش�كة خاصة2     شراء مولد خاص .1
. 5  او جافة عاد�ة     WIFI أو  (UPS  . �طار�ة4    (وحدات شمس�ة/طاقة الر�اح)

. �شاف/ 9   . مص�اح یدوي  8      . شاحن  7      . �طار�ات/ش�كات لید6       شمع
 . ال یوجد بدیل11       . أكثر من طر�قة10           فانوس

 

 اسئلة حول الخصائص االقتصاد�ة لالسرة

HC07 
 ؟االسرائیلي   لقخالل الشهر الماضي، �م بلغ إنفاق أسرتكم الشهري على مختلف السلع والخدمات، �الش�

 ش�قل اسرائیلي  4,001. أكثر من  3اسرائیلي           ش�قل  4,000-2,500. 2اسرائیلي          ش�قل  2,500اقل من  .1

 
 

HC08 
من اجل تلب�ة االحت�اجات والمتطل�ات األســاسـ�ة للح�اة (مثل: غذاء،   �اعتقادك، ما هو المبلغ اإلجمالي الذي تحتاجه األســرة شــهر�ا  

 ؟  االسرائیلي  لقتعل�م، صحة...الخ)، �الش�   ،مل�س، مسكن، فواتیر مختلفة  
 ) في المر�عات في حال استحالة الحصول على إجا�ة-�سجل (

 
 

HC09 
�شكل عام، هل تعتبر حال أسرتك  

 االقتصادي
      متوسط. 3   فقیر. 2     فقیر جداً . 1
 ممتاز. 6          جید جداً . 5 جید. 4

HC10   تظن أن مدى  أي    �كفيأسرتك    دخلإلى 
الیوم�ة لألسرة مثل    حاج�ات االسرةلتغط�ة 

تعل�م،    ،مأكل، مل�س، مسكن، فواتیر مختلفة(
 صحة...الخ)

   احت�اجاتنا االساس�ة.دخلنا أعلى من    .1

 احت�اجاتنا االساس�ة. من   اقلدخلنا     .2 

 ).احت�اجاتنا االساس�ة ( �الكاد  دخلنا �ساوي تكال�ف  .3
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 القسم الثالث
سنة64-14في الفئة العمر�ة (   اللواتي سبق لهن الزواجالمتزوجات حال�اً أو    النساء  ( 

 
     

 الخت�ار إمرأة واحدة إلجراء المقابلة معها  الزواج في األسرة یتم استخدام جدول �ش العشوائي سبق لها  متزوجة حال�ا أو  في حال وجود اكثر من إمرأة  
النساء اللواتي مرّ  ،Bاألسئلة الخاصة �العمود   فقط عن  شهرا الماض�ة تسأل  12النساء المتزوجات خالل    تعل�مات لل�احثة: من سنة   أكثرعلى زواجهن    أما 

 اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه  رمز  اخت�ار  یتم  حیث Cو Bعن العامود    لأفتس
 Cیتم است�فاء العامود   المقابلةمن تار�خ  شهرا الماض�ة    12خالل الفترة التي س�قت  النساء المطلقات واالرامل والمنفصالت  
 B   ،Cمن تار�خ المقابلة یتم است�فاء العامودشهرا الماض�ة    12خالل  النساء المطلقات واالرامل والمنفصالت  

 

ID00 رقم االستمارة المتسلسل في العینة  :  W-HR01 قم الفرد ر
 :من السجل

  HR02   :اسم الفرد حسب السجل
....................   

HH03 نعم   1 (لالفراد ذوي االعاقة)  هل تم مقابلة نفس الفرد؟ .       
              HH04یتم االنتقال الى      2اذا �انت االجا�ة          . ال2

 HH04 : (لالفراد ذوي االعاقة)  رقم الفرد الذي تمت مقابلته؟                                                        

RW رفض التعاون                     . 3مكتمل جزئي                       .  2                 . أكتملت              1   :نت�جة المقابلة النهائ�ة
 أخرى...............  .6  . ال یوجد افراد في الفئة المطلو�ة  5. عدم التمكن من مقابلة الفرد المختار  4

 

MS  حدد التار�خ      ة. مطلق2                  ة. متزوج1   :الحالة الزواج�ة//                   
                                          //       التار�خحدد      ة. ارمل3
التار�خ      ة. منفصل4                             //    حدد 

 

DMS   یوم الزواج الفعلي الزفاف ( آخر زواج) // :تار�خ الزواجحدد 
 
 
 
 

 
PWB  :صلة القرا�ة مع الزوج 

PWB الحالي / زوجك    ما هي صلة القرا�ة بینك و�ین زوجك
 ؟المتوفي/ طل�قك

 
 

 رمز االجا�ة العالقة مع الزوج
 .ابن عم .1

 

 .ابن عمة .2
 .ابن خال .3
 .ابن خالة .4
 .ابن عم وخالة / ابن عمة وخال .5
 .من نفس الحمولة .6
 .ال یوجد عالقة قرا�ة .7
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سلو�هما مع �عضهما و�اقي أفراد األسرة وتتجاوز اح�اناً االساءة الى االیذاء، االسئلة اآلت�ة تصف الزوجان �ظروف مختلفة قد تؤثر على   �مر 
ن �عض هذه الظروف وسلوك الزوج ومدى تقبل الزوجة لهذه السلو��ات وقدرتها على المشار�ة في اتخاذ القرارات الخاصة �األسرة. اح�اناً �كو

 یها �عض اسئلة هذا القسم من االستمارة.سوء المعاملة أو االیذاء من آخر�ن تغط
WB :  ــرف�ما یلي ظروف تمر بها الكثیر من قد حصــــلت معك أو مع زوجك أو مع   أو االحداث من هذه الظروف أي.  نرجو منك أن تحددي إذا �ان األســ

 أسرتكم. 
   رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه  اخت�ار مالحظة لل�احثة: یتم  

 . ال ینطبق4 . ال أعرف3 . ال2 . نعم1
 

 أش�اء حدثت أو حصلت لألسرة أو الزوج الرقم
B C 

 شهر الماض�ة 12خالل  
خالل الفترة التي س�قت  

 شهرا الماض�ة   12

WB01   على صعید العمل.  وعدم استقرار  شاكلمكانت لزوجك   

WB02 
عمل  ال ازدادت الضـــــــغوطات أو المســـــــؤول�ات في عمل زوجك و�صـــــــورة ملحوظة.  (زادت ســـــــاعات  

 .زوجك)االضافي ل
  

WB03 .طب�عة عمل زوجك تز�د من وتیرة القلق والتوتر لد�ه   

WB04 زوجك فصل من العمل.   

WB05 .توفى أحد االقارب العز�ز�ن على زوجك   

WB06  عملك على صعید  وعدم استقرار  شاكلمهل عانیت من.   

WB07 (زادت ساعات عملك)  .ازدادت الضغوطات أو المسؤول�ات في العمل عل�ك و�صورة ملحوظة   

WB08   تز�د من وتیرة القلق والتوتر لد�ك أنتطب�عة عملك  .   

WB09 .فصلت من العمل   

WB10   .تعرضت أنت لمشاكل صح�ة صع�ة أدت إلى ذها�ك للمستشفى   

WB11 .ًكنت  حامال أو ولدت طفال   

WB12 .كنت حامالً وفقدتي الحمل أو المولود   

WB13 ازدادت عل�ك أع�اء رعا�ة أسرتك، ووالد�ك ورعا�ة أهل زوجك.   

WB14 .ازدادت وتفاقمت الخالفات واحتدت المشاكل بینك و�ین زوجك   

WB15  حرمانك من المیراثتم.   

WB16 (كالمدخرات والراتب).  حجز البنك على ممتلكات تخصك أو تخص زوجك ألس�اب مختلفة   

WB17 .هل اجبرت على المشار�ة/ او عدم المشار�ة في االنتخا�ات �غض النظر عن نوعها   

WB18   ال سمح هللا  عل�كتوفى أحد األقارب العز�ز�ن.   

WB19   الجد ، الجدة،  العم، العمة،    االخ، االخت،من الدرجة االولى (تعرض أحد أفراد األســـرة أو األقارب
 لمشاكل صح�ة أدى إلى ذهابهم للمستشفى.  الخال، الخالة)  

  

WB20 .عدم توفر وقت �افي للتواصل مع الزوج / األطفال   

WB21   فصل من المدرسة أو طرد لفترة معینة. أفراد األسرة ( الذ�ور/ االناث)  أحد   

WB22   عاقب علیها القانونقد تورط �مشاكل مجتمع�ة   أفراد األسرة ( الذ�ور/ االناث)  أحد�.   

WB23  هل یتعاطى احد افراد اسرتك أي نوع من المخدرات/ ادمان الكحول؟   

WB24   ) ذوي اعاقة)؟شخص  هل احد افراد اسرتك �حاجة الى رعا�ة خاصة   
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WZ : مدى �ل واحدة من  هن، أرجو أن تفكري بزوجك و�لى أيسوف أقرا عل�ك اآلن �عض الع�ارات التي تستعملها �عض النساء من أجل وصف أزواج
 . معك  زوجك  سلوك هذه الع�ارات تصف

 

    رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه اخت�ارمالحظة لل�احثة: یتم  
مرة5 . نادراً 4 . قلیالً 3 . بدرجة متوسطة2 . �ثیراً 1  ینطبق. ال  6 . وال 

 رمز اإلجا�ة :  هل زوجك الرقم

WZ01   آخر�ن�غار عل�ك وال یر�دك أن تتحدثي مع رجال.  

WZ02 تك.ا�حاول أن �حد من اتصالك مع أسرتك أو صد�ق  

WZ03 .صر أن �عرف دائماً مع من تكونین وأین تكونین�  

WZ04 منعك من التنقل اال معه و�شترط أن یرافقك�.  

WZ05 ماع�ة  عك من المشار�ة �المناس�ات االجت�من.  

WZ06 .منع عنك معلومات عن دخل األسرة حتى ولو سألت�  

WZ07   حتى لو طلبت(�منعك من التصرف �أموال األسرة(.  

WZ08 .یهملك وال یهتم ألمرك  

WZ09 منعك من السفر خارج الوطن�.  

WZ10 للطقوس الدین�ة  للشعائر/  یتدخل �ممارستك.  

WZ11 منعك من التعبیر عن أرائك �حر�ة�.  

WZ12 منعك من استكمال دراستك�.  

WZ13 ستهین �عملك المنزلي الیومي�.  

WZ14 قلل من شأن رعایتك الطفالك�.  

WZ15 .ًمنعك من تر��ة أبنائك وفق ما تر�نه مناس�ا�  

WZ16 .قلل من شان رعایتك لك�ار السن�  

WZ17 .االعاقة   �قلل من شان رعایتك لالفراد ذوي 
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WL : القرار في األسرة 
من مثل هل تشتري أو ال تشتري س�ارة، هل تنجب أو ال تنجب األطفال، وغیرها من القضا�ا والشؤون.   -أن تتخذ قرارات إدارة شؤونها أسرةعلى �ل 

 . التال�ةالقضا�ا یتخذ القرار في 
  رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه  اخت�ار مالحظة لل�احثة: یتم  

 معاً   انتما. 3 في أغلب األح�انانت  . 2 وحدكأنت  . 1
زوجك في اغلب  . 4

 االح�ان  
لوحده    زوجك. 5

 فقط
 . ال ینطبق7 خرونآ. 6

 

 الرقم :اآلت�ةالقرار في األسرة �خصوص �ل واحدة من الجوانب    یتخذمن  رمز اإلجا�ة

 WL01 إنجاب األطفال. 

 WL02 عدد األطفال المتوقع إنجابهم. 

 WL03 .الذ�ور  لألبناء  اخت�ار المدرسة 

 WL04 .االناث  للبنات  اخت�ار المدرسة 

 WL05 .الذ�ور ألحد االبناء  اكمال التعل�م 

 WL06 .االناث  إلحدى البنات  اكمال التعل�م 

 WL07 .الذ�ور  التخصص الجامعي ألحد االبناء 

 WL08 .االناث  البنات  إلحدىالتخصص الجامعي   

 WL09 .الذ�ور  ءالزواج ألحد االبنا 

 WL10 .االناث  البنات  إلحدىالزواج   

 WL11 في األسرة (مثل تجدید المط�خ، إعادة تقس�م البیت، وما شا�ه).  المسكنإجراء تعدیالت في شؤون   

 WL12 شراء بیت أو بناء بیت جدید. 

 WL13 .س�ارةأو ب�ع شراء   

 WL14 عملك خارج البیت. 

 WL15   طب�عة عملك خارج البیت مقابل أجر.تحدید  

 WL16   المصروفات الیوم�ة.  مقدار المال الذي تصرفه األسرة على 

 WL17 ز�ارة األقارب أو األصحاب من طرفك. 

 WL18 ز�ارة األقارب أو األصحاب من طرف زوجك. 

 WL19 زوجك أو أحد أقر�ائه من مؤسسات إقراض.تك لكفال 

 WL20 أو ألحد أفراد ألسرة.    جكقرض من أي مؤسسة إقراض لزو   حصولك على 

 WL21 قرار ��ف وماذا تل�سین. 

 WL22 مشار�تك أو عدم مشار�تك �االنتخا�ات �غض النظر عن نوعها. 

 WL23   .(الراتب)مثل  التصرف بدخل االسرة   

 WL24 المدخرات.    او  التصرف �الذهب، 
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WV : ــلو��ات ــ ــرب الزوج لزوجته، هل تعتقدین أن الســ ــ ــات الحادة بین الزوجین الذي �عتقد ال�عض انها تبرر ضــ ــ قد تحدث �عض الخالفات والنقاشــ
 الزوجة؟اآلت�ة تشكل مبرراً لضرب 

    رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه  اخت�ار مالحظة لل�احثة: یتم  
 . أعارض �شدة5 . أعارض4 . مترددة3 . أوافق2 . أوافق �شدة1

 

 رمز اإلجا�ة الع�ارات الرقم

WV01 إذا تحدثت معه �طر�قة استفزاز�ة  

WV02 ( �شكل عام)  طل�اتهإذا لم تستجب ل  

WV03 لطل�ات اهله  إذا لم تستجب  

WV04   هما.لوحد  اوهم ال یرض�هإذا تصرفت معه �شكل    

WV05   خر�نأمام اآلاو غیر مقبول في المجتمع   ال یرض�هإذا تصرفت معه �شكل  

WV06 إذا شتمته أو شتمت أهله  

WV07   خر�نه أمام اآل�الم أحرج  تكلمت/ تفوهتإذا  

WV08   أسلوب استفزه  آخر�نإذا تكلمت مع رجال�  

WV09 إعداد وج�ات الطعام في مواعیدها  مإذا لم تق�  

WV10 إذا احرقت الطعام  

WV11 یتوقع الزوج منهاالمنزل�ة �ما    �األعمال  مإذا لم تق  

WV12   اعن نمطهاذا خرجت �مال�س غیر راضي  

WV13 دون استئذان  من البیت  إذا خرجت  

WV14  ما یر�د هو  �االطفالإذا لم تعتن�  

WV15 هإذا جادلت  

WV16 هعاشرة الزوج�ة معإذا رفضت الم  
WV17 ودائما تقوم �السؤال عن أماكن خروجه  على انه على عالقة �امرأة أخرى  بزوجها شكت  إذا  

 
 

WA:   وخالل )6-0�اخت�ار أحد االجو�ة من (  الماض�ة شهراً   12خالل    �م مرة استعمل زوجك هذا األسلوب معكأرجو من حضرتك أن تحددي ،
 )؟2أو    1یتم اخت�ار رمز االجا�ة (  الماض�ة شهراً   12فترة التي س�قت  ال

فة  مهما �انت جودة العالقة الزوج�ة، هنالك أوقات تكون العالقة بین الزوجین غیر مر�حة ألحدهما ألس�اب مختلفة، و�ختلفان حول قضا�ا مختل
أو قد یتخاصم أحدهما مع اآلو�غضب و�تعصب أحدهما نحو اآل قد �مارس أحد الزوجین �عض السلو��ات اتجاه خر ألس�اب مختلفة.   خر 

 �عض األزواج مع زوجاتهم.   السلو��ات التي قد �مارسها  �عض   في القسم التالي.  سوف أقرأ عل�ك  اآلخر في ظل هذه الظروف
 
 
 

من   تعل�مات لل�احثة: أما اللواتي تزوجن    (C)و )(B �القسمینمن تار�خ المقابلة تسأل األسئلة الخاصة  شهر   12النساء المتزوجات أكثر 
 .فقط  )B�القسم (الماض�ة فتسأل األسئلة الخاصة   شهراً   12خالل  

 

 فقط Cمن تار�خ المقابلة یتم است�فاء العامود    الماض�ة شهراً   12خالل الفترة التي س�قت  النساء المطلقات واالرامل والمنفصالت  
 B   ،Cمن تار�خ المقابلة یتم است�فاء العامودالماض�ة   شهراً  12خالل  النساء المطلقات واالرامل والمنفصالت  أما 
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�اخت�ار رقم اإلجا�ة ( الواردة في العمود  6-0مالحظة لل�احثة: یتم  اخت�ار رمز اإلجا�ة   شهرا الماض�ة، و�تم اخت�ار رمز االجا�ة    12المتعلقة ب   B) على األسئلة 
 شهرا الماض�ة  12للفترة التي س�قت    C) لألسئلة �العمود  3أو  2أو  1(

ینطبق6 . ال أعرف5 مرات فأكثر 6 4. مرات 5-3. 3 . مرتین2 . مرة واحدة1 . لم �حصل0  . ال 

 سلوكیات قد تمارس من قبل الزوج الرقم

B C 

خالل كم مرة  
شھراً   12

 الماضیة

  12خالل الفترة التي س�قت 
 شهرا الماض�ة

. ال 3 ال  .  2 نعم.  1
 ینطبق

WA01 .شتمك أو أهانك   

WA02 .أن یؤذ�ك    رمى شیئاً نحوك �ان �إمكانه 

WA03 .لوى ذراعك أو شدك من شعرك   

WA04 .المفاصل في     تهجم عل�ك زوجك مما نتج عنه رضوض، خدوش، جروح �س�طة، آالم 

WA05   أن تستعمال وسائل منع الحمل أثناء إقامة عالقة رفض انك طلبت ذلك. جنس�ة   زوجك     رغم 

WA06 .دفعك �قوة   

WA07  الجنس�ةاستعمل القوة الجسد�ة إلج�ارك على إقامة العالقة.   

WA08 .تهجم عل�ك �السكین أو القطاعة أو الطور�ة أو أي جسم آخر مشا�ه لها �الحدة والخطورة   

WA09 .أدى الى حصول اغماء لك    ضر�ك على رأسك مما 

WA10  أو أي �لمة جارحة  أو معاقة  أو قب�حة غب�ةنك أقال لك.   

WA11  ل�سكعایرك     بنمط 

WA12 
أو ما شــا�ه من  أعاله (مثل حزام، عصــا  المذ�ورة  أقل حدة من األجســام  زوجك ضــر�ك �جســم ما 

الحدة)  .حیث 
  

WA13 .حطم أو خرب أش�اء تخصك   

WA14 .أو حاول خنقك    خنقك 

WA15 .أو صرخ عل�ك    صاح 

WA16 .أثناء تهجمه عل�ك    امسك �ك  �قوة 

WA17 
إج�ارك على   اســــــتعمل معك القوة �أشــــــكال مختلفة (مثل الضــــــرب واســــــتعمال آالت حادة) بهدف 

أشكال مختلفة من العالقة   أنت غیر راض�ة عنها. الجنس�ةإقامة 
  

WA18 .صفعك على وجهك   

WA19 .إلى �سر إحدى عظامك    تهجم عل�ك مما  أدى 

WA20 .أو �واك عن قصد    حرقك 

WA21  إغاظتك و�ثارة غض�ك.لك قال    أش�اء بهدف 

WA22  العالقة    .معه الجنس�ةلجأ للتهدید �ي �جبرك على إقامة 

WA23 .ان �ملك ماًال ینفقه على أمور أخرى�    رفض إعطاءك ما �كفي من المال لمصار�ف المنزل، حتى لو 

WA24 .للمال �التفصیل    طلب معرفة ��ف�ة صرفك 

WA25   الخاصة �ك دون االعتماد     .موافقتكأخذ من حسا�ك أومن �طاقة 

WA26 .اجبرك على العمل   
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 "تابع" سلوكیات قد تمارس من قبل الزوج الرقم

B C 

 12خالل كم مرة 
 شھراً الماضیة

شهرا   12خالل الفترة التي س�قت 
 الماض�ة

 . ال ینطبق3 ال  .  2 نعم.  1

WA27  االستقالة من العمل علىأجبرك.   

WA28   منعك من العمل   

WA29 اهلك دون أذنك    .حاول أن �ستغل ما ورثت�ه من 

WA30 الخاصة    .دون إذنك  تصرف �أمالكك 

WA31  حدودا التصالك �أقار�ك من الدرجة األولى ضعو.   

WA32 منعك من الخروج مع جاراتك.   

WA33   صد�قاتكحاول منعك من رؤ�ة.   

WA34  .المنزل    طردك من 

WA35  .الجنس�ة    تجاهل رغ�اتك 

WA36 االنجاب او عدم  انجا�ك إناث فقط     هددك �الزواج عل�ك �سبب 

WA37 .(االدو�ة أو الذهاب للطبیب ارسالك الى الطبیب لعالجك (شراء     رفض 

WA38 .وفتش هاتفك �استمرار وطلب منك فتح مواقع التواصل االجتماعي الخاص �ك    راقب 

WA39 .عایرك �أهلك   

WA40 العلمي أو تخصصك     استهزأ بتعل�مك 

WA41   المساعدة أو األدو�ة الخاصة �كالطب�ة  منعك من استخدام األدوات   
 

WY0:   ،تعرضت ألحد سلو��ات العنف من زوجك �انت ذ�رت سا�قا انك قد  اذا  دت  أالتي مارسها زوجك معك قد    سلو��ات العنفأرجو من حضرتك أن تحددي 
نفس�ةالى   Bفي قسم   WA)  في السؤال 4-1( بنلمن أج الماض�ة؟ اً شهر   12خالل   مشاكل 

WY0 
 ؟مشاكل نفس�ةالتي مارسها زوجك معك ادت الى تعرضك الى أي    سلو��ات العنفهل  

 

 ال .4   بدرجة قلیلة  ،نعم .3 بدرجة متوسطة   ،نعم .2 ، بدرجة عال�ةنعم .1
 
 

WY: تعرضت أل اذا �انت ، العنف من زوجك سلو��اتحد  ذ�رت سا�قا انك قد  العنفأرجو من حضرتك أن تحددي  الى أالتي مارسها زوجك معك قد    سلو��ات  دت 
 Bفي قسم   WA)  في السؤال 4-1(  بنجألمن   الماض�ة؟ اً شهر   12خالل اصا�ات 

WY 
 ؟جسد�ة  تعرضك الى أي اصا�ةالتي مارسها زوجك معك ادت الى   سلو��ات العنفهل  

 

 LB01ال انتقلي الى   .2 نعم .1
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LA :   جسد�ة   معك وادت الى اصا�ة لسلو��ات التي مارسها زوجك�نت�جة ل  التي تعرضت لهاالجسد�ة   أشكال االصا�اتان تحددي أي نوع أو شكل من ارجو
   الماض�ة شهراً  12خالل    معك  و سلوك عنف حصلأ  فعلخر آل  نت�جة

B 
 

 انواع االصا�ة
 شهراً الماض�ة  12خالل  الرقم

 نعم .1 . ال2

 LA01 .خدش أو �شط أو �دمات 

 
 LA02 .التواء, خلع

 LA03 .او عالمات عض  حروق 

 LA04 .إصا�ة أو قطع أو جرح عمیق 

 LA05 .األذنثقب في طبلة   

 LA06 .إصا�ة في العین 

 LA07 .شروخ أو �سور في العظام 

 LA08 .كسور في األسنان 

 LA09 .اصا�ات داخل�ة (كسور ونز�ف) 

 LA10 ......................................  يأخرى حدد 
 
 

LB01 :   الماض�ة شھراً 12الحاجة الى الرعا�ة أو خدمات صح�ة نت�جة سلو��ات العنف التي تعرضت لها من قبل الزوج خالل 
 شهراً الماض�ة 12خالل  

 المؤشر

 الرقم

  انتقل الى .. ال3
 LD1  قسم

ولكن    نعم .2
  انتقل الىلم اتلقاها.  

 LD1  قسم

 . تلقیتها و   نعم .1

 LB01 ؟  �نت �حاجة الى رعا�ة او خدمات صح�ة  هلالماض�ة،    شهراً  12خالل   
 

LC : الماض�ة شهراً  12خالل  من قبل الزوج   التي تعرضت لهاسلو��ات العنف  نت�جة   التي تلقیتها  صح�ةالخدمات  ال    
 الماض�ةشهراً   12خالل  

 الخدمات

 الرقم

Dما هو ق�مة المبلغ : 
 (كافة األفعال)

 �الش�قل االسرائیلي

:C ما هو ق�مة المبلغ 
 )عنف  خر فعلا(

 �الش�قل االسرائیلي

A :  هل تم دفع م�الغ مال�ة مقابل
 تلقي الخدمة؟

انتقل الى البند الذي   . ال2  . نعم1
. لم �كن هناك حاجة  3یل�ه   
 انتقل الى البند الذي یل�ه للخدمة

 LC01 .صیدالني أو فني  أوممرض   أوطبیب     

   
رسوم مستشفى، ع�ادة،  مر�ز صحي (�استثناء  

 .المبیت)
LC02 

 LC03   .رسوم المبیت �المستشفى   

 LC04 .عدد أ�ام المبیت في المستشفى  عدد اال�ام   عدد اال�ام  

 LC05 .مواصالت تشمل المرافقین   

 LC06 .فحوصات (أشعة، مختبرات، ..الخ)   

 LC07 .أدو�ة وعالجات   

 LC08 . عالج طبي بدیل (طب عر�ي، مجبر، اعشاب .... الخ)    
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مصار�ف أخرى تتعلق �الرعا�ة الصح�ة (طعام، شراب،  

 ....الخ) �شمل المرافقین
LC09 

   
استشارات طب�ة (اط�اء نفسیین، معالج نفسي، استشارات   

 أخرى).
LC10 

 LC11 تقار�ر طب�ة او صح�ة اخرى   
 

 
 
 
 

LD1 :    الماض�ة  شهراً  12من قبل الزوج خالل  التي تعرضت لها  العنف  سلو��ات نت�جة   قانون�ةالستشارات  االو خدمات الالحاجة الى 
 شهراً الماض�ة 12خالل  

 المؤشر

 الرقم

  انتقل الى. ال 3
 LD3  قسم

لم  ولكن    نعم. 2
  انتقل الىاتلقاها  

 LD3  قسم

 تلقیتهاو   نعم. 1

 LD1 ؟ قانون�ة  استشارات /هل �نت �حاجة الى خدماتشهراً الماض�ة،   12خالل   
 

LD2:  شهراً الماض�ة 12نت�جة سلو��ات العنف التي تعرضت لها من قبل الزوج خالل    قانون�ةواالستشارات الخدمات ال 
 

 

Dما هو ق�مة المبلغ : 
 (كافة األفعال)

 االسرائیلي  �الش�قل

 :C ما هو ق�مة المبلغ 
 (اخر فعل)

 �الش�قل االسرائیلي

A : هل تم دفع م�الغ
مال�ة مقابل تلقي  

 الخدمة؟

 LD2 الخدمات القانون�ة  
انتقل   . ال2 . نعم1

   الى البند الذي یل�ه
. لم �كن حاجة  3

انتقل الى  للخدمة  
 البند الذي یل�ه

 LD2-1 .أتعاب محاماة   

 LD2-2 .محاكم ودعاوىرسوم      

 LD2-3 (التوجه لمر�ز الستشارة قانون�ة ).  استشارات   

 LD2-4 (الشرطة، محامي الخ.....) تقار�ر أو اي رسوم أخرى   

 LD2-5 .مصار�ف أخرى ( مواصالت، اتصاالت، طعام، الخ)   

 LD2-6 استشارات قانون�ة عبر االنترنت.   

 اإلسرائیلي وفق سعر الصرف المعمم على ال�احثات وتحول من أي عملة یتم التصر�ح بها.  الش�قل�حدد � •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LD3:  ؟شهراً الماض�ة 12خالل   األخرى  التكال�ف المال�ة 



 

 15 

Dما هو ق�مة المبلغ : 
 (كافة األفعال)

 االسرائیلي  �الش�قل

 :C ما هو ق�مة المبلغ 
 (اخر فعل)

 �الش�قل االسرائیلي

A دفعت أي تكال�ف مال�ة أخرى؟: هل 

الذي   البند. ال (انتقل الى  2. نعم،    LD3 1 تكال�ف
  البند. ال ینطبق (انتقل الى  3یل�ه )    

 الذي یل�ه )    

   
مواصالت لبیت االهل، او جهات اخرى نت�جة  
 خروجك من المنزل او مكان حدوث سلوك العنف 

LD3-1 

 LD3-2 فواتیر اتصاالت وهواتف خلو�ة.   

   
بیت،  ا�جار  شراب،  (طعام،  مصار�ف اخرى 

 ...الخبیت إیواء   ا�جار فندق، 
LD3-3 

 

 
 

LN : هل قمت بدفعها وحدك  مقابل خدمات طب�ة أو قانون�ة أو أ�ة تكال�ف أخرى  التي تحملتیها  المختلفة  تم الحدیث عن الم�الغ التي تم دفعها والتكال�ف ،
) ب نعم یتم االجا�ة LD2 ,LD1,LC)  ،LD3  االقسام السا�قةحد أشهراً الماض�ة؟ في حال �ان هناك أي اجا�ة على  12أحد ما �الدفع خالل   كأم شار�

 على هذا القسم
 

بدفع الم�الغ او التكال�ف المال�ة لوحدك أو   .ال2،   .نعم  1  الرقم شهراً الماض�ة؟ 12خالل    أحد ما �الدفع  شار�كهل قمت 

 LN01    .انا لوحديتحملتها   

 LN02 .تحملتها انا وزوجي 

 LN03 .تحملتها انا واهل زوجي 

 LN04 .تحملتها انا وزوجي وأهل زوجي 

 LN05 .تحملتها انا وزوجي وأهلي 

 LN06 .تحملتها انا وأهلي 

 LN07 .تحملها زوجي 

 LN08 .تحملها أهل الزوج 

 LN09 .تحملها زوجي وأهل زوجي 

 LN10 .تحملها زوجي وأهلي 

 LN11 .تحملها اهلي 

 LN12 تأمینتحملها ال 

 LN13 ---------------------------------- جهات اخرى، حددي  /تحملها أشخاص آخرون 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

LK :  إتالف او تكسیر �عض االغراض الخاصة   زوجك  أنت أو  ، كق�ام اعلیه قد �كون ترتب  اتجاه الزوجة  العنف �اتلسلو�نت�جة  ، شهراً الماض�ة 12خالل�
 ؟ام ال هل حصلت معك  البیت، في 
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B 

 الرقم ممتلكاتال

 شهرًا الماض�ة 12خالل 

Cاو ق�مة االستبدال  ي: ما ه ،
 (بنعم) Bلمن أجابوا على  التصل�ح 

لق�مة    التكلفة المقدرةماهي و أ
االستبدال أو التصل�ح  لمن أجابوا 

  في حال عدم االستبدال(ال)   Bعلى 
 الش�قل االسرائیلي� أو التصل�ح

Bالتالف أو   او اصالح : هل قمت �استبدال
 المكسور

Aهل حدث أي اتالف او �سر في هذه الممتلكات : 

   .  ال 2                           . نعم 1
    

            الذي یل�ه)    البند. ال  (انتقل الى 2. نعم    1
           الذي یل�ه)   البند(انتقل الى   . ال ینطبق3

وأدوات المائدة     01LK .األط�اق واألواني 

   
،  ( مو�ایل، ر�موت  اجهزة الكترون�ة

 .)تابلت، الب توب
02LK 

 03LK .أدوات �هر�ائ�ة   

 04LK .الس�ارة   

 05LK .دراجة/ لعب أطفال   

 06LK . تحف/ ساعات حائط   

 07LK .  سجاد   

 08LK .مال�س   

 09LK .األثاث مثل طقم صالون   

 10LK   .حددي............. /أخرى   
 
 

LH : سلو��ات العنف�سبب  ة أو الجامعة عن المدرس أوالدك/ بناتك تغیب .  
B 

تغیب  أدت الى هلسلو��ات العنف التي تعرضت لها من زوجك �سبب  
 الماض�ة؟   شهراً  12خالل   ة او الجامعةعن المدرس بناتك  / أوالدك

 الرقم

 شهراً الماض�ة 12خالل  

BC BB BA 

  /عدد االوالد أ�ام التغیبعدد 
 البنات

 . ال ینطبق3   . ال2نعم،     .1
یتم   3أو    2االجا�ة  �انتاذا  (

 )التالي  البند االنتقال الى
 1LH0 ة.عن المدرس  البنات /تغیب األوالد   

 02LH الجامعة.عن    البنات /تغیب األوالد   
 
 

LFF  :   ؟الماض�ة شهراً  12خالل  ممارسة العمل 
 الرقم  نعم .LF09 1.ال انتقل  2

�اي عمل     LFF شهرا الماض�ة؟    12خالل  أو بدون أجر    مقابل أجر هل قمت 
 
 
 
 
 
 
 
 

LF :  ؟الماض�ة شهراً  12، خالل  ك أو دراستكعلى عمل العنف او سلوك العنفاثر �سبب سلو��ات العنف التي تعرضت لها من زوجك هل   



 

 17 

B 

 ؟أو دراستك  عملكعلى  العنف  في أي من الحاالت اثر  
 

 الرقم

 شهراً الماض�ة 12خالل  

BB BA 

         . ال2        نعم .1 عدد األ�ام
   . ال ینطبق3
  

أو  2اذا تم اخت�ار االجا�ة 
 البند یتم االنتقال الى 3

 التالي  
 LF 01 هل تأثرت قدرتك على الق�ام �العمل مما أدى الى انخفاض في انتاجیتك او جودة انجازك؟  

  
الحضـــــــــــــور الى مكــان  عملــكالزوج ـقـام بتعطیــل أو ار�ــاك   . (مثــال: االتصـــــــــــــــال المتكرر، التهــدیــد، 

 العمل...الخ)
02 LF 

 LF 03 .على التر�یز قدرتك تدني   

 LF 04 .ثقتك بنفسك تدني  

 LF 05 االضطرار لتغییر الطر�ق أو وسیلة المواصالت �سبب الخوف من الذهاب للعمل.    

 LF 06 مدفوع االجر (اجازة مدفوعة).  عن العمل   تغیبت  

 LF 07 مدفوع االجر (اجازة غیر مدفوعة).  عن العمل تغیبت  

 LF 08 غیر مدفوع االجر (عضو أسرة غیر مدفوع أو غیرها)  عن العمل تغیبت  

 LF 09 .الجامعةو  أعن المدرسة  هل أثر العنف على تغی�ك    

 
LFW  :  عمل الزوج نت�جة سلو��ات العنف التي مارسها ضد زوجتهتأثر 

B 

 الرقم في أي من الحاالت التال�ة تأثر عمل الزوج نت�جة ما مارسه من سلو��ات عنف ضدك؟

 شهراً الماض�ة 12خالل  
BB BA 

ال2    .نعم1 عدد األ�ام  .         
 . ال ینطبق  3

اذا تم اخت�ار  
 3أو  2االجا�ة 

 یتم االنتقال الى
 التالي   البند

 LFW1 ؟شهرا الماض�ة  12خالل    سلب�ا  هل تأثر عمل زوجك  

 LFW2 المدفوع االجر (اجازة مدفوعة).  عن العمل    زوجك تغیب  

 LFW3 المدفوع االجر (اجازة غیر مدفوعة).  عن العمل  زوجك تغیب  

 LFW4 غیر مدفوع االجر (عضو أسرة غیر مدفوع أو غیرها)  عن العملتغیب زوجك    

 
 
 
 
 

:LQ  الماض�ة؟ شهراً   12خالل   المعتادة عمال المنزل�ة المختلفةعل�ك وعلى زوجك في الق�ام �األ  سلو��ات العنف التي تعرضت لها من زوجك أثر 
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B 

�األعمال المنزل�ة    ق�امك أنت أو الزوجهل أثرت سلو��ات العنف التي تعرضت لها من زوجك على  
 المعتادة؟

 الرقم
 شهراً الماض�ة 12خالل  

اذا �نت االجا�ة على   . ال2
LQ2+LQ1    ب ال انتقل الى

 WDقسم  

 نعم       .1

 LQ01 .الزوجة 
 LQ0 2 .الزوج 

 

:LR  الماض�ة؟ شهراً   12خالل   المعتادة  عمال المنزل�ة المختلفةفي الق�ام �األ ) عل�ك وعلى زوجك(  سلو��ات العنف التي تعرضت لها من زوجك أثر 
 شهراً الماض�ة 12خالل  

�سبب سلو��ات العنف التي تعرضت لها من زوجك،  
هل ادى ذلك الى عدم الق�ام �األعمال المنزل�ة  التي  

 زوجك �صورة معتادة؟أو  تقومین بها انت  
 الرقم

 الزوجة الزوج

BA CA BB CB 

 . ال2       .نعم،  1 عدد األ�ام
 . ال ینطبق3

  2،3اذا �انت االجا�ة 
  البند  یتم االنتقال الى

 الذي یل�ه

    . ال2.نعم،    1 عدد األ�ام
 . ال ینطبق3

اذا كانت االجابة 
یتم االنتقال  2،3
 CAالى  

    

األطفال والتغذ�ة/اإلرضاع،  (  رعا�ة  األطفال،  حمل 
تهیئة األطفال    ،والتنظ�ف، والتحم�م، وتغییر الحفاضات

المدرسة إلى  الطب�ة/الصح�ة    ،للتوجه  الرعا�ة  منح 
   ).، توصیل األطفال الى المدرسة أو الجامعةلألطفال

LR01 

    

السن والمرضى منح   الشخص�ة،الرعا�ة ( رعا�ة ��ار 
الطب�ة على    ،الرعا�ة  للحصول  الك�ار  اصطحاب 

الطب�ة/الصح�ة للمرضى  الخدمات  الطعام  ، تجهیز 
   و��ار السن).

LR02 

 LR03 ).القراءة وتدر�بهم ومساعدتهم(  االطفالتعل�م     

    

المختلفة   الوج�ات(األعمال المنزل�ة  التنظ�ف    ،إعداد 
آخره؛   إلى  والمط�خ  والحمَّامات،  للغرف،  الروتیني 

والغسل وغسل    ،والترتیب،  والكنس،  الغ�ار،  ونفض 
 ).القمامة  من  التخلص،  النوافد، وتلم�ع األرض�ات

LR04 

    

األسرة شؤون  ألغراض  لـ/شراء  (  التسوق  التسوق 
الغذائ�ة (ال�قالة �أنواعها)   ،واللوازم الطب�ة   ،المنتجات 

والمال�س واألجهزة المنزل�ة    ،والبنز�ن  ،واللوازم المدرس�ة
 .)واألثاث

LR05 

    
التنظ�ف الخارجي الروتیني  (  األعمال المنزل�ة األخرى

 ).وجمع أوراق الشجر  الحوش، و للكراج
LR06 

    
ز�ارة األصدقاء  ،استق�ال الزوار(األنشطة االجتماع�ة 

 .)�حفالت الزفاف، والجنازاتالمشار�ة    ،واألقارب
LR07 
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:WD   الجنســ�ة او االقتصــاد�ة او االجتماع�ة وشــعرت انك لقد اشــرت ســا�قا انك قد تعرضــت لشــكل واحد او اكثر من االعتداءات النفســ�ة او الجســد�ة او
 لطلب المساعدة.  �حاجة الى مساعدة. الى أي من الجهات المذ�ورة ادناه توجهتِ 

على أي ســؤال من أســئلة  C في القســم، واللواتي أجبن ب نعم Bللقســم   4-1على الخ�ارات جبن أتعل�مات لل�احثة: األســئلة التال�ة معدة للنســاء اللواتي  
WA .نطرح عل�ك اآلن أسالیب مختلفة تستعین بها النساء لمواجهة اعتداءات أزواجهن علیهن ، 

 
 رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب اخت�ارمالحظة لل�احثة: یتم   

 
 
 
 
 

C B A 

انك �حاجة لمساعدة، ألي من الجهات أو    شعرتعندما 
 ؟لطلب المساعدة لجأتاألمور التال�ة قد  

 الرقم

إلى أي مدى أنت راض�ة عن  
 المساعدة التي تلقیتها؟ 

هل تلقیت  
المساعدة التي  

 طلبتها؟

 إذا �انت اإلجا�ة  
 Bانتقل إلى  نعم   

غیر  . 3
 راض�ة

  راض�ة .2
بدرجة   
 متوسطة

راض�ة  . 1
 تماماً 

ال  . 2
انتقلي  (

إلى البند  
الذي 
 یل�ه)

1 .
 نعم

. ال ینطبق3  
انتقلي إلى  (

البند الذي 
 یل�ه)

. ال  2
انتقلي  (

إلى البند  
الذي 
 یل�ه)

1 .
 نعم

   
  او أخواتك  أحد اخوتكتر�ت البیت وذهبت لبیت والدك أو لبیت  

 .األقاربأو أحد  
WD01 

   
او أخواتك    اخوتــك  البیــت إال انــك تكلمــت مع والــد�ــك أو لم تتركِ 
 األقارب في األمر.  أو أحد

WD02 

   
في    والـــد�ـــه أو أحـــد اـقــار�ـــهالبیـــت إال انـــك تكلمـــت مع   لم تتركِ 
 األمر.

WD03 

   
العمـــــل/ أو جیرانـــــك بهـــــدف  تكلمـــــت مع إحـــــدى زمیالتـــــك في 

 االستشارة والتوج�ه أو حتى الحما�ة.
WD04 

   
یتم االنتقال إلى البند  تجاهلت�ه ورفضـــت الحدیث معه لعدة أ�ام (

 .)�عد است�فاء هذا السؤال  التالي
WD05 

   
یتم االنتقال إلى  ســـــــــــــكت عن االعتداء ولم تبلغي أحداَ �األمر (

 .)�عد است�فاء هذا السؤال  البند التالي
WD06 

   
حمولتك او   توجهــت الى جهــات اعت�ــار�ــة/ جهــات مشـــــــــــــهورة في

 حمولة أخرى
WD07 

 WD08 .ذهبت إلى محامي لرفع قض�ة ضد زوجك   

 WD09   .وقانون�ة  مساعدة نفس�ة واجتماع�ة توجهت الى مر�ز   

   
لتقد�م شكوى ضد  أو وحدة حما�ة االسرة    ذهبت لمكتب الشرطة

 .أو الحصول على مساعدة او الحما�ة من زوجك    زوجك
WD10 

 WD11 اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر الهاتف.   

   
على المجتمع وعلى   أن له تأثیر  تحدثت مع رجل دین ظننت 

 زوجك.
WD12 

   
أن له تأثیر   تحدثت مع رجل ذو مر�ز اجتماعي/س�اسي ظننت

 على المجتمع وعلى زوجك.
WD13 

 WD14 تحدثت بنفسك مع زوجك وطلبتي منه الكف عن اعتداءاته عل�ك.    

   
أو صحي طبي  إلى مر�ز  (ع�ادات    للعالج  حكومي توجهت 

 .حكومة او مستشف�ات حكومة)
WD15 
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(ع�ادات خاصة    للعالج  خاص  توجهت إلى مر�ز طبي أو صحي

 او مستشف�ات خاصة).
WD16 

   
أو   (ع�ادات  للو�الة للعالج  صحي تا�ع  مر�ز  الى  توجهت 

 مستشف�ات تا�عة للو�الة)
WD17 

 WD18 ذهبت الى المحافظة لطلب المساعدة والحما�ة.   

 WD19   توجهت الى مدیر�ات وزارة التنم�ة االجتماع�ة لطلب المساعدة.     

 WD20 توجهت الى بیوت اإلیواء/ الحما�ة.   

 
WF : خر�نالعنف من اآل 

رجال ونســـــــاء. فقد   مدار ح�اتهّن، تتعّرض العدید من النســـــــاء ألحداث غیر مرغوب فیها وألشـــــــكال مختلفة من ســـــــوء المعاملة والعنف �مارســـــــه  �كونون من على 
أوالً عّما جرى لك    الغر�اء.  أواألقارب، أو غیرهم من المعارف  ، شـهراً الماضـ�ة 12خالل أوّد أن أطرح عل�ك �عض األســئلة حول أوضــاع مشــابهة.  ســأســألك 

   مور التال�ة؟األ� كم مرة قام أحد االفراد
 في المر�ع المقابل  WFSو    WFN�اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه لإلجا�ة على األسئلة الواردة في سؤال    رمز اإلجا�ة  اخت�ار : یتم  مالحظة لل�احثة

 لم �حصل. 1    . مرة واحدة2 . أكثر من مرة3   .  ال ینطبق4  
 

:WFS     خنقـك، أو حرقك  �  أحـد األفرادقـام   �م مرة
عمداً، أو هددك أو استخدم فعل�اً مسدساً أو سكیناً  
ـــم   ــــالح آخر اتجاهك أو تهجم عل�ك �جسـ أو أي سـ

حزام    أو  قضیب حدید  أو  عصا  وأمؤذي مثل �رسي  
 ؟  شهر الماض�ة 12خالل    أو ما شا�ه

WFN:   ضر�ك أو  بلكمك أو    أحد األفرادقام  �م مرة
خالل    �قوة  مال�سكدفعك أو شد شعرك أو شدك من 

 الرقم األفراد ؟  شهر الماض�ة 12

 WF01 .  األمزوج   
 WF02 .  زوجة األب  
 WF03 .    )ةحماالوالدة الزوج (  
 WF04 .    والد الزوج (الحما)  
 WF05 .  بنت الزوج  ابن/  
 WF06 .  أخ/ أخت الزوج  
 WF07 .  أحد األبناء/ البنات/المراهقین  
 WF08   .(االقارب)  الممتدة  األسرةفرد آخر من رجال    
 WF09 .(االقارب)  الممتدة   األسرةفرد آخر من نساء    
 WF10 .الذ�ور  صدیق/ أحد المعارف  
 WF11 .االناث  صد�قة/ إحدى المعارف  
 WF12 .رجل غر�ب  
 WF13 .امرأة غر��ة  
 WF14 .زمیل في مكان العمل  
 WF15 .زمیلة في مكان العمل  
 WF16 .طبیب/ عامل في الرعا�ة الصح�ة  
 WF17 .طبی�ة/عاملة في الرعا�ة الصح�ة  
 WF18 .له  اعت�اره  س�اسي  /رجل دین/ رجل اجتماعي  
 WF19 .صاحب العمل  
 WF20 .مسؤول �العمل  
 WF21   .فلسطینيشرطي    
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WK : اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب  اخت�اریتم  (   خر�ن"تا�ع" العنف من اآل�  ) رمز اإلجا�ة 

 

 

 

 

 

 

 

:WKS  أن یرغمـك   أحــد األفراد  حــاول  كم مرة
ــــ�ة لم   معه او معها  على الق�ام �عالقة جنســ

 على إقامة عالقة جنسـّ�ة ك  ارغم، أو تحصـل
ــك ألهدافأو   ، معه او معها   جنســــ�ة،    لمســ

أو قام �أي تصــــرف غیر الئق جنســــ�اً رغماً 
 ؟   شهر الماض�ة  12خالل    عنك

WKN :  إهانتك    أحد األفرادقام   كم مرة�
أو شتمك أو تلفظ نحوك �ألفاظ ناب�ة 

 ؟  شهر الماض�ة 12خالل   وجارحة
 الرقم األفراد

 WK01 .األمزوج   

 WK02 .زوجة األب  

 WK03 .)الحماةوالدة الزوج (  

 WK04 .والد الزوج (الحما)  
 WK05 .بنت الزوجابن/    
 WK06 .أخ/ أخت الزوج  

 WK07 .أحد األبناء/ البنات/المراهقین  

 WK08 .(االقارب)  الممتدة  األسرةفرد آخر من رجال    

 WK09 .(االقارب)  الممتدة  األسرةفرد آخر من نساء    

 WK10 .صدیق/ أحد المعارف  

 WK11 .صد�قة/ إحدى المعارف  

 WK12   .رجل غر�ب  

 WK13 .امرأة غر��ة  

 WK14 .زمیل في مكان العمل  

 WK15 .زمیلة في مكان العمل  

 WK16 .طبیب/ عامل في الرعا�ة الصح�ة  

 WK17 .طبی�ة/عاملة في الرعا�ة الصح�ة  

 WK18 .له اعت�اره  س�اسي  /رجل دین/ رجل اجتماعي  

 WK19 .صاحب العمل  

 WK20 .مسؤول �العمل  

 WK21 .فلسطیني  شرطي  

  
فلســـــــــــــطیني االســـــــــــــتخ�ــــــارات   رجــــــل أمن  (جهــــــاز 

 والمخابرات).
WF22 

  
اخصـــــــــائي اجتماعي ( ذ�ر) في مراكز نســـــــــو�ة أو  

 مؤسسات حما�ة.
WF23 

  
اخصــــــــائ�ة اجتماع�ة ( انثى) في مراكز نســــــــو�ة او  

 مؤسسات للحما�ة.
WF24 

 WF25 .جندي قوات االحتالل أو المستعمر�ن  
 WF26 .................  يحدد  أخرى  

 في المر�ع المقابلو   WKSو    WKNرمز اإلجا�ة  �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه لإلجا�ة على األسئلة الواردة في سؤال    اخت�ار : یتم  مالحظة لل�احثة

 رفض اإلجا�ة. ال جواب/  5 .  ال ینطبق4   . أكثر من مرة3 . مرة واحدة2 لم �حصل. 1   
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 WK22 .(جهاز االستخ�ارات والمخابرات)  رجل أمن فلسطیني  

  
اخصائي اجتماعي ( ذ�ر) في مراكز نسو�ة أو مؤسسات  

 حما�ة.
WK23 

  
اخصـــــــــــــــائ�ــة اجتمــاع�ــة ( انثى) في مراكز نســـــــــــــو�ــة او  

 مؤسسات للحما�ة.
WK24 

 WK25 .المستعمر�نجندي قوات االحتالل أو    

 WK26 .................  يحدد  أخرى  
 

WI :  خارج المنزلالعنف في أماكن 
  ؟خارج المنزلي شكل من أشكال العنف المختلفة في أي مكان  ألشهراً الماض�ة   12ل تعرضت خالل ال ه

 المقابل  في المر�ع WIC   ،WID، وIBWو    IAWرمز اإلجا�ة  �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه لإلجا�ة على األسئلة الواردة في سؤال    اخت�ار : یتم  مالحظة لل�احثة

 . نعم1 . ال2 . ال ینطبق3 . ال جواب/ رفض االجا�ة4
 

WID-    أن أحدهم  حاول  هل 
�عالقة   الق�ام  على  یرغمك 

،  معه او معها لم تحصل   جنس�ة
عالقة    كارغمأو   إقامة  على 

أو لمسك  ، معه او معها  جنسّ�ة
�أي   قام  أو  جنس�ة،  ألهداف 
تصرف غیر الئق جنس�اً رغماً  

  شهراً الماض�ة  12خالل ال    عنك
 ؟في

WIC-    أحدهم حاول  هل 
أو   عمداً،  حرقك  أو  خنقك، 
هددك أو استخدم فعل�اً مسدساً  

آخ  سالح  أي  أو  سكیناً  ر  أو 
تهجم عل�ك �جسم   اتجاهك أو 

  أو  عصا وأمؤذي مثل �رسي  
حدید ما   أو  قضیب  حزام أو 

ال    شا�ه شهراً    12خالل 
 في؟  الماض�ة

WIB-    هل تعرضت للكم أو
شد  أو  الدفع  أو  الضرب 
  شعرك أو شدك من مال�سك

ال    �قوة شهراً    12خالل 
 ؟في  الماض�ة

WIA-    تعرضت لإلهانة هل 
الشتم   نحوك    أوأو  التلفظ 

خالل  �ألفاظ ناب�ة أو جارحة 
 في؟ شهراً الماض�ة   12ال  

 الرمز المكان

 WI01 .الشارع    

    
التســـــــــــــوق ( داخــــل   أمـــــاكن 
الــــــمــــــحـــــالت   الســـــــــــــــــــوق أو 

 .تجار�ة)ال
WI02 

 WI03 .حواجز االحتالل    
 WI04 .وسائل المواصالت    

    
الـــخـــــــدمــــــات   مـــكـــــــان تـــلـــقـــي 
الصـــــــح�ة، أو االجتماع�ة أو  

 أو خدمات اخرى.   الثقاف�ة
WI05 

 WI06 .المدرسة/ الجامعة    
 WI07 .مكان العمل    
 WI08 ....... يدحد /مكان آخر    
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WX  :من   العنف الذي تعرضت له تعرض الكثیر من النساء لمعاملة سیئة وسلو��ات جنس�ة غیر الئقة من اآلخر�ن مما ت  : سنة  18عندما �انت �العمر أقل 
. أود أن أطرح عل�ك أسئلة عن مواقف مشابهة قد تعرضت لها (تعل�مات لل�احث/ة  یثیر االنزعاج وعدم االرت�اح وقد تصل �عضها الى درجة االعتداء واالیذاء الجسدي

 للتذ�یر �سر�ة المعلومات)  
 

                          : رمز االجا�ة 
                   ال .2    . نعم   1

 . ال جواب/رفض اإلجا�ة 3
 �اخت�ار احد الخ�ارات التال�ة  هذه االسئلةارجو االجا�ة على  

 WX01   سنة؟  18 �العمر اقل من �نت عندما العائلة من هل تعرضت ألي نوع من أنواع العنف 

 
أو لمس   ذات طا�ع جنســــــي  مثل التلفظ �كلمات    تعرضــــــت ألي شــــــكل من أشــــــكال التحرش الجنســــــيهل  

 سنة؟  18قبل سن للمناطق الحساسة  
WX02 

 

CA :  العنف االلكتروني 
، سأقوم ، إال انه نتج عنها العدید من المشاكل، لم تكن متاحة بهذا الشكل سا�قاً ستخدام اال�جابي  لال األشخاص من  �عتبر االنترنت نافذة للحر�ة للكثیر

 . �سؤالك مجموعة من االسئلة عن استخدام االنترنت
C B 

 الرقم   السؤال
  شهر 12خالل  

 الماض�ة
شهور   3خالل  

 الماض�ة
 . ال2. نعم        1 

 . ال ینطبق3
 . ال2. نعم        1
 . ال ینطبق3

  
ــمین   3او  2(اذا �انت االجا�ة  هل اســـــتخدمت االنترنت �غض النظر عن الوســـــیلة؟ في القسـ

B أوC   قسمانتقل الى CY 
CA01 

  

فایبر، واتس اب،  انســـــتغرام،  هل اســـــتخدمت أي من وســـــائل التواصـــــل االجتماعي ( ف�ســـــبوك، 
الخ) ؟ ــــمین   3او   2(اذا �انت االجا�ة     ســــــــــــكایب..........  ــ انتقل الى   Cأو  Bفي القســ

 ) CA08 سؤال
CA02 

  
فایبر، واتس اب، عبر احدى وســـائل التواصـــل االجتماعي    تهل تعرضـــ  انســـتغرام،  ( ف�ســـبوك، 

الخ)    ؟من قبل أشخاص  او األبتزاز التهدید والتخو�ف   وأ  لإلزعاجسكایب.......... 
CA03 

  
ف�ســـــبوك،  (   عبر إحدى وســـــائل التواصـــــل االجتماعي  هل تم شـــــتمك أو اهانتك  من قبل آخر�ن

الخ فایبر، واتس اب، سكایب..........   )؟انستغرام، 
CA04 

  
جنســــــــي مال،   او إغرائكأو حاول أحد اج�ارك    هل  تعرضــــــــت الي تحرش  مختلفة (  بوســــــــائل 

التواصــــل االجتماعي   او ا�حاءات جنســــ�ة  جنســــ�ة  �حر�اتلق�ام ل إمت�ازات أخرى)  عبر وســــائل 
الخ(  فایبر، واتس اب، سكایب..........  انستغرام،   )؟ف�سبوك، 

CA05 

  
(  �اســــالیب مختلفة  هل تم ابتزازك انســــتغرام، فایبر،  عبر وســــائل التواصــــل االجتماعي  ف�ســــبوك، 

الخ  مقابل مبلغ من المال أو أي شيء آخر؟  ) واتس اب، سكایب.......... 
CA06 

  
انستغرام، ( تعرضت ألي تهدید او ابتزاز عبر وسائل التواصل االجتماعي  هل   ف�سبوك، 

الخ)    من قبل االحتالل او المستعمر�ن ؟فایبر، واتس اب، سكایب.......... 
CA07 

البنكي اإللكتروني (ا    ؟الون الین) أو البر�د اإللكترونيهل تم سرقة حسا�ك 
CA08 
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CY :   من خالل االتصاالتالعنف 
األشخاص، إال   من للكثیر لالتصال والتواصلنافذة   االتصاالت سواء عبر الهاتف االرضي او من خالل ش�كات المحمول او من خالل الرسائل النص�ةعتبر  ت

 ، سأقوم �سؤالك مجموعة من االسئلة عن استخدام االتصاالت. انه نتج عنها العدید من المشاكل
 . نعم1    . ال2       لم �ستخدم. 3  

O  أخرى ( غیر معروفة .
 المصدر)

Kشر�ات دول�ة . Hشر�ات اسرائیل�ة . 
( سیل�كوم،  

 اورانج،..........)

Gشر�ات فلسطین�ة .       
( جوال، اور�دو،  

 االتصاالت)
 السؤال

B A B A B A B A 

هل تعرضت ألي تهدید او  
ابتزاز أو تحرش  أشخاص أو  
جهات مختلفة عبر استعمالك  

 للمكالمات أو الرسائل  

 الرقم  
 12خالل  

  شهر
 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

خالل  
  شهر 12

 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل  
  شهر

 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل  
  شهر

 االماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

        CY 

 

KK ومؤسسات الحما�ة من العنف  �مراكز : المعرفة 
 السؤال الخ�ارات رمز االجا�ة

KK01 
 .ال. 2                        . نعم .1 

منطقتك أو    مراكز ومؤسسات للحما�ة من العنف في  هل تعلم عن توفر
 محافظتك ؟تجمعك أو  

 

OWW-  :ارجو ان تخبر�ني إذا �نت تملكین أ�اً مما یلي 

 

   اخت�ار رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناهمالحظة لل�احثة: یتم  
 ال أمتلك. 4 )2+1. الخ�ار�ن (3 آخر�ن نعم، امتلك �الشراكة مع. 2 ، امتلك. نعم1

 رمز اإلجا�ة الممتلكات   الرقم

OWW01 (بناء، زراع�ة ) أرض  

OWW02 (فیال او دار او شقة او او غرفة مستقلة او عمارة )منزل  

OWW03 (......شر�ة، محل، مصنع، مشغل) منشأة  

OWW04  نات ماش�ة (  أ�قار، جمال، ضأن ، ماعز.....)احیو  

OWW05 (.....دجاج، ح�ش، ارانب، حمام، فر ) حیوانات داجنة  

OWW06 (......دجاج، ح�ش، فر، ارانب، حمام، فر ) مزارع دواجن  

OWW07 .األثاث المنزلي  

OWW08 المجوهرات او الذهب او غیرها من االش�اء الثمینة  

OWW09 الس�ارات خاصة / تجار�ة  

OWW10 األسهم والسندات المال�ة  

OWW11 االدخار في البنك  

OWW12   ،ـــــــــــــــــ حددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالممتلكات األخرى  
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WS :  (من وجهة نظر الزوجة)   العنف ضد االزواج 
وخالل فترة زواجكما التي  ، ) 6-0مز االجا�ة من ( ر �اخت�ار   شهرا الماض�ة 12خالل  �م مرة استعملت مع زوجك هذا األسلوب أرجو من حضرتك أن تحددي 

 . لهذا القسم  ) 3أو 2أو  1  ( یتم اخت�ار االجا�ة  شهرا الماض�ة 12س�قت  
 

 عن زوجها شهرا الماض�ة  12شهرا الماض�ة وخالل الفترة التي س�قت   12�سأل للزوجة م�اشرة خالل   تعل�مات لل�احثة: 
 

 عن زوجها Cمن تار�خ المقابلة یتم است�فاء العامود  شهرا الماض�ة 12خالل الفترة التي س�قت  النساء المطلقات واالرامل والمنفصالت  
ـــا�ا مختل ــ ـــ�اب مختلفة، و�ختلفان حول قضــ ــ ـــــب مهما �انت جودة العالقة الزوج�ة، هنالك أوقات تكون العالقة بین الزوجین غیر مر�حة ألحدهما ألســ  فة و�غضــ

ـالی�ه في حل تلك الظروف ومواجهتها.   ـ�اب مختلفة.   لكل زوج من الزوجین أسـ ـم أحدهما مع األخر ألسـ ســوف أقرا   و�تعصــب أحدهما نحو األخر أو قد یتخاصـ
 عل�ك في الجدول التالي �عض األسالیب التي قد تستعملها �عض الزوجات مع أزواجهم.  

 

 

   اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه  رمز  اخت�ار مالحظة لل�احثة: یتم  

مرات 5-3. 3 مرات فأكثر 6 .4 . ال أعرف5 . ال ینطبق6  . لم �حصل0 . مرة واحدة1 . مرتین2 
 

 B 

 الرقم نحو زوجها  من قبل الزوجةمارس  تسلو��ات قد ُ 
شهرا    12خالل الفترة التي س�قت  

 الماض�ة
خالل  �م مرة  

شهراً   12
 الماض�ة

. ال 3
 ینطبق  

 . نعم1 . ال2

 WS01 أو أهنته.  هشتمت  

 WS02 أن یؤذ�ه.  �اإلمكان�ان  ه  رمیت شیئاً نحو   

 WS03  .بینكما  خصام/شجار أو رمیته �عیدا عنك أثناء   هدفعت  

 WS04 . بینكما  شجارا خصام/ �عیداً عن أطفالك أثناء   هدفعت  

 WS05 .عامة في الجسممما نتج عنه رضوض، خدوش، جروح �س�طة، آالم    �هتهجمت عل  

 WS06 �قوة. هدفعت  

 WS07 �السكین أو القطاعة أو الطور�ة أو أي جسم آخر مشا�ه لها �الحدة والخطورة.  �هتهجمت عل  

 WS08 أو أي �لمات أخرى بهدف جرح مشاعره  ( أو قب�ح.  غبي  هان  هقلت ل  

  
�جســــــم ما أقل حدة من األجســــــام المذ�ورة أعاله (مثل حزام، عصــــــا أو ما شــــــا�ه من حیث  هضــــــر�ت
 .الحدة)

WS09 

 WS10 .هأش�اء تخص  يحطمت أو خر�ت  

 WS11 .هحاولت خنق  

 WS12 .�ه)عل  يرفعت صوتك عال�اً ( صرخت  
 WS13 .شجار بینكماخصام/ �قوة أثناء  �ه    أمسك  
 WS14 صفعه على وجهه.  يأو حاولت  هصفعت  
 WS15 ه عن قصد.�أو �و�تی هحرقت  

 WS16 أش�اء بهدف إغاظته و�ثارة غض�ه.  هقلت ل  

 WS17 دون إذنه.  او محفظتهمن �طاقة االعتماد الخاصة �ه    أو  همن حسا�  أخذت  

 WS18 .من رؤ�ة أصدقائه أو جیرانه  همنع  حاولت  

 WS19 أو تحاولین منعه.  من الخروج مع أصحا�ه منعته  

 WS20 وجهت له تهدیدات حول معلومات سر�ة تعرفینها عنه.    

 WS21 .�أقار�ه من الدرجة األولى  هحدودا التصالوضعت    

 WS22 تجاهلت رغ�اته الجنس�ة.  
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 WS23 عایرته �أهله أو تعل�مه أو تخصصه.  
 WS24 ضده.   أوالكماحرضت    

 WS25 .  حرضت  أوالد�ما على ضر�ه   
 WS26 رفضت طل�اته/ رغ�اته �الجماع الجنسي دون توض�ح األس�اب.  
 WS27 أجبرت زوجك على ال�قاء �عالقة جنس�ة بینكما ضد رغبته.  

 

WM:  حر�ة التنقل 

B    نعم    1. أس�اب الصعو�ة .
 . ال2

A .وجود صعو�ة 
  اتصعو�اسرتك  أو أحد أفراد    واجهتك انتهل  ،  شهر الماض�ة 12خالل  

 WM منعتكم  من الوصول إلى.....

. ألس�اب  3
أخرى مثل 
عدم موافقة  

 الزوج/
 حدد.....

. عدم القدرة  2
على تحمل  
 التكال�ف

   . ال یوجد صعو�ة        1
 . صعو�ة قلیلة       2
 . صعو�ة �بیرةً       3
 .ال ینطبق         8
 .ال أعرف9

اذاكانت االجا�ة  
انتقل للبند   9,8,1(

      التالي)
 .العمل .1   
 .األرض أو فالحتها أو القطاف .2   
 .المدرسة أو الجامعة .3   
 (كالع�ادات والمراكز الصح�ة والمستشف�ات)  .المرافق الصح�ة .4   
 ( مثل التزاور وحضور المناس�ات)    .الق�ام �العالقات االجتماع�ة .5   
 أخرى حددي ............................... .6   
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 الرا�عالقسم 
 ) سنة11-0االطفال في الفئة العمر�ة (

 

 ة عن رعایتهم./مسؤولال) سنة أو  11-0ضمن الفئة العمر�ة (  طفالم التي لدیها أجة او األمن قبل الزو القسم یتم است�فاء 
 
 

 WE-HR01:رقم الفرد من السجل                                                 
                           

:HR02 حسب السجل اسم الفرد   .............. 

YY03  ؟(االم او الزوجة او الفرد المسؤول عن رعا�ة الطفل  رقم الفرد الذي تمت مقابلته  
RZ رفض التعاون                  .  3مكتمل جزئي                      .  2                  . أكتملت               1  : نت�جة المقابلة النهائ�ة

    أخرى...............   . 6. ال یوجد افراد في الفئة المطلو�ة    5. عدم التمكن من مقابلة الفرد المختار  4
 

WE   : لتهذیب األطفال وتعل�مهم السلوك األمثل أو لمعالجة مشكلة سلو��ة لدیهم.  سوف أقرأ عل�ك الئحة من �ستخدم الك�ار أسالیب معینة 
الطرق مع (االسم) انت أو زوجك، أو أحد األخوة / األخوات، أو أحد     الطرق المستخدمة. وأرجو أن تخبر�ني إذا ما �نت استخدمت هذه 

 ارف، أو حتى الغر�اء.األقارب، أو المع
 

أحد األخوة/ األخوات، أو أحد االقارب /أو  
 السؤال أنت أو زوجك المعارف أو الغر�اء

D C B A 

 الرقم   هل استخدمت هذه الطرق مع طفلك ( االسم) ؟
شهر   12خالل  

 الماض�ة
 خالل الشهر الماضي  

شهر   12خالل  
 الماض�ة

 خالل الشهر الماضي  

 ال .2    . نعم1
 

 ال .2    . نعم1
 

 ال .2    . نعم1
 

 ال .2    . نعم1
 

    
(االسم) من امت�ازات أو أش�اء یرغب/ترغب    حرمان

 .بها

 

WE01 

    
لماذا �ان سلو�ه/ها     لــ(االسم) التفسیر أو الشرح  

 ؟خطأ

 

WE02 

 .�قوة  (االسم) هزّ     
WE03 

 .  (االسم)الصراخ أو الزعیق على      

 

WE04 

 شيء آخر ل�فعله/تفعله.  (االسم)إعطاء      

 

WE05 

    
السماح ( لإلسم) من المنزل  عدم  بهدف  مغادرة 

 .اللعب واللهو

WE06 

 على المؤخرة �الید. (االسم)ضرب      

 

WE07 

    
من    (االسم)ضرب   على المؤخرة أو مكان آخر 

أو   او  الجسم �شيء ما �الحزام  فرشاة  العصا 

         

 

 

WE08 

    
�الغبي/ة أو الكسول/ة أو �أ�ة صفة    (االسم)مناداة  

 أخرى من هذا القبیل.

 

WE09 
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على الوجه أو الرأس أو    (االسم)ضرب أو صفع  

 األذنین

WE10 

    
 WE11 على الید أو الذراع أو األرجل. (االسم)ضرب  

    
 WE12 ضر�اً مبرحاً مراراً وتكراراً   (االسم)ضرب  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-WQ    لتھذیب األطفال وتعلیمھم السلوك األمثل أو لمعالجة مشكلة سلوكیة لدیھم.ظناً منھم یستخدم الكبار أسالیب معینة    
 

C B 

 الرقم السؤال
 خالل الشهر الماضي   شهر الماض�ة 12خالل  

 ال .2    . نعم1
 . الینطبق4   . ال أعرف  3

 ال .2    . نعم1
 .ال ینطبق4    . ال أعرف3

 

  
ــــي من قبل مقدم تعرض طفلك/تك ألهل     يي عقاب بدني أو اعتداء نفسـ

الممرضــة أو  ، أو  المدرســة�  معلمین  وأ،  الروضــة  وأالرعا�ة؟ (الحضــانة  
 )  العامل االجتماعي

WQ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP :  قد تكون حصلت معه/ها اثناء االستخدام ذات طا�ع جنسي  استخدام االنترنت وتعرض الطفل/ة لمشاهدة صور : 

 السؤال الرمز 

. ال جواب/ رفض  4   . ال أعرف3       . ال2       . نعم1
     اإلجابة

B C 

 الماض�ةشهور   3خالل  
  رشه 12خالل  

 الماض�ة

WP01 
   االنترنت �غض النظر عن الوسیلة؟   ( الطفل)هل استخدم

 )WJانتقل الى سؤال   CوB على القسمین   3أو   2(اذا �انت االجا�ة  
  

WP02 
أو مشــاهدة أفالم/    ذات طا�ع جنســي هل حصــل أن تعرض طفلك لمشــاهدة صــور  

 ؟عبر االنترنت  صور عن�فة
  

 
WJ سناً أو من ��ار تجعلهم �شعرون �االنزعاج وعدم   ممن أطفال أكبر منه  الحداث مسیئة لصحتهم الجنس�ة أو النفس�ة: لألسف یتعرض االطفال أح�انا

   الراحة ول�س للطفل او األهل ذنب في ذلك، ارجو االجا�ة على السؤال ادناه

 
              . ال اعرف  3              ال .2                . نعم1
      . ال جواب/ رفض اإلجا�ة  4

هل علمت أو ســــمعت أن طفلك تعرض لموقف ف�ه تحرش جنســــي �ه أو بها من قبل  
 شهر الماض�ة؟  12آخر�ن خالل  

WJ01 
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 الخامس لقسم ا

 ) سنة64-14في الفئة العمر�ة (  الذین سبق لهم الزواجالمتزوجین حال�اً او   الرجال
 

لهم الزواجقد یتعرض الرجال  االسئلة التال�ة تصف �عض هذه الظروف   .و�لحاق األذى  المتزوجین حال�اً لسوء المعاملة من  و  الذین سبق 
 والسلو��ات.

 

ID00   في    المتسلسلاالستمارة  رقم
   العینة:

  M-HR01رقم الفرد من السجل: 
 

 HR02     :اسم الفرد حسب السجل 
................................ 

SS03  (لالفراد ذوي االعاقة) هل تم مقابلة نفس الفرد؟  
 

   
:SS04  (لالفراد ذوي االعاقة) رقم الفرد الذي تمت مقابلته؟ 

 
                                                       

             SS04یتم االنتقال الى    2انت االجا�ة  . ال   اذا �2. نعم     1  
RM  رفض التعاون                     . 3مكتمل جزئي                       .  2                 . أكتملت              1 :نت�جة المقابلة النهائ�ة

 أخرى...............  .6. ال یوجد افراد في الفئة المطلو�ة    5. عدم التمكن من مقابلة الفرد المختار  4
 

MM  منفصل                 4. ارمل                   3. مطلق                     2. متزوج                  1 :الحالة الزواج�ة .  

DMM  یوم الزواج الفعلي   //   :تار�خ الزواج 
  

 
 

 في حال وجود اكثر من رجل سبق له الزواج في األسرة یتم استخدام جدول �ش العشوائ�ة الخت�ار رجل واحد إلجراء المقابلة معه
 

MF : خر�نالعنف من اآل 
ــو تعّرض العدید من قد ی،  كمعلى مدار ح�ات ــ الغر�اء. إذا لم �كن لد�ك مانع، أو . فقد �كونون من األقارب، أو غیرهم من المعارف في المعاملةء  الرجال الى ســ

ـألك أوالً عّما جرى لك  ـابهة.  ســأسـ ـئلة حول أوضــاع مشـ ـ�ة 12خالل  أوّد أن أطرح عل�ك �اختصــار �عض األسـ األمور   منأي  حدث معك.  هل شــهراً الماضـ
 اآلت�ة؟  

 في المر�ع المقابل  MFSو   MFNرمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه لإلجا�ة على األسئلة الواردة في سؤال   اخت�ارمالحظة لل�احث: یتم  

 لم �حصل.  0    . مرة واحدة1 . أكثر من مرة2    .  ال ینطبق3   
 

:MFS     خنقــك، أو  �  أحــد األفرادقــام    �م مرة
ــتخــدم فعل�ـاً   ــ ــ ــ حرقــك عمــداً، أو هــددك أو اسـ
مســدســاً أو ســكیناً أو أي ســالح آخر اتجاهك  

ــــي   ــم مؤذي مثل �رسـ ــ   وأ أو تهجم عل�ك �جسـ
خالل   حزام أو ما شا�هأو عصا، قضیب حدید  

 ؟  الماض�ةشهراً    12

MFN:   بلكمك أو    أحد األفرادقام   �م مرة
   �قوة  ضر�ك أو دفعك أو شدك من مال�سك

 ؟  الماض�ة  اً شهر  12خالل  
 الرقم األفراد

 MF 01 والدك.  
 MF 02 والدتك.  
 MF03 .)حماتك(  ةوالدة الزوج  
 MF04 .)حماك(  ةوالد الزوج  
 MF05 .المراهقین  البنات /األبناءأحد    
 MF06 .(االقارب)  فرد آخر من رجال األسرة الممتدة  
 MF07 .(االقارب)  فرد آخر من نساء األسرة الممتدة  
 MF08 .صدیق/ أحد المعارف  
 MF09 .صد�قة/ إحدى المعارف  
 MF10 .رجل غر�ب    
 MF11 .امرأة غر��ة  
 MF12 .زمیل في مكان العمل  
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MK : رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب)  اخت�ار(یتم    خر�ن"تا�ع" العنف من اآل 

 

:MKS   أن  أحد األفراد حاول  �م مرة
الق�ام �عالقة جنس�ة معه   یرغمك على 

تحصلأ لم  معها  على   كارغم، أو  و 
أو  معه او معها ،   إقامة عالقة جنسّ�ة

�أي   قام  أو  جنس�ة،  ألهداف  لمسك 
عنك جنس�اً رغماً    تصرف غیر الئق 

 ؟  الماض�ةشهراً   12خالل  

MKN  :إهانتك    األفرادأحد  قام    �م مرة�
أو شتمك أو تلفظ نحوك �ألفاظ ناب�ة  

 ؟الماض�ةشهراً    12خالل    وجارحة
 الرقم األفراد

 MK01 .والدك  

 MK02 .والدتك  

 MK03 .)حماتك(  ةوالدة الزوج  

 MK04 .)حماك(  ةوالد الزوج  

 MK05 .أحد األبناء/ البنات/المراهقین  

 MK06 .(االقارب)  فرد آخر من رجال األسرة الممتدة  

 MK07 .(االقارب)  فرد آخر من نساء األسرة الممتدة  

 MK08 .صدیق/ أحد المعارف  

 MK09 .صد�قة/ إحدى المعارف  

 MK10 .رجل غر�ب    

 MK11 .امرأة غر��ة  

 MK12 .زمیل في مكان العمل  

 MK13 .زمیلة في مكان العمل  

 MK14 .طبیب/ عامل في الرعا�ة الصح�ة  

 MK15 .طبی�ة/عاملة في الرعا�ة الصح�ة  

 MK16 .له اعت�اره  س�اسي  /رجل دین/ رجل اجتماعي  

 MK17 .اخصائي اجتماعي  

 MK18 .صاحب العمل  

 MK19 .مسؤول �العمل  

 MF13 .زمیلة في مكان العمل  
 MF14 .طبیب/ عامل في الرعا�ة الصح�ة  
 MF15 .طبی�ة/عاملة في الرعا�ة الصح�ة  
 MF16 .له اعت�اره  س�اسي  /رجل دین/ رجل اجتماعي  
 MF17 اخصائي اجتماعي.  
 MF18 .صاحب العمل  
 MF19 .مسؤول �العمل  
 MF20 .  شرطي فلسطیني  
 MF21 (جهاز االستخ�ارات والمخابرات) .  رجل أمن فلسطیني  
 MF22 .جندي قوات االحتالل أو المستعمر�ن  
 MF23 ................. دأخرى حد  

 في المر�ع المقابل MKSو    MKNرمز اإلجا�ة  �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه لإلجا�ة على األسئلة الواردة في سؤال  اخت�ارمالحظة لل�احث: یتم  

 االجا�ة. ال جواب/ رفض 4 .  ال ینطبق3    . أكثر من مرة2 . مرة واحدة1 لم �حصل  . 0   
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 MK20 .شرطي فلسطیني  

 MK21 .  (جهاز االستخ�ارات والمخابرات)  رجل أمن فلسطیني  

 MK22 .جندي قوات االحتالل أو المستعمر�ن  

 MK23 ................. أخرى حدد  
 

MI  :  التعرض للعنف في األماكن المختلفة   

ـــــــــــــو تعّرض العدید من قد ی،  كمعلى مدار ح�ات . فقد �كونون من األقارب، أو غیرهم من المعارف و/أو الغر�اء. إذا لم ء في المعاملةالرجال الى سـ
ألي شــهراً الماضــ�ة  12خالل ال ل تعرضــت  هســأســألك �كن لد�ك مانع، أوّد أن أطرح عل�ك �اختصــار �عض األســئلة حول أوضــاع مشــابهة.  

 شكل من أشكال العنف المختلفة في أي مكان من األماكن المختلفة  
 

في     MIDو  ICM، وIBMو    IAMرمز اإلجا�ة  �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه لإلجا�ة على األسئلة الواردة في سؤال  اخت�ار: یتم  لل�احثمالحظة 
 المر�ع المقابل

 . نعم1       . ال2 . ال ینطبق3 . ال جواب/ رفض االجا�ة4
 

MID-   هـل حـاول أحـدهم أن
ــام �عالقـــة   الق�ـ ــك على  یرغمـ

ــ�ـــة ــ ــ ــ ــا لم    جنسـ معـــه او معهـ
على إقامة   أرغمك، أو  تحصل

ــّ�ة معه او معها،    عالقة جنسـ
أو لمسك ألهداف جنس�ة، أو  
ــــرف غیر الئق   ــ ــ قام �أي تصـ

ــ�اً رغماً عنك ــ   12خالل    جنسـ
 ؟شهراً الماض�ة  

:MIC    ـــدهم ـــاول أحـ ـــل حـ هـ
خنقـــك، أو حرقـــك عمـــداً، أو  
ــتخـــدم فعل�ــاً   ــ ــ ــ اسـ هـــددك أو 
ــكیناً أو أي   ــ أو سـ ــاً  ــ ــدسـ ــ مسـ
ســالح آخر اتجاهك أو تهجم  
مثــل   ــم مؤذي  ــ ــ ــ عل�ـــك �جسـ

ــي   ــا  وأكرسـ ــیب    وأ  عصـ قضـ
ــا�هأو  حدید  ــ ــ ــ   حزام أو ما شـ
 ؟شهراً الماض�ة   12خالل  

MIB- للكم أو    هل تعرضـــت
ــدك  ال ــ ــــرب أو الدفع أو شـ ضـ

ــك   12خالل  �قوة    من مال�سـ
 ؟شهراً الماض�ة  

MIA-   ــت ــ ــ ــ هــل تعرضـ
ــتم أو   ــ ــ ــ لإلهـانـة أو الشـ
ــاظ   ــ ــألفـ ــ �ـ نحوك  التلفظ 

خالل    نــاب�ــة أو جــارحــة
ـــهراً   12 ــ ـــ�ة   شـ ــ الماضـ
 في؟

 الرقم المكان

 MI01 .منزل األسرة    
 MI02 .منزل أقارب أو أصدقاء    
 MI03 .الشارع    

    
أماكن التسوق ( داخل السوق أو  

 .  المحالت التجار�ة)
MI04 

 MI05 .حواجز االحتالل    
 MI06 .وسائل المواصالت    

    
مكان تلقي الخدمات الصــــــــــح�ة،  

او   أو االجتمــــاع�ــــة أو الثقــــاف�ــــة
 .خدمات اخرى

MI07 

 MI08 .المدرسة/ الجامعة    
 MI09 .مكان العمل    
 MI10 ........... مكان آخر حدد    
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MZ :   و الجنس�ة وشعرت انك �حاجة الى مساعدة. الى أي من أو الجسد�ة  ألقد اشرت سا�قا انك قد تعرضت لشكل أو أخر من اعتداءات االخر�ن النفس�ة
 الجهات المذ�ورة ادناه توجهت لطلب المساعدة. 

األســئلة التال�ة معدة   ، F Mســؤال من أســئلة    ألي   2  أو 1�االجا�ات    FNM /FSM KN/M/SKMســئلة  اال علىابوا جأ للرجال الذینتعل�مات لل�احث: 
KM  االخر�نلمواجهة اعتداءات    �ستعین بها الرجال، نطرح عل�ك اآلن أسالیب مختلفة . 

 مالحظة لل�احث: یتم  اخت�ار رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب
 

C B A 

انك �حاجة لمساعدة، ألي من الجهات أو األمور    شعرتعندما 
 ؟لجأت لطلب المساعدةالتال�ة قد 

 الرقم

إلى أي مدى أنت راضي عن  
 المساعدة التي تلقیتها؟ 

هل تلقیت  
المساعدة التي  

 طلبتها؟

 إذا �انت اإلجا�ة  
 Bانتقل إلى  نعم   

غیر  .  3
 راضي

 راضي  .2
بدرجة   
 متوسطة

راضي .  1
 تماماً 

. ال 2
(انتقلي  
إلى 
البند  
الذي 
 یل�ه)

1 .
 نعم

. ال 3
 ینطبق

(انتقلي إلى  
البند الذي 

 یل�ه)

. ال 2
(انتقلي  
إلى البند  
الذي 
 یل�ه)

1 .
 نعم

 MZ01 الى االسرة او أحد األخوة أو أحد االقارب.  تتوجه   

   
مشـــــــــــــهورة في حمولتــك أو   جهــات اعت�ــار�ــة /جهــات الى   تتوجهــ 

 .حمولة أخرى
MZ02 

   
بهــدف    الجیرانفي العمــل/ أو   الزمالء/ زمیالتمع إحــدى  تمــ تكل

 االستشارة والتوج�ه.
MZ03 

   
یتم االنتقال إلى البند  �األمر (بلغ أحد  تعن االعتداء ولم    ســـــــــــكتّ 
 .)�عد است�فاء هذا السؤال  التالي

MZ04 

 MZ05 .ذهبت إلى محامي لرفع قض�ة   

 MZ06   مساعدة نفس�ة أو اجتماع�ة أو قانون�ة.  لكالى مر�ز قدم    هتتوج   

   
لتقد�م شكوى ضد أو أحد االجهزة االمن�ة   لمكتب الشرطة  تذهب

 المعتدي.
MZ07 

 MZ08 مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر الهاتف.  تتصلإ   

 MZ09 .أن له تأثیر على المجتمع  نتمع رجل دین ظن تتحدث   

   
اجتماعي/س�ا  تتحدث أن له تأثیر  نتسي ظنمع رجل ذو مر�ز 

 .على المجتمع
MZ10 

   
(ع�ادات حكومة    للعالج  حكومي  إلى مر�ز طبي أو صحي  تتوجه

 او مستشف�ات حكومة).
MZ11 

   
  خاصة(ع�ادات    للعالج  خاص  إلى مر�ز طبي أو صحي  تتوجه

 او مستشف�ات خاصة).
MZ12 

   
(ع�ادات او    للعالجتا�ع للو�الة    إلى مر�ز طبي أو صحي  توجهت

 مستشف�ات للو�الة ).
MZ13 

 MZ14 ذهبت الى المحافظة لطلب المساعدة والحما�ة.   
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MW  :  االیذاء من افراد عائلتهم أو اقر�ائهم او من آخر�ن �ما في ذلك المعاملة الجنس�ة یتعرض الكثیر من الناس خالل ح�اتهم لسوء المعاملة أو
للتذ�یر (تعل�مات لل�احث    غیر الالئقة والمعی�ة. أود أن أسألك عن �عض هذه السلو��ات التي قد تكون قد تعرضت لها قبل سن الثامنة عشر 

 �سر�ة المعلومات)  
                      : رمز االجا�ة

                ال .2. نعم     1
 . الجواب/ رفض اإلجا�ة3

 حد الخ�ارات التال�ةأرجو االجا�ة على هذا السؤال �اخت�ار أ

 MW01   ؟سنة  18عندما �نت �العمر أقل من  العائلة منعنف ت ألي نوع من انواع  الهل تعرض 

 
أو لمس    ذات طا�ع جنســــــي  مثل التلفظ �كلمات    هل تعرضــــــت ألي شــــــكل من  أشــــــكال التحرش الجنســــــي

 ؟من أي شخص  سنة  18قبل سن   للمناطق الحساسة
MW02 

 

CB :  العنف االلكتروني 
تكن متاحة بهذا الشكل سا�قاً ستخدام اال�جابيلالاألشخاص  من  �عتبر االنترنت نافذة للحر�ة للكثیر ، سأقوم ، إال انه نتج عنها العدید من المشاكل، لم 

 �سؤالك مجموعة من االسئلة عن استخدام االنترنت. 
C B 

 الرقم   السؤال
  شهر 12خالل  

 الماض�ة
شهور   3خالل  

 الماض�ة
 . ال2. نعم        1 

 . ال ینطبق3
 . ال2   . نعم     1
 . ال ینطبق3
 

  
  Cأو Bفي القسمین    3او  2(اذا �انت االجا�ة    هل استخدمت االنترنت �غض النظر عن الوسیلة؟

 )BY  قسم  انتقل الى
CB01 

  

استخدم (هل  االجتماعي  التواصل  وسائل  من  أي  فایبرت  انستغرام،  اب، ف�سبوك،  واتس   ،
 )CB08  سؤالالى  انتقل الى    Cأو  Bفي القسمین   3او    2(اذا �انت االجا�ة    ؟سكایب.......... الخ)

CB02 

  
االجتماعيإعبر    تتعرضهل   التواصل  وسائل  اب، حدى  واتس  فایبر،  انستغرام،  ف�سبوك،   )

 من قبل أشخاص ؟أو االبتزاز  التخو�ف    وأالتهدید    وأ  لإلزعاج  سكایب.......... الخ)
CB03 

  
ف�سبوك، انستغرام، فایبر،  (  عبر إحدى وسائل التواصل االجتماعي   هل تم شتمك أو اهانتك  من قبل آخر�ن

 )؟. الخواتس اب، سكایب.........
CB04 

  
أو حاول أحد اج�ارك تعرضت الي تحرش جنسي   إغرائك هل   امت�ازات    او  بوسائل مختلفة ( مال، 

ا�حاءات جنس�ة جنس�ة  �حر�اتلق�ام لأخرى) ف�سبوك، انستغرام،  عبر وسائل التواصل االجتماعي ( او 
 )؟......... الخفایبر، واتس اب، سكایب.

CB05 

  
ابتزازك  ف�سبوك، انستغرام، فایبر، واتس اب، عبر وسائل التواصل االجتماعي (�أسالیب مختلفة    هل تم 

 مقابل مبلغ من المال أو أي شيء آخر؟  )سكایب.......... الخ
CB06 

  
ف�سبوك، انستغرام، فایبر، واتس اب،  (تعرضت الي تهدید او ابتزاز عبر وسائل التواصل االجتماعي   هل  

 من قبل االحتالل او المستعمر�ن؟سكایب.......... الخ)  

CB07 

 CB08 ؟ الین) أو البر�د اإللكتروني  هل تم سرقة حسا�ك البنكي اإللكتروني (االون   
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BY :   من خالل االتصاالتالعنف 
، إال األشخاص  من للكثیر لالتصال والتواصلنافذة   الرسائل النص�ةاالتصاالت سواء عبر الهاتف االرضي او من خالل ش�كات المحمول او من خالل  عتبر  ت

 ، سأقوم �سؤالك مجموعة من االسئلة عن استخدام االتصاالت. انه نتج عنها العدید من المشاكل
نعم1    . ال2        لم �ستخدم.  3    . 

O  . غیر معروفة ) أخرى 
 المصدر)

Kشر�ات دول�ة . Hشر�ات اسرائیل�ة . 
 سیل�كوم، اورانج،..........)(  

G  ) شر�ات فلسطین�ة .
 السؤال جوال، اور�دو، االتصاالت)

B A B A B A B A 

او   هل تعرضت ألي تهدید 
أشخاص أو   ابتزاز أو تحرش  

  جهات مختلفة عبر استعمالك
 لمكالمات أو الرسائل  ل

 12خالل  الرقم  
 الماض�ة  شهر

 3خالل 
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل 
  شهر

 الماض�ة

 3خالل 
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل 
  شهر

 الماض�ة

 3خالل 
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل 
  شهر

 االماض�ة

 3خالل 
شهور  
 الماض�ة

 

        BY 

 

KM   ومؤسسات الحما�ة من العنف  �مراكز : المعرفة 
 السؤال الخ�ارات رمز االجا�ة

KM01 
 ال.  2                    نعم .1 

  مراكز ومؤسسات للحما�ة من العنف في هل تعلم عن توفر
 محافظتك ؟منطقتك أو تجمعك أو  
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 سادس ال القسم
 الزواجلم �سبق لهم   الذین سنة)  64-18األفراد (

من الناس خالل ح�ات من أیتعرض الكثیر  فراد عائلتهم أو اقر�ائهم او من آخر�ن �ما في ذلك المعاملة هم لسوء المعاملة أو االیذاء 
 .الجنس�ة غیر الالئقة والمعی�ة. أود أن أسألك عن �عض هذه السلو��ات التي قد تعرضت لها

 

HR02  حسب السجلاسم الفرد:.......... 
Z-HR01 رقم الفرد من السجل:  
 

  ID00  في العینة المتسلسلاالستمارة  رقم: 

HS04  رقم الفرد الذي تمت مقابلته :
   (لالفراد ذوي االعاقة) 

 
 

HS03 (لالفراد ذوي االعاقة) ؟  هل تم مقابلة نفس الفرد 
 HS04یتم االنتقال الى    2اذا �انت االجا�ة   . ال2. نعم  1

 SE :ذ�ر1  الجنس . 
 . انثى2             

 
مكتمل جزئي                       .  2                 . أكتملت              1
                   . عدم التمكن من مقابلة الفرد المختار  4رفض التعاون                    . 3
 أخرى...............  .6. ال یوجد افراد في الفئة المطلو�ة    5

RC النهائ�ة  :نت�جة المقابلة 

 

ZA:   شهرا    12شهرا الماض�ة، وحتى خالل الفترة التي س�قت    12خالل  �م مرة استعمل أحد أفراد أسرتك هذه األسالیب معكتحددي  تحدد/  أرجو من حضرتك أن
 الماض�ة؟

یتم استخدام جداول �ش العشوائ�ة الخت�ار فرد واحد فقط سواء �ان ذ�ر أو أنثى    سنة) لم �سبق لهم الزواج  64-18فرد عمره (جود اكثر من  في حال و 
 إلجراء المقابلة معه/ها

ینطبق    ب ال  Cاالجا�ة على القسم و   ZAB على قسملكافة األسئلة  )6،  5،  0(   اذا �انت االجا�ة  ZEیتم االنتقال الى قسم أو ال 
 

المناسب أدناه  اخت�ار: یتم   ة/لل�احثمالحظة   �اخت�ار رقم اإلجا�ة     رمز اإلجا�ة 

. ال ینطبق6 مرات 5-3. 3 مرات فأكثر 6 . 4 . ال أعرف5   . لم �حصل0 . مرة واحدة1 . مرتین2 
 

C B 

 الرقم سلو��ات قد تمارس من قبل أحد أفراد األسرة

ان اص�حت في العمر  هل حصل منذ 
شهرا    12سنة وحتى قبل   18

 الماض�ة
شهرا    12خالل  �م مرة  

 الماض�ة
                   . نعم1 . ال2

 . ال ینطبق 3

 ZA01 .أحد أفراد أسرتك شتمك أو أهانك  

 ZA02 .أن یؤذ�ك  �اإلمكانأحد أفراد أسرتك رمى شیئاً نحوك �ان    

 ZA03 أحد أفراد أسرتك لوى ذراعك أو شدك من شعرك  

  
حصلت لد�ك آالم في المفاصل، أو رضوض، أو خدوش أو جروح �س�طة نت�جة  

 .تهجم أحد أفراد أسرتك عل�ك
ZA04 

 ZA05 .أحد أفراد أسرتك دفعك �قوة  

  
تهجم أحد أفراد أســــرتك عل�ك �الســــكین أو القطاعة أو الطور�ة أو أي جســــم أخر  

 .مشا�ه لها �الحدة والخطورة
ZA06 

 ZA07 .أغمي عل�ك نت�جة ضرب أحد أفراد أسرتك على رأسك  

 ZA08 .ة أو قب�ح/ة/غبيلك انك   قالأحد أفراد أسرتك    

 ZA09 .ضر�ك أحد أفراد أسرتك �حزام، عصا، أو ما شا�ه لها من الحدة  

 ZA10 .أش�اء تخصك  حطم أو خربأحد أفراد أسرتك    

 ZA11 .لقد ذهبت للطبیب أو الع�ادة �سبب اعتداء وتهجم أحد أفراد أسرتك عل�ك  
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 ZA12 .أحد أفراد أسرتك خنقك أو حاول خنقك  

 ZA13 .أحد أفراد أسرتك صاح أو صرخ عل�ك  

  
احتجت للعالج الطبي نت�جة اعتداء أحد أفراد أســـــــــــــرتك عل�ك إال انك لم تذهب 

 .لتلقي ذلك العالج
ZA14 

  
ضــر�ك أحد أفراد أســرتك �اســتمرار( أي اســتمر أثناء نفس التهجم بتكرار ضــر�اته 

 ZA15 .لعدة دقائق أو أكثر)

 ZA16 .أحد أفراد أسرتك أمسك �ك �قوة مما ضا�قك  

  
خرج أحد أفراد أســــــرتك غاضــــــ�اً وصــــــارخاً من الغرفة أو من البیت خالل خالف  

 .بینكما
ZA17 

 ZA18 .أحد أفراد أسرتك صفعك على وجهك  

 ZA19 .كسرت إحدى عظامك نت�جة اعتداء وتهجم أحد أفراد أسرتك عل�ك  

 ZA20 .أحد أفراد أسرتك �واك أو حرقك عن قصد  

 ZA21 انك فاشل/ة.أحد أفراد أسرتك قال لك    

 ZA22 .أحد أفراد أسرتك قال لك أش�اء بهدف إغاظتك و�ثارة غض�ك  

 ZA23 .جنس�اً   �اإلساءة ال�كقام أحد أفراد األسرة    

 ZA24 .أجبرك أحد أفراد أسرتك على الق�ام �أمور جنس�ة أنت/ي ال ترغب/ین بها  

 ZA25   .أجبرك أحد أفراد أسرتك على مشاهدة صور جنس�ة أو أفالم جنس�ة  

 ZA26 .استعمل أحد أفراد أسرتك القوة الجسد�ة إلج�ارك على إقامة عالقة جنس�ة  

 ZA27 .أحد أفراد أسرتك تحرش �ك جنس�اً   

  
اســـتعمل أحد أفراد أســـرتك معك القوة �أشـــكال مختلفة (مثل اســـتعمال آالت حادة)  

الجنســـ�ة أنت غیر راضــي    بهدف إج�ارك على إقامة أشـــكال مختلفة من العالقات
 عنها.

ZA28 

  
لجأ أحد أفراد أســــــــرتك للتهدید بهدف إج�ارك على ممارســــــــة أشــــــــكال مختلفة من  

 العالقة.
ZA29 

  
هل اجبرت على المشــــــــار�ة او عدم المشــــــــار�ة في االنتخا�ات �غض النظر عن  

 نوعها.
ZA30 

 ZA31 .)لیلة واحدة على األقللفترة طو�لة (    حد أفراد اسرتك طردك من المنزلأ  

 ZA32 حد أفراد اسرتك منعك من الخروج من المنزل.أ  

 ZA33 أحد أفراد اسرتك هددك �كشف أسرارك لآلخر�ن.  

 ZA34 أحد أفراد اسرتك أجبرك على فتح هاتفك ومعرفة ما �حتو�ه.  

 ZA35 أحد أفراد اسرتك اجبرك على العمل.  

 ZA36 أحد أفراد اسرتك منعك من التصرف برات�ك او دخلك.  

 ZA37 أحد أفراد اسرتك منعك من العمل.  
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ZD :   أفراد األسرة اعتداء عل�كفردین من من هم أكثر   
 

 الرقم األفراد رمز اإلجا�ة

 األولالفرد 

 

 ZD1 .األب
 ZD2 .األم

 ZD3 زوج االم.
 ZD4 زوجة االب.

 الثاني الفرد  
 

 ZD5 .الجد
 ZD6 .الجدة

 ZD7 .األخوة الذ�ور
 ZD8 .األخوات اإلناث

 ZD9 ة./العم
 ZD10 الخال/ة.

 ZD11 أخرى حدد.....................
 
 
 
ZB:    التال�ة معدة نعم للقسم Bللقسم    4-1على الخ�ارات  لألفراد الذین أجابوااألسئلة  نطرح عل�ك اآلن أسالیب    ZAعلى أي سؤال من أسئلة   C، والذین أجابوا ب 

أفراد األسرة عل�ك. تستعین بها لمواجهة اعتداءات   مختلفة 
 

 رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب اخت�ار : یتمة/لل�احث  مالحظة
 

C B A 

انك �حاجة لمساعدة، فإلى أي من   شعرتعندما  
 لجأتالجهات التال�ة قد األمور أو 

 الرقم

ة عن  / إلى أي مدى أنت راضي
 المساعدة التي تلقیتها؟

 ي/ هل تلقیت
المساعدة التي 

 طلبتها؟

 إذا �انت اإلجا�ة 
 Bانتقل إلى نعم  

غیر  . 3
 ة/راضي

  ة/راضي .2
بدرجة   
 متوسطة

ة  /راضي. 1
 تماماً 

. ال 2
(انتقلي  
إلى البند  
الذي 
 یل�ه)

. ال 3 . نعم1
 ینطبق
(انتقلي  
إلى البند  
الذي 
 یل�ه)

. ال 2
(انتقلي  
إلى البند  
 الذي یل�ه)

 . نعم1

   
أحد    اخواتي أو  أو  يلبیت أحد اخوت  أذهبالبیت و  تر�ت
 .أقار�ي

ZB01 

   
  يخوت أأحــد  أو    يمع والــد  تكلمــت  يالبیــت إال انلم اترك  

 .في األمر  أقار�يخواتي أو أحد  أ  أو
ZB02 

   
بهــدف   يفي العمــل/ أو جیران  يمع إحــدى زمالئ تكلمــت

 .االستشارة والتوج�ه أو حتى الحما�ة 
ZB03 

 ZB04 .حول الموضوع  يأو أصحاب  يمع أصدقائ  تكلمت   

   
ــــكتت یتم االنتقال  أحد �األمر (  بلغولم تعن االعتداء    سـ

 .)�عد است�فاء هذا السؤال  إلى البند التالي
ZB05 

   
یتم االنتقال  (الحدیث معهم لعدة أ�ام    تورفض  تجاهلتهم

 .)�عد است�فاء هذا السؤال  إلى البند التالي
ZB06 

   
ي توجهـــت إلى جهـــات إعت�ـــار�ـــة/ جهـــات مشـــــــــــــهورة ف  

 حمولتك أو حمولة أخرى  
ZB07 
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إلى محامي لرفع قضـــــــــــــ�ة ضـــــــــــــد أحد من أفراد  ذهبت
 .األسرة

ZB08 

   
لي مســـاعدة نفســـ�ة أو اجتماع�ة  توجهت   الى مر�ز �قدم 

 أو قانون�ة.
ZB09 

   
 وحدة حما�ة االســـــــــــــرة لتقد�م  /  لمكتب الشـــــــــــــرطة ذهبت

 .  شكوى ضد أحد من أفراد األسرة
ZB10 

   
مع إحدى المؤســــســــات لتلقي االســــتشــــارة  عبر    تاتصــــل
 .الهاتف

ZB11 

   
أن لـــه تـــأثیر على المجتمع    اظنمع رجـــل دین   تتحـــدثـــ 

 .وعلى أفراد أسرتك
ZB12 

   
أن    اظنمع رجل ذو مر�ز اجتماعي / ســـ�اســـي   تحدثت
 .على المجتمع وعلى أفراد أسرتك له تأثیر

ZB13 

   
�عض    تإلى الكمبیوتر واإلنترنـــت واســـــــــــــتخـــدمـــ   تتوجهـــ 

 .برامج التواصل مثل الف�س بوك، التو�تر، الماسنجر
ZB14 

 ZB15 .إلى مر�ز ثقافي أو اجتماعي ذهبت   

 ZB16 .إلى مر�ز أو نادي ر�اضي ذهبت   

   
المعتـــــدي    تتحـــــدثـــــ  الفرد  الكف عن   وطلبـــــتمع  منـــــه 

 .اعتداءاته علي
ZB17 

   
(ع�ادات    للعالج  حكومي  إلى مر�ز طبي أو صحي  تتوجه

 حكومة او مستشف�ات حكومة).
ZB18 

   
(ع�ادات    للعالج  خاص  إلى مر�ز طبي أو صحي  توجهت

 خاصة او مستشف�ات خاصة).
ZB19 

   
للو�الة   إلى مر�ز طبي أو صحي  توجهت   للعالج  تا�ع 

 ).(ع�ادات او مستشف�ات للو�الة
ZB20 

   
لطلب   االجتماع�ة  التنم�ة  وزارة  مدیر�ات  الى  توجهت 

   المساعدة.  
ZB21 

 ZB22 توجهت الى بیوت اإلیواء/ الحما�ة.   
 

:ZE خر�نمن اآل  الجسدي العنف 
ألحداث غیر مرغوب فیها وألشكال مختلفة من سوء المعاملة والعنف �مارسه رجال ونساء.  فقد �كونون من األقارب، على مدار الح�اة، یتعّرض العدید من األفراد  

من المعارف و/أو الغر�اء.  أوّد أن أطرح عل�ك �اختصار �عض األسئلة حول أوضاع مشابهة.  سأسألك عّما جرى لك      أو غیرهم  الل  خإذا لم �كن لد�ك مانع، 
 ؟ اآلت�ة.  هل قام أي �ان �األمور الماض�ةشهراً  12
یتم  ة/لل�احثمالحظة    في المر�ع المقابل  ZESو    ZENرمز اإلجا�ة  �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه لإلجا�ة على األسئلة الواردة في سؤال    اخت�ار: 

 . ال ینطبق3    . أكثر من مرة2 . مرة واحدة1   لم �حصل  . 0
 

:ZES    خنقــك، أو     أحـــد األفراد �م مرة حـــاول
ـاً  ـدم فعل�ـ ـــتخـ ــ ــ ـددك أو اســ هـ ـدًا، أو  حرقــك عمـ
ـكیناً أو أي ســالح آخر اتجاهك   ـاً أو سـ ـدسـ مسـ

ــــي  ــم مؤذي مثل �رســ ــ  وأأو تهجم عل�ك �جســ
  حزام أو ما شــــا�هأو  قضــــیب حدید أو  عصــــا
 ؟ الماض�ة  اً شهر  12خالل  

ZEN :   ضر�ك  بلكمك أو   أحد األفرادقام  �م مرة
  دفعك أو شد شعرك أو شدك من مال�سكأو  
 ؟الماض�ة اً شهر  12خالل    �قوة

 الرمز األفراد

 ZE01 .األمزوج   
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ZF : خر�نمن اآل النفسي ( اللفظي) والجنسي العنف   

یتم  ة/مالحظة لل�احث أدناه لإلجا�ة على األسئلة الواردة في سؤال   اخت�ار:   في المر�ع المقابل ZFSو   ZFNرمز اإلجا�ة  �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب 

 . ال جواب/ رفض االجا�ة4 . ال ینطبق3    . أكثر من مرة2 . مرة واحدة1   لم �حصل  . 0
 

 ZE 02 .زوجة األب  

 ZE 03 .(االقارب)  الممتدة  األسرةفرد آخر من رجال    

 ZE 04 (االقارب).  الممتدة  األسرةفرد آخر من نساء    

 ZE 05 .صدیق/ أحد المعارف  

 ZE 06 .صد�قة/ إحدى معارفها   

 ZE 07 .خطیب /خطی�ة  

 ZE 08   .رجل غر�ب  

 ZE 09 .امرأة غر��ة  

 ZE 10 .زمیل في مكان العمل  

 ZE 11 .زمیلة في مكان العمل  

 ZE 12 .مدّرس الجامعة  

 ZE 13 .مدّرسة في الجامعة  

 ZE 14 .طبیب/ عامل في الرعا�ة الصح�ة  

 ZE 15 .طبی�ة/عاملة في الرعا�ة الصح�ة  

 ZE 16 .صاحب العمل  

 ZE 17 .ل �العملؤو مس  

 ZE 18 .اعت�اره  له  س�اسي  /رجل دین/ رجل اجتماعي  

 ZE 19 شرطي فلسطیني.  

  
فلســـــــــــــطیني االســـــــــــــتخ�ــــــارات   رجــــــل أمن  (جهــــــاز 

 والمخابرات).
ZE 20 

 ZE 21 .جندي قوات االحتالل أو المستعمر�ن  

 ZE 22 ي ................./أخرى حدد  

:ZFS     أن یرغمك على    أحد األفراد  حاول �م مرة
ــ�ة ــل  الق�ام �عالقة جنسـ ، أو  معه او معها لم تحصـ

أو  ، معه او معها  على إقامة عالقة جنســـّ�ةك  ارغم
ــرف غیر   ــ�ة، أو قام �أي تصـ ــك ألهداف جنسـ لمسـ

 ؟الماض�ة  اً شهر   12خالل    الئق جنس�اً رغماً عنك

ZFN:   إهانتك أو شتمك     أحد األفرادقام   �م مرة�
  اً شهر   12خالل    وجارحةأو تلفظ نحوك �ألفاظ ناب�ة  

 الرمز األفراد ؟الماض�ة

 ZF01 .األمزوج   
 ZF02 .زوجة األب  
 ZF03 .(االقارب)  الممتدة   األسرةفرد آخر من رجال    
 ZF04 .(االقارب)  الممتدة  األسرةفرد آخر من نساء    
 ZF05 .صدیق/ أحد المعارف  
 ZF06 .صد�قة/ إحدى معارفها  
 ZF07 .خطیب /خطی�ة  
 ZF08 .رجل غر�ب  
 ZF09 .امرأة غر��ة  
 ZF10 .زمیل في مكان العمل  
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ZH:   خارج المنزلالعنف في أماكن 
 ؟خارج المنزل   المختلفة  أشكال العنف المختلفة في أي مكان من األماكنشهراً الماض�ة على أي شكل من    12ل تعرضت خالل ال ه

 في المر�ع المقابل  ZHD  و ZHC، وZHBو   ZHAرمز اإلجا�ة  �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه لإلجا�ة على األسئلة الواردة في سؤال    اخت�ار: یتم  ة/لل�احث  مالحظة

 . نعم1    . ال2     . ال ینطبق  3   . ال جواب/ رفض االجا�ة4
 

ZHD-   هل حاول أحدهم أن یرغمك
ــ�ة معه او   ــ ــ على الق�ام �عالقة جنسـ

ــل، أو ارغمـمعهـا لم  ــ ــ ــ على ك  تحصـ
ــّ�ة ــ ، معه او معها  إقامة عالقة جنسـ

ـــ�ة، أو قام   أو لمســــك ألهداف جنسـ
�أي تصــرف غیر الئق جنســ�اً رغماً  

ـــ�ة   12خالل ال    عنك ـــهراً الماضـ شـ
 ؟في

ZHC-   خنقك، أو  هل حاول أحدهم
ــتخدم   ــ ــ ــ حرقك عمداً، أو هددك أو اسـ
فعل�اً مسـدسـاً أو سـكیناً أو أي سالح  
ــم   ــ ــ آخر اتجاهك أو تهجم عل�ك �جسـ

قضیب    أو  عصا  وأمؤذي مثل �رسي  
ــا�ه أو  حدید ــ ــ خالل ال   حزام أو ما شـ
 ؟  في  شهراً الماض�ة 12

ZHB- ــــت ــ للكم    هل تعرضـ
ضــرب أو الدفع أو شــد أو ال

  شعرك أو شدك من مال�سك
ـــهراً   12خالل ال    �قوة  ــ ــ شـ

 ؟  الماض�ة في  

ZHA-   هل تعرضت
لإلهانة أو الشتم أو  
التلفظ نحوك �ألفاظ  

خالل    ناب�ة وجارحة
شهراً الماض�ة   12
 ؟في
 

 الرمز المكان

    
 .الشارع

ZH0
1 

    
داخل    ) التسوق  أماكن 

أو   المحالت  السوق 
 .  التجار�ة)

ZH0
2 

    
 .حواجز االحتالل

ZH0
3 

    
 .وسائل المواصالت

ZH0
4 

    

الخدمات   تلقي  مكان 
االجتماع�ة أو    الصح�ة، 

الثقاف�ة الخدمات    أو  او 
 .االخرى

ZH0
5 

    
 .المدرسة/ الجامعة

ZH0
6 

 ZF11 .زمیلة في مكان العمل  
 ZF12 .مدّرس الجامعة  
 ZF13 .مدّرسة في الجامعة  
 ZF14 .طبیب/ عامل في الرعا�ة الصح�ة  
 ZF15 .طبی�ة/عاملة في الرعا�ة الصح�ة  
 ZF16 .صاحب العمل  
 ZF17 .�العمل  ؤولمس  
 ZF18 .له  اعت�اره  س�اسي  /رجل دین/ رجل اجتماعي  
 ZF19 شرطي فلسطیني.  

  
فلســـــــــــــطیني االســـــــــــــتخ�ــــــارات   رجــــــل أمن  (جهــــــاز 

 والمخابرات).

ZF20 

 ZF21 جندي قوات االحتالل أو المستعمر�ن  
 ZF22 ي ................./أخرى حدد  
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 .مكان العمل

ZH0
7 

    
آخر  مكان 

 .......ي......./حدد
ZH0
8 

 
ZZ :التحرشات الجنس�ة قبل سن الثامنة عشر : 

                   رمز االجا�ة    
. 3          ال .2. نعم     1

 ال جواب/ رفض اإلجا�ة
 حد الخ�ارات التال�ةأرجو االجا�ة على هذا السؤال �اخت�ار  أ

 ZZ01 ؟سنة  18عندما �نت �العمر أقل من    للعنف الجنسي أو التحرش الجنسي   ي  /تهل تعرض 

 
CD :  العنف االلكتروني 

تكن متاحة بهذا  ستخدام اال�جابيلالاألشخاص  من  �عتبر االنترنت نافذة للحر�ة للكثیر ، سأقوم ، إال انه نتج عنها العدید من المشاكلالشكل سا�قاً ، لم 
 �سؤالك مجموعة من االسئلة عن استخدام االنترنت. 

C B 

 الرقم   السؤال
ا  شهر  12خالل  

 الماض�ة
شهور   3خالل  

 الماض�ة
 . ال2. نعم        1 

 . ال ینطبق3
 . ال2. نعم        1
 . ال ینطبق  3

  
  Cأو Bفي القسمین    3او  2(اذا �انت االجا�ة  هل استخدمت االنترنت �غض النظر عن الوسیلة؟  

 DY( CD01  قسمانتقل الى  

  
االجتماعي   التواصل  وسائل  من  أي  استخدمت  فایبر(هل  انستغرام،  اب، ف�سبوك،  واتس   ،

 )CD08  سؤالانتقل الى    Cأو Bفي القسمین   3او   2(اذا �انت االجا�ة    ؟سكایب.......... الخ)
CD02 

  
واتس اب، عبر إحدى وسائل التواصل االجتماعي �االتصال   تهل تعرض (ف�سبوك، انستغرام، فایبر، 

 من قبل أشخاص ؟أو االبتزاز  أو التهدید أو التخو�ف    لإلزعاجسكایب.......... الخ)  
CD03 

  
ف�سبوك، انستغرام،  هل تم شتمك أو اهانتك  من قبل آخر�ن عبر إحدى وسائل التواصل االجتماعي (

 )؟فایبر، واتس اب، سكایب.......... الخ
CD04 

  
أو حاول أحد اج�ارك او إغرائك بوسائل مختلفة ( مال، إمت�ازات    هل  تعرضت الي تحرش جنسي  

ف�سبوك، انستغرام،  للق�ام �حر�ات جنس�ة او ا�حاءات جنس�ة عبر وسائل التواصل االجتماعي ( أخرى)  
     

CD05 

  
ابتزازك ف�سبوك  �أسالیب مختلفة هل تم  وسائل التواصل االجتماعي (  سكایب   -واتس أب   –عبر 

 ....الخ) مقابل مبلغ من المال أو أي شيء آخر؟
CD06 

 

  
او ابتزاز عبر وسائل التواصل االجتماعي  (ف�سبوك، انستغرام، فایبر، واتس    هل  تعرضت الي تهدید 

 من قبل االحتالل او المستعمر�ن؟ اب، سكایب.......... الخ)  
CD07 

 CD08 ؟ الون الین) أو البر�د اإللكترونيهل تم سرقة حسا�ك البنكي اإللكتروني (ا  
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DY :   من خالل االتصاالتالعنف 
، إال األشخاص  من للكثیر لالتصال والتواصلنافذة   الرسائل النص�ةاالتصاالت سواء عبر الهاتف االرضي او من خالل ش�كات المحمول او من خالل  عتبر  ت

 ، سأقوم �سؤالك مجموعة من االسئلة عن استخدام االتصاالت. انه نتج عنها العدید من المشاكل
 . نعم1    . ال2       لم �ستخدم. 3  

O  أخرى ( غیر معروفة .
 المصدر)

Kشر�ات دول�ة . Hشر�ات اسرائیل�ة . 
سیل�كوم،  ( 

 

G  ) شر�ات فلسطین�ة .
جوال، اور�دو،  
 

 السؤال

B A B A B A B A 

او   هل تعرضت ألي تهدید 
ابتزاز أو تحرش  أشخاص أو  
جهات مختلفة عبر استعمالك  

 للمكالمات أو الرسائل  

 الرقم  
 12خالل  

  شهر
 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

خالل  
  شهر 12

 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل  
  شهر

 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل  
  شهر

 االماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

        DY 

 
KZ ومؤسسات الحما�ة من العنفمراكز �: المعرفة 

رمز  
 االجا�ة

 الخ�ارات
 السؤال

KZ01 
 ال.  2                    نعم .1 

  مراكز ومؤسسات للحما�ة من العنف في هل تعلم عن توفر
 محافظتك ؟منطقتك أو تجمعك أو  

 
OWF  -  (لالناث فقط) أرجو ان تخبر�ني إذا �نت تملكین أ�اً مما یلي 

 
 
 

   مالحظة لل�احثة: یتم اخت�ار رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه
 ال أمتلك. 4 )2+1. الخ�ار�ن (3 نعم، امتلك �الشراكة مع أخر�ن. 2 ، امتلك. نعم1

 رمز اإلجا�ة الممتلكات   الرقم

OWF01  ) بناء، زراع�ة)أرض  

OWF02 (فیال او دار او شقة او او غرفة مستقلة او عمارة )منزل  

OWF03 (......شر�ة، محل، مصنع، مشغل) منشأة  

OWF04 (.....أ�قار، جمال، ضأن ، ماعز  ) حیونات ماش�ة  

OWF05 (.....دجاج، ح�ش، ارانب، حمام، فر ) حیوانات داجنة  

OWF06 (......دجاج، ح�ش، فر، ارانب، حمام، فر ) مزارع دواجن  

OWF07 .األثاث المنزلي  

OWF08 المجوهرات او الذهب او غیرها من االش�اء الثمینة  

OWF09 الس�ارات خاصة / تجار�ة  

OWF10 األسهم والسندات المال�ة  

OWF11 االدخار في البنك  

OWF12   ،ـــــــــــــــــ حددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالممتلكات األخرى  
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 ا�عالسالقسم 

 

 )ات/متزوجینال(غیر   سنة  17-12األطفال الذین أعمارهم 
لد�ك مانع أود أن أسألك عن   األطفالالكثیر من  لم �كن  من جیلكم یتعرضون لسوء المعاملة سواء من أفراد اسرتهم أو آخر�ن، ان 

 هذه السلو��ات
 

HR02  حسب  اسم الفرد
 ................:السجل

D-HR01 رقم الفرد من السجل:  
 

ID00    في العینة المتسلسلاالستمارة  رقم  : 
 

HY04  رقم الفرد الذي تمت مقابلته؟ :
 (لالفراد ذوي االعاقة)

  

 
 

 

HY03(لالفراد ذوي االعاقة)؟  : هل تم مقابلة نفس الفرد 
                      HY04یتم االنتقال الى سؤال    2اذا �انت االجا�ة    . ال2. نعم   1

 
 

SE  الجنس:  
ذ�ر     -1
 أنثى-2

 
رفض التعاون                    .  3مكتمل جزئي                .  2                 . أكتملت              1
 .........أخرى.....  .6     . ال یوجد افراد في الفئة المطلو�ة5   . عدم التمكن من مقابلة الفرد المختار4

RY    نت�جة المقابلة
 :النهائ�ة

 
 

سنة یتم استخدام جداول �ش العشوائ�ة، الخت�ار طفل واحد فقط سواء �ان االخت�ار ذ�ر أو أنثى    17-12في حال وجود اكثر من طفل أعمارهم ما بین  
 إلجراء المقابلة معه

DA: اآلتيأرجو توج�ه هذه األسئلة للطفل الذي یتم اخت�اره على النحو    ة/لل�احث : 
(مثال مع أب  عشتمعك، و�ذا   وكح�اتك وعالقتك مع اهلك و��ف�ة تعامل أمك وأب  تتناول هذه االسئلة سوف أو أمك) أن  وكمع والد واحد فقط 

 ي لذلك فقط/ تتطرق 
 

یتم  ة/لل�احثمالحظة      رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه  اخت�ار: 

. ال ینطبق6 مرات 5-3. 3 مرات فأكثر 6 .4  . ال أعرف5   . لم �حصل0 . مرة واحدة1 . مرتین2 
  

 شهر الماض�ة 12خالل  

 
 أسالیب التفاعل واالتصال

 الرقم
C B 

  لتاستعمكم مرة 
أمك لهذا األسلوب 

 معك

 بوكأ  لاستعم كم مرة 
 لهذا األسلوب معك

 DA01 .بدون صراخ  �عصب�ة ولكنأمراً ما معك/ي �غضب أو    ناقش  

 DA02 .ي/عل�ك  ت/أو صرخ  ك/تكأو شتم  ك/تكأهان  

 DA03 .  ي/في وجهك  ت/ع�س  

 DA04 .ي/التحدث معك بهدف عقا�ك أو إهانتك ت/رفض  

 DA05 .شیئاً جرح وأهان مشاعرك ت /أو فعل ت  /قال  

 DA06 .�أش�اء أثناء النقاش معك ت/شیئا �اتجاهك أو قذف  ى/ترم  

 DA07 .ي/أش�اء تخصك  م�حطت ت /تعمد  

 DA08 .�الضرب  ك/تكهدد  

 DA09 .  ي/برمي شيء معین عل�ك  ك/تكهدد  

DA .�عنف و�تهجم دفعك/تك   01  

DA في المنزل .ك/تك  ح�س   11  

DA .على الوجه أو على أماكن مختلفة في الجسمك/ تك صفع   21  
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DA .�جسم معین مثل حزام أو عصا أو �رسي أو مسطرة أو ما شا�ه ضر�ك/ تك   31  

DA .�صورة مبرحة ومؤلمة جداَ  ضر�ك/ تك   41  

DA .�سكین أو �آلة حادة  ك/تكهدد   51  

DA .ي/�سكین أو �آلة حادة ضدك أثناء التهجم عل�ك  ي/عل�ك ت/تهجم   61  
 

DB :اآلتيأرجو توج�ه هذه األسئلة للطفل الذي یتم اخت�اره على النحو    ة/لل�احث : 
اتك وعالقتك مع أخوتك وأخواتك األكبر منك سناً واحد األقارب (جد/ة، عم/ خال، عمة/ خالة) و��ف�ة تعاملهم معك، وفي حال ح� هذه االسئلة سوف تتناول

 . یتم اخت�ار ال ینطبق في اإلجا�ةسنة فاكثر   12ال یوجد اخوة أو أخواتك من فئة 
 

   رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه  اخت�ار: یتم  ة/لل�احثمالحظة  

. ال ینطبق6 مرات  5-3.  3 مرات فأكثر 6 .4  . ال أعرف5   . لم �حصل0 . مرة واحدة1 . مرتین2 
 

 شهر الماض�ة 12خالل  

 
 أسالیب التفاعل واالتصال

 الرقم

-DBF  م مرة� 
عمتك    لتاستعم

أو خالتك لهذا  
 األسلوب معك

-DBE  م مرة� 
عمك أو    لاستعم

 هذاخالك  
 األسلوب معك

-DBD   م�
لت  استعممرة 

هذا جدتك  
 األسلوب معك

-DBC   م�
ل  استعم مرة

هذا  جدك 
األسلوب  

 معك

-DBB   م�
  لتاستعم مرة

اإلناث    اخواتك
األكبر منك  

 هذاسناً  
 األسلوب معك

-DBA   م�
  لاستعم مرة

اخوتك  
الذ�ور األكبر  

 هذا  منك سناً 
األسلوب  

 معك

      
�عصب�ة  ناقشوا أمراً ما معك/ي �غضب أو  

 .بدون صراخولكن  
DB01 

 DB0 2 .أهانوك أو شتموك أو صرخوا عل�ك       

 DB0 3 .ي/ع�سوا في وجهك      

      
أو   عقا�ك  بهدف  التحدث معك  رفضوا 

 .إهانتك
DB04 

 DB0 5   .قالوا أو فعلوا شیئاً جرح وأهان مشاعرك      

      
رموا شیئا �اتجاهك أو قذفوك �أش�اء أثناء  

 .النقاش معك
6 DB0 

 DB0 7 .�شكل متعمد  حطموا أش�اء تخصك      

 DB0 8 .هددوك �الضرب      

 DB0 9 .كهددوا برمي شيء معین عل�      

 DB 10 .دفعوك �عنف و�تهجم      

      
أماكن   على  أو  الوجه  على  صفعوك 

 .مختلفة في الجسم
11 DB 

      
ضر�وك �جسم معین مثل حزام أو عصا  

 .أو �رسي أو مسطرة أو ما شا�ه
12 DB 

 DB 13 .ضر�وك �صورة مبرحة ومؤلمة جداَ       

 DB 14 .هددوك �سكین أو �آلة حادة      

      
�آلة حادة ضدك    أو  تهجموا عل�ك �سكین

 .أثناء التهجم عل�ك
15 DB 
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 DB 16   .ح�سوك في المنزل      

DC :   :أسئلة متعلقة �االعتداء الذي یتعرض له األطفال من خارج أفراد األسرة 
 

C B 
  ضر�ك أو دفعك أو شد شعركهل قام أحد األفراد (من خارج أفراد األسرة) بلكمك أو  

�السكین أو تم اطالق الرصاص  و أ�العصا أو تهجم عل�ك   أو شدك من مال�سك
 ؟   الخ...  عل�ك

DC01 

 خالل الشهر الماضي   الماض�ة  اً شهر  12خالل  
 . ال 2    نعم     .1
 . ال ینطبق3 

 . ال 2    نعم       .1
 . ال ینطبق3 

 .أحد الجیران الك�ار .1  
 .أحد الجیران الصغار .2  

 .أحد أصحا�ك .3  
 ات./أحد المعلمین .4  
 .قوات االحتالل والمستعمر�ن .5  
 .األوالد/ البنات في الشارع .6  
 .طالب أو طال�ات المدرسة .7  

 مقدمي رعا�ة آخر�ن. .8  
 أخرى/ حدد/ي.................... .9  

C B 
ــرة)    ــ ــتمك أو تلفظ عل�ك/ي  هل قام أحد األفراد (من خارج أفراد األسـ ــ ــ�ك أو شـ ــ �سـ

 ؟الخ...  �ألفاظ مش من�حة

DC02 

 خالل الشهر الماضي   شهراً الماض�ة 12خالل  
 . ال 2نعم       .1
 . ال ینطبق3 

 . ال 2      نعم     .1
 . ال ینطبق3 

 .أحد الجیران الك�ار .1  
 .أحد الجیران الصغار .2  

 .أحد أصحا�ك .3  

 ات./أحد المعلمین .4  
 .قوات االحتالل والمستعمر�ن .5  
 .األوالد/ البنات في الشارع .6  
 .طالب أو طال�ات المدرسة .7  
 مقدمي رعا�ة آخر�ن. .8  

 حدد/ي....................  أخرى .9  
 

 
 
 

DV  :ألي شـكل من أشـكال العنف المختلفة في أي مكان من األماكن    الماضـ�ةشـهراً   12خالل ال  ل تعرضـت  ه،  قد یتعرض االطفال ل�عض اشـكال االعتداء
   ؟المختلفة

 . نعم1    . ال2     . ال ینطبق  3  
 

 الرمز المكان الجا�ةارمز  

 DV01 المنزل 
 DV02 .الشارع 
 DV03 .  أماكن التسوق ( داخل السوق أو المحالت التجار�ة) 
 DV04 .حواجز االحتالل 
 DV05 .وسائل المواصالت 
 DV06 .او الخدمات االخرى  مكان تلقي الخدمات الصح�ة، أو االجتماع�ة أو الثقاف�ة 
 DV07 .المدرسة 
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 DV08 .مكان العمل 
 DV09 .في الحدائق العامة 
 DV10 ي......./مكان آخر حدد 

 
 
 

 

DD:  ألحد أشـــــكال العنف الســـــا�قة في ســـــؤالي  ي/ تفي حال تعرضـــــDA وDB  بهدف طلب المســـــاعدة ألي شـــــخص من األشـــــخاص في القائمة   ي/ تفهل توجه
إجا�ات على سؤال    التال�ة:  �ان هناك    DBو DA في حال 

 

C B A 

انك �حاجة لمساعدة، فإلي    شعرتعندما 
 لجات؟أي من الجهات أو األمور التال�ة  

 الرقم

عن المساعدة   ي/ةإلى أي مدى أنت راضٍ 
 التي تلقیتها؟ 

هل تلقیت المساعدة 
التي طلبتها؟ إذا �انت  
 Cاإلجا�ة نعم انتقل إلى  

 إذا �انت اإلجا�ة
 Bانتقل إلى  نعم  

غیر   . 3
 راضي

راضي/ة  . 2
بدرجة   
 متوسطة

اضي/ة  ر . 1
 كثیراً 

. ال2  
(انتقل/ي   

إلى البند  
 الذي یل�ه)

. ال  3 . نعم1
 ینطبق

(انتقل/ي  
البند  إلى  

 الذي یل�ه)

. ال2  
(انتقل/ي   

إلى البند  
 الذي یل�ه)

 . نعم1

 DD01 .أحد الوالدین   
 DD02 .صدیق/ صد�قة   
 DD03 .أحد معارف األسرة غیر األقارب   
 DD04 .أحد األخوة أو األخوات   
 DD05 .أحد األعمام أو األخوال   
 DD06 .إحدى العمات أو الخاالت   
 DD07 .معلم / معلمة   
 DD08 .رجل دین له مر�ز في المجتمع   

   
في    ســـ�اســـي  /شـــخص له اعت�ار اجتماعي

 .البلد
DD09 

 DD10 .الطبیب أو الممرض   
 DD11 .الطبی�ة او الممرضه   
 DD12 .أخصائي اجتماعي   

 DD13 .اجتماع�ة  ةأخصائ�   

 DD14 .في المدرسة  ة/االجتماعي  ة/المرشد   

 DD15 الى مر�ز شرطة.  توجهت   

 DD16 .الى بیوت االیواء /الحما�ة  توجهت   

ذهبت الى المحافظة لطلب المساعدة     
 والحما�ة.

DD17 

   
 DD18 حدد/ي....................  أخرى
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DE :   نتعرض لمواقف مسیئة ومعی�ة من االخر�ن سوف نقوم �سؤالك اذا حدثت هذه االمور معك رغم ارادتك  قد لالسف هناك �عض المواقف أو جم�عنا : 

 :رمز االجا�ة
                ال .2. نعم     1    

 السؤال . ال جواب/ رفض اإلجا�ة  3

DE01   شهرا   12خالل
 الماض�ة  

خالل الشهر  
 الماضي

  
جزء من جســمك جعلك    عن أي  أو �شــف  ت او حاول احدهم تقبیلك او إحتضــانك او لمســك  /هل حصــل أن تعرض

 جعلتك تشعر/ین �االنزعاج وعدم االرت�اح؟/
  

 

CE :  العنف االلكتروني 
تكن متاحة بهذا الشكل سا�قاً ستخدام اال�جابيلالاألشخاص  من  �عتبر االنترنت نافذة للحر�ة للكثیر ، سأقوم ، إال انه نتج عنها العدید من المشاكل، لم 
 استخدام االنترنت. �سؤالك مجموعة من االسئلة عن  

C B 

 الرقم   السؤال
  شهرا 12خالل  

 الماض�ة
شهور   3خالل  

 الماض�ة
 . ال2. نعم        1 

 . ال ینطبق3
 . ال2. نعم        1
 . ال ینطبق3

  
  Cأو Bفي القســمین     3او    2(اذا �انت االجا�ة    هل اســـتخدمت االنترنت �غض النظر عن الوســـیلة؟

 EY( CE01  قسمانتقل الى  

  
هل اســــــــــــتخدمت أي من وســــــــــــائل التواصـــــــــــل االجتماعي ( ف�ســــــــــــبوك، انســــــــــــتغرام، فایبر، واتس اب،  

  CE08)سؤال  ىانتقل ال  Cأو  B  في القسمین 3او   2(اذا �انت االجا�ة     سكایب.......... الخ) ؟
CE02 

  

( ف�ســــــــــبوك، انســــــــــتغرام، فایبر، واتس اب،  حدى وســــــــــائل التواصــــــــــل االجتماعي  إعبر   تهل تعرضــــــــــ 
 من قبل أشخاص ؟أو االبتزاز  التخو�ف    وأالتهدید    وأ  لإلزعاجسكایب.......... الخ)  

CE03 

  
ف�ســـبوك، انســـتغرام،  (  عبر إحدى وســـائل التواصـــل االجتماعي   هل تم شـــتمك أو اهانتك  من قبل آخر�ن
 )؟فایبر، واتس اب، سكایب.......... الخ

CE04 

  
بوســـــائل مختلفة (مال، إمت�ازات   أو اغرائك   هل  تعرضـــــت الي تحرش جنســـــي  أو حاول أحد اج�ارك  

ف�ســبوك، انســتغرام،  عبر وســائل التواصــل االجتماعي (  او ا�حاءات جنســ�ة  جنســ�ة  �حر�اتق�ام للأخرى)  
 )؟فایبر، واتس اب، سكایب.......... الخ

CE05 

  
ف�سبوك، انستغرام، فایبر، واتس اب،  عبر وسائل التواصل االجتماعي (�أسالیب مختلفة   هل تم ابتزازك  

 مقابل مبلغ من المال أو أي شيء آخر؟  )سكایب.......... الخ
CE06 

او ابتزاز عبر وسائل التواصل االجتماعي   هل     ف�سبوك، انستغرام، فایبر، واتس  (تعرضت الي تهدید 
 ؟ من قبل االحتالل او المستعمر�ناب، سكایب.......... الخ)  

CE07 

 ؟    الخاص �ك  هل تم سرقة البر�د اإللكتروني  
 

CE08 
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:EY  من خالل االتصاالتالعنف 

األشخاص، إال   من للكثیر والتواصللالتصال نافذة   االتصاالت سواء عبر الهاتف االرضي او من خالل ش�كات المحمول او من خالل الرسائل النص�ةعتبر  ت
 ، سأقوم �سؤالك مجموعة من االسئلة عن استخدام االتصاالت. انه نتج عنها العدید من المشاكل

 

 . نعم1    . ال2       لم �ستخدم. 3  

O  أخرى ( غیر معروفة .
 المصدر)

Kشر�ات دول�ة . Hشر�ات اسرائیل�ة . 
( سیل�كوم،  

 اورانج،..........)

G  ) شر�ات فلسطین�ة .
جوال، اور�دو،  

 االتصاالت)
 السؤال

B A B A B A B A 

هل تعرضت ألي تهدید او  
ابتزاز أو تحرش  أشخاص أو  
جهات مختلفة عبر استعمالك  

 للمكالمات أو الرسائل  

 الرقم  
 12خالل  

  شهر
 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

خالل  
  شهر 12

 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل  
  شهر

 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل  
  شهر

 االماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

        EY 

 
KW  ومؤسسات الحما�ة من العنفمراكز  �: المعرفة 

رمز  
 االجا�ة

 الخ�ارات
 السؤال

KW01 
 ال. 2                          نعم .1 

منطقتك    مراكز ومؤسسات للحما�ة من العنف في  هل تعلم عن توفر
 محافظتك ؟أو تجمعك أو  
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الثامنم القس  

 فأكثر سنة   65ك�ار السن لعمر 
 

ولكن لالسف أح�انا یتعرضون لسوء المعاملة واالهمال ومصادرة حقهم �اتخاذ   في مجتمعنا �التقدیر واالحترامیتمتع ��ار السن 
 المختلفة  �عض األسئلة عن ظروفك وتجارب ح�اتك  اآلننقرأ عل�ك   القرارات المتعلقة �ح�اتهم.  

 

 HR01-EL رقم الفرد من السجل: ID00   في العینة:  المتسلسلاالستمارة  رقم              

 SE  أنثى  -2ذ�ر      -1:  لجنسا HR02 ::اسم الفرد.............. 

HZ04؟ (لالفراد ذوي : رقم الفرد الذي تمت مقابلته
   االعاقة)

HZ03 (لالفراد ذوي االعاقة) هل تم مقابلة نفس الفرد ؟                                     
                   HZ04نتقال الى سؤال  یتم اال  2اذا �انت االجا�ة   . ال2. نعم        1

 
رفض التعاون                     . 3مكتمل جزئي                       .  2                 . أكتملت              1
المطلو�ة    . ال یوجد افراد في الفئة  5                      . عدم التمكن من مقابلة الفرد المختار  4
 أخرى............... .6

RE نت�جة المقابلة النهائ�ة: 

 

 

KA:    عدد من الظروف والتجارب المختلفة التي �مر بها ��ار السن، إلى أي مدى من هذه الظروف والتجارب مررت بها من قبل احد االفراد االسرة
 نرجو منك اإلجا�ة بنعم أو ال؟شهر الماض�ة؟   12المق�مین او غیر المقی�مین خالل 

 رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناه  اخت�ار: یتم  ة/لل�احثمالحظة  
 . نعم1 . ال  2 ینطبق . ال3

 الرقم تجارب مختلفة في ح�اتك رمز اإلجا�ة

 KA01 أسرتك في هذا البیت؟هل تثق/ین �أغلب أفراد  

 KA02 أن تأخذ �عض األدو�ة الطب�ة، هل �إمكانك أن تأخذها/یها بنفسك دون أن تحتاج لمساعدة أحد؟  ي/لو احتجت 

 KA03 أن تأخذ �عض األدو�ة الطب�ة وال �مكن أن تأخذها/یها بنفسك فهل �قدمها لك أفراد أسرتك؟  ي/لو احتجت 

 KA04 هل تشعر/ین أنه ال أحد یرغب �ك في هذا البیت؟ 

 ظKA05 األذى والضرر؟    ي/و�لحق �ك  ي/أن یؤذ�ك  أفراد أسرتك في هذا البیتهل حاول أحد   

 KA06 أفراد أسرتك بهذا البیت؟هل تشعر/ین �الخوف من أحد  

�كلمات جارحة و�ألقاب ســــــیئة أو حاول    ي/أو �مناداتك  ي/هل قام أحد أفراد أســــــرتك الذین ال �ع�شــــــون في هذا البیت �شــــــتمك 
 ؟ي/أو االستخفاف �ك ي/تحقیرك

KA07 

 ین/تعرف  ي/مر�ض مع أنك  ي/�الفراش مدع�اً أنك  ي/هل أجبرك أحد أفراد أســـــــرتك الذین ال �ع�شـــــــون في هذا البیت أن ت�قى 
 مر�ضًا؟    ي/لست  ي/أنك

KA08 

 KA09 راغ�اً/ةً بها؟  تكوني/أش�اء أنت لم تكن  ي/هل أجبرك أحد أفراد أسرتك أن تفعل 

عن    ةً /، وأنت لم تكن راضـــ�اً ي/( أموال، ممتلكات أخرى، وما شـــا�ة) دون موافقتك  ي/هل أخذ أحد أفراد أســـرتك أشـــ�اء تخصـــك 
 ذلك؟

KA10 

 KA11 ؟ي/هل أشعرك أحد أفراد أسرتك أنه غیر مرغوب �ك 

 KA12 ؟ي/و�لحاق األذى �ك  ي/�قوة بهدف التهجم عل�ك ي/�قوة، أو دفعك  ي/أو شدك  ي/هل قام أحد أفراد أسرتك بلوي ذراعك 

 KA13 ؟ي/هل حصلت لك آالم في المفاصل، أو رضوض، أو خدوش أو جروح �س�طة نت�جة تهجم أحد أفراد أسرتك عل�ك 

 KA14 ؟ي/نت�جة ضرب أحد أفراد أسرتك على رأسك  ي/هل أغمي عل�ك 

 KA15 هل ضر�ك أحد أفراد أسرتك �حزام، عصا، أو ما شا�ه ؟  

 KA16 ؟ي/هل حطم أحد أفراد أسرتك أش�اء تخصك 
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 KA17 ؟ي/وتهجم أحد أفراد أسرتك عل�كأللطبیب أو الع�ادة �سبب اعتداء   تِ /هل ذهبت 

 KA18 ؟من المنزلاو منعك من الخروج    هل عزلك أحد أفراد أسرتك عن الناس أو منعك من االختالط بهم 

 KA19 ؟  ي/وتهجم أحد أفراد أسرتك عل�كأهل �سرت أحد عظامك نت�جة اعتداء   

 KA20 عدم المشار�ة في االنتخا�ات �غض النظر عن نوعهاهل اجبرت على المشار�ة/ او   

 
KD :   شھرا الماضیة  12خالل  أفراد األسرة اعتداء عل�ك  فردین من من هم أكثر 

 

 الرقم األفراد رمز اإلجا�ة

 االول الفرد

 

 KD1 زوجة االبن (كنتك) .
 KD2 زوج البنت.

 KD3 احفادك الذ�ور.
 KD4 .  احفادك االناث

 

 الثانيالفرد  

 

 KD5 ابنائك.
 KD6 بناتك.

 KD7 الزوج/ الزوجة.
 KD8 أخرى حدد...........................
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KB :    األسئلة التال�ة معدة لألفراد الذین تعرضوا ألي شكل من أشكال العنف من قبل أحد أفراد األسرة  ة/لل�احثتعل�مات بـ نعم:  على اسئلة  وأجابوا 
KA4-KA20 .اطرحي عل�ه اآلن أسالیب مختلفة تستعین بها لمواجهة اعتداء أحد أفراد األسرة عل�ك ، 

 

 رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب اخت�ار: یتم  ة/ لل�احث مالحظة
 

C B A 

انك �حاجة لمساعدة، فإلي أي    شعرتعندما 
 لجات؟من الجهات أو األمور التال�ة قد  

KB 

ة عن  /إلى أي مدى أنت راضي
 المساعدة التي تلقیتها؟ 

هل تلقیت المساعدة 
 التي طلبتها؟ 

 إذا �انت اإلجا�ة  
 Bانتقل إلى  نعم   

غیر  .  3
 ة/راضي

 ة/راضي  .2
بدرجة   
 متوسطة

ة /راضي.  1
 تماماً 

. ال2  
(انتقل  

إلى البند  
 الذي یل�ه)

. ال ینطبق3 . نعم1  
(انتقل إلى  
البند الذي  

 یل�ه)

. ال2  
(انتقل 

إلى البند  
الذي  
 یل�ه)

 . نعم1

 KB01  .األقاربتر�ت البیت وذهبت لبیت أحد     

   
ـقــاء   تر�ـــت البیـــت وذهبـــت لبیـــت أحـــد األصـــــــــــــــد

 .العز�ز�ن عل�ك  
KB02 

   
البنــــــات   أحــــــد  لبیــــــت  وذهبــــــت  البیــــــت  تر�ــــــت 

 .المتزوجات  
KB03 

   
تر�ت البیت وذهبت لبیت أحد األبناء الذین ال  

   .�سكنون معك
KB04 

   
ورفضـــــــــــــت الحــدیــث معــه لعــدة أ�ام    ه/�ــهتجــاهلتــ 

�عد اسـت�فاء هذا    یتم االنتقال إلى البند التالي(
 .)السؤال

KB05 

   
�األمر ي أحداَ  /ســـــــــــــكت عن االعتداء ولم تبلغ

�عد اسـت�فاء هذا    یتم االنتقال إلى البند التالي(
 .)السؤال

KB06 

   
ذهبت إلى أحد وجهاء العشـــــــــائر في البلد الذي  

 .تق�م ف�ه
KB07 

   
ذهبت لمكتب الشــــرطة لتقد�م شــــكوى ضــــد أحد  

 أو لطلب الحما�ة.  من أفراد أسرتك
KB08 

   
اتصــلت مع إحدى المؤســســات لتلقي االســتشارة  

 عبر الهاتف.
KB09 

   
تحــدثــت مع رجــل دین ظننــت أن لــه تــأثیر على  

 .أحد من أفراد أسرتك
KB10 

   
ســـــ�اســــي  تحدثت مع رجل ذو مر�ز اجتماعي/  

 .ظننت أن له تأثیر على أحد من أفراد أسرتك
KB11 

 KB12 توجهت إلى مر�ز طبي أو صحي للعالج.   

 KB13 توجهت الى بیوت المسنین لطلب الحما�ة.     

 KB14 والحما�ة. ذهبت الى المحافظة لطلب المساعدة     

   
زارة التنم�ة االجتماع�ة  وتوجهت الى مدیر�ات 

 لطلب المساعدة.
KB15 

 KB16 أخرى حدد/ي ..............................   
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KC :  العنف االلكتروني 
، سأقوم العدید من المشاكل، إال انه نتج عنها ستخدام اال�جابي ، لم تكن متاحة بهذا الشكل سا�قاً لالاألشخاص    من  �عتبر االنترنت نافذة للحر�ة للكثیر

 �سؤالك مجموعة من االسئلة عن استخدام االنترنت. 
C B 

 الرقم   السؤال
 شهراالماض�ة  12خالل  

شهور   3خالل  
 الماض�ة

          . ال2. نعم        1 
 . ال ینطبق3

          . ال2. نعم        1
 . ال ینطبق3

  
  Cأو   Bفي القسمین     3او  2(اذا �انت االجا�ة    هل استخدمت االنترنت �غض النظر عن الوسیلة؟

 KY( KC01  قسمانتقل الى  

  
سكایب..........  ، واتس اب،  ف�سبوك، انستغرام، فایبرت أي من وسائل التواصل االجتماعي(هل استخدم

 KC08 KC02  سؤالانتقل الى    Cأو  B في القسمین   3او   2(اذا �انت االجا�ة    ؟الخ)

  
تعرض االجتماعيإعبر    تهل  التواصل  وسائل  اب،    حدى  واتس  فایبر،  انستغرام،  (ف�سبوك، 

 KC03 ؟من قبل أشخاص  أو االبتزاز  التخو�ف    وأالتهدید    وأ  لإلزعاج  سكایب.......... الخ)

  
إحدى وسائل التواصل االجتماعي هل تم شتمك أو اهانتك  من قبل آخر�ن ف�سبوك، انستغرام،  (  عبر 

 KC04 )؟. الخفایبر، واتس اب، سكایب.........

  
أو حاول أحد اج�ارك   بوسائل مختلفة ( مال، إمت�ازات  أو اغرائك    هل  تعرضت الي تحرش جنسي  

ف�سبوك، انستغرام،  عبر وسائل التواصل االجتماعي ( او ا�حاءات جنس�ة  جنس�ة �حر�اتق�ام للأخرى) 
 )؟ب.......... الخفایبر، واتس اب، سكای

KC05 

  
ابتزازك واتس اب،  عبر وسائل التواصل االجتماعي ( �أسالیب مختلفة هل تم  ف�سبوك، انستغرام، فایبر، 

 KC06 مقابل مبلغ من المال أو أي شيء آخر؟  )سكایب.......... الخ

  
(ف�سبوك، انستغرام، فایبر، واتس اب،    تعرضت الي تهدید او ابتزاز عبر وسائل التواصل االجتماعي هل  

 ؟من قبل االحتالل او المستعمر�نسكایب.......... الخ)  
KC07 

 KC08   ؟ الون الین) أو البر�د اإللكترونيهل تم سرقة حسا�ك البنكي اإللكتروني (ا  

 
KY :   من خالل االتصاالتالعنف 

، إال األشخاص  من للكثیر لالتصال والتواصلنافذة   النص�ةاالتصاالت سواء عبر الهاتف االرضي او من خالل ش�كات المحمول او من خالل الرسائل عتبر  ت
 ، سأقوم �سؤالك مجموعة من االسئلة عن استخدام االتصاالت. انه نتج عنها العدید من المشاكل

 . نعم1    . ال2       لم �ستخدم. 3  

O  أخرى ( غیر معروفة .
 المصدر)

Kشر�ات دول�ة . Hشر�ات اسرائیل�ة . 
( سیل�كوم،  

 اورانج،..........)

Gشر�ات فلسطین�ة .     
( جوال، اور�دو،  

 االتصاالت)
 السؤال

B A B A B A B A 

هل تعرضت ألي تهدید او  
ابتزاز أو تحرش  أشخاص أو  
جهات مختلفة عبر استعمالك  

   ؟للمكالمات أو الرسائل

  شهر 12خالل   الرقم  
 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

خالل  
12 
  شهر

 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل  
  شهر

 الماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

 12خالل  
  شهر

 االماض�ة

 3خالل  
شهور  
 الماض�ة

 

        KY 
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KX ومؤسسات الحما�ة من العنفمراكز �: المعرفة 

رمز  
 االجا�ة

 الخ�ارات
 السؤال

KX01 
 ال. 2                   نعم .1 

منطقتك    مراكز ومؤسسات للحما�ة من العنف في  هل تعلم عن توفر
 محافظتك ؟أو تجمعك أو  

 
OWE (لإلناث فقط) ارجو ان تخبر�ني إذا �نت تملكین أ�اً مما یلي: �سأل :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   لل�احثة: یتم اخت�ار رمز اإلجا�ة �اخت�ار رقم اإلجا�ة المناسب أدناهمالحظة  
 ال أمتلك. 4 )2+1. الخ�ار�ن (3 نعم، امتلك �الشراكة مع أخر�ن. 2 ، امتلك. نعم1

 رمز اإلجا�ة الممتلكات   الرقم

OWE01 (بناء، زراع�ة ) أرض  

OWE02 (فیال او دار او شقة او او غرفة مستقلة او عمارة )منزل  

OWE03 (......شر�ة، محل، مصنع، مشغل) منشأة  

OWE04 (.....أ�قار، جمال، ضأن ، ماعز  ) حیونات ماش�ة  

OWE05 (.....دجاج، ح�ش، ارانب، حمام، فر ) حیوانات داجنة  

OWE06 (......دجاج، ح�ش، فر، ارانب، حمام، فر ) مزارع دواجن  

OWE07 .األثاث المنزلي  

OWE08 المجوهرات او الذهب او غیرها من االش�اء الثمینة  

OWE09 الس�ارات خاصة / تجار�ة  

OWE10 األسهم والسندات المال�ة  

OWE11 االدخار في البنك  

OWE12   ،ـــــــــــــــــ حددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالممتلكات األخرى  
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 ال�احثةمالحظات  
 

-------------------------------------------------------------------:مالحظات على  الم�حوث/ة
 ------------------------------------------------------------------------------------

--------------  ---------------------------------------------------------- -----------
----------------------------------------------------------------. 

 
------------------------------------------------------------------- :مالحظات على أسئلة معینة

 ------------------------------------------------------------------------------------
-------------   ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- . 
 

--------------------------------------------------------------------------- :  أ�ة مالحظات
-------------------------- ----------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------. 

 
   2019التار�خ      /     /     ----------:  ة/ال�احثرقم     --------------------------  :ال�احث/ةاسم  


	دولة فلسطين 
	نتيجة المقابلة النهائية
	اكتملت
	6
	لجميع الأفراد

	القسم الأول
	بيانات أفراد الأسرة
	خصائص المسكن
	WL: القرار في الأسرة
	WV: قد تحدث بعض الخلافات والنقاشات الحادة بين الزوجين الذي يعتقد البعض انها تبرر ضرب الزوج لزوجته، هل تعتقدين أن السلوكيات الآتية تشكل مبرراً لضرب الزوجة؟
	WV: قد تحدث بعض الخلافات والنقاشات الحادة بين الزوجين الذي يعتقد البعض انها تبرر ضرب الزوج لزوجته، هل تعتقدين أن السلوكيات الآتية تشكل مبرراً لضرب الزوجة؟

	HR04
	HR05A
	HR05
	سجلي 99 في خانة الشهر
	سجلي 9999 في خانة السنة
	01
	للأفراد (3 سنوات فأكثر)
	للأفراد (5 سنوات فأكثر)
	للأفراد (10 سنوات فأكثر)
	HR02


	01
	ما هو نوع المسكن الذي تقيم به الأسرة؟

	HC04
	HC05
	عدد ساعات توفر خدمة الكهرباء في المسكن يومياً خلال الشهر الماضي؟
	HC06
	أثناء الليل، ما الذي تستخدمه أسرتك بشكل رئيسي لإضاءة المنزل في حال انقطاع التيار الكهربائي؟
	HC07
	خلال الشهر الماضي، كم بلغ إنفاق أسرتكم الشهري على مختلف السلع والخدمات، بالشيقل الاسرائيلي؟
	1. اقل من 2,500 شيقل اسرائيلي        2. 2,500-4,000 شيقل اسرائيلي         3. أكثر من 4,001 شيقل اسرائيلي
	HC08
	يسجل (-) في المربعات في حال استحالة الحصول على إجابة
	HC09
	HC10
	PWB
	الرقم
	خلال 12 شهر الماضية
	WB01



	الرقم
	من يتخذ القرار في الأسرة بخصوص كل واحدة من الجوانب الآتية:
	3. مترددة
	الرقم
	WA12
	انواع الاصابة




	الرقم
	المؤشر

	الرقم
	LB01
	خلال 12 شهراً الماضية
	الخدمات
	الرقم
	D: ما هو قيمة المبلغ
	(كافة الأفعال)
	:C ما هو قيمة المبلغ
	(اخر فعل عنف)
	A: هل تم دفع مبالغ مالية مقابل تلقي الخدمة؟
	1. نعم 2. لا انتقل الى البند الذي يليه   3. لم يكن هناك حاجة للخدمة انتقل الى البند الذي يليه
	طبيب أو ممرض أو صيدلاني أو فني.

	LC01
	رسوم مستشفى، عيادة،  مركز صحي (باستثناء المبيت).

	LC02
	رسوم المبيت بالمستشفى. 

	LC03
	عدد أيام المبيت في المستشفى.

	LC04
	مواصلات تشمل المرافقين.

	LC05
	فحوصات (أشعة، مختبرات، ..الخ).

	LC06
	أدوية وعلاجات.

	LC07
	علاج طبي بديل (طب عربي، مجبر، اعشاب .... الخ).

	LC08
	مصاريف أخرى تتعلق بالرعاية الصحية (طعام، شراب، ...الخ) يشمل المرافقين.

	LC09
	 استشارات طبية (اطباء نفسيين، معالج نفسي، استشارات أخرى).

	LC10
	تقارير طبية او صحية اخرى

	LC11
	المؤشر

	الرقم
	خلال 12 شهراً الماضية، هل كنت بحاجة الى خدمات/ استشارات قانونية؟

	LD1
	D: ما هو قيمة المبلغ
	(كافة الأفعال)
	بالشيقل الاسرائيلي
	 :C ما هو قيمة المبلغ
	(اخر فعل)
	بالشيقل الاسرائيلي
	A: هل تم دفع مبالغ مالية مقابل تلقي الخدمة؟
	الخدمات القانونية 

	LD2
	1. نعم 2. لا انتقل الى البند الذي يليه   3. لم يكن حاجة للخدمة انتقل الى البند الذي يليه
	أتعاب محاماة.

	LD2-1
	 رسوم محاكم ودعاوى.

	LD2-2
	استشارات (التوجه لمركز لاستشارة قانونية ).

	LD2-3
	تقارير أو اي رسوم أخرى (الشرطة، محامي الخ.....)

	LD2-4
	مصاريف أخرى ( مواصلات، اتصالات، طعام، الخ).

	LD2-5
	استشارات قانونية عبر الانترنت.

	LD2-6
	D: ما هو قيمة المبلغ
	(كافة الأفعال)
	بالشيقل الاسرائيلي
	 :C ما هو قيمة المبلغ
	(اخر فعل)
	بالشيقل الاسرائيلي
	A: هل دفعت أي تكاليف مالية أخرى؟
	تكاليف

	LD3
	1. نعم،   2. لا (انتقل الى البند الذي يليه )    3. لا ينطبق (انتقل الى البند الذي يليه )    
	مواصلات لبيت الاهل، او جهات اخرى نتيجة خروجك من المنزل او مكان حدوث سلوك العنف

	LD3-1
	فواتير اتصالات وهواتف خلوية.

	LD3-2
	مصاريف اخرى (طعام، شراب، ايجار بيت، ايجار فندق،  بيت إيواء ...الخ

	LD3-3
	1.نعم   ، 2.لا
	الرقم
	LN01
	LN02
	LN03
	LN04
	LN05
	LN06
	LN07
	LN08
	LN09
	LN10
	LN11
	LN12
	LN13
	B
	الرقم
	خلال 12 شهراً الماضية
	BC
	BB
	BA
	عدد أيام التغيب
	عدد الاولاد/ البنات
	1. نعم،    2. لا   3. لا ينطبق
	( اذا كانت الاجابة 2 أو 3 يتم الانتقال الى البند التالي)
	تغيب الأولاد/ البنات عن المدرسة.

	1LH0
	تغيب الأولاد/ البنات عن الجامعة.

	02LH
	الرقم
	هل قمت باي عمل  مقابل أجر أو بدون أجر خلال 12 شهرا الماضية؟ 

	LFF
	B
	في أي من الحالات اثر العنف على عملك أو دراستك؟
	الرقم
	خلال 12 شهراً الماضية
	BB
	BA
	عدد الأيام
	1. نعم        2. لا         3. لا ينطبق 
	هل تأثرت قدرتك على القيام بالعمل مما أدى الى انخفاض في انتاجيتك او جودة انجازك؟

	01 LF
	الزوج قام بتعطيل أو ارباك عملك. (مثال: الاتصال المتكرر، التهديد، الحضور الى مكان العمل...الخ)

	02 LF
	تدني  قدرتك على التركيز.

	03 LF
	تدني ثقتك بنفسك.

	04 LF
	الاضطرار لتغيير الطريق أو وسيلة المواصلات بسبب الخوف من الذهاب للعمل. 

	05 LF
	تغيبت عن العمل مدفوع الاجر (اجازة مدفوعة). 

	06 LF
	تغيبت عن العمل مدفوع الاجر (اجازة غير مدفوعة).

	07 LF
	تغيبت عن العمل غير مدفوع الاجر (عضو أسرة غير مدفوع أو غيرها)

	08 LF
	هل أثر العنف على تغيبك عن المدرسة أو الجامعة.

	09 LF
	B
	في أي من الحالات التالية تأثر عمل الزوج نتيجة ما مارسه من سلوكيات عنف ضدك؟

	الرقم
	خلال 12 شهراً الماضية
	BB
	BA
	عدد الأيام
	1.نعم  2. لا         3. لا ينطبق 
	هل تأثر عمل زوجك سلبيا  خلال 12 شهرا الماضية؟

	LFW1
	تغيب زوجك عن العمل المدفوع الاجر (اجازة مدفوعة). 

	LFW2
	تغيب زوجك عن العمل المدفوع الاجر (اجازة غير مدفوعة).

	LFW3
	تغيب زوجك عن العمل غير مدفوع الاجر (عضو أسرة غير مدفوع أو غيرها)

	LFW4
	B
	هل أثرت سلوكيات العنف التي تعرضت لها من زوجك على قيامك أنت أو الزوج بالأعمال المنزلية المعتادة؟
	الرقم
	خلال 12 شهراً الماضية
	2. لا اذا كنت الاجابة على LQ2+LQ1 ب لا انتقل الى  قسم WD
	1.نعم       
	الزوجة.

	LQ01
	الزوج.

	2 LQ0
	بسبب سلوكيات العنف التي تعرضت لها من زوجك، هل ادى ذلك الى عدم القيام بالأعمال المنزلية  التي تقومين بها انت أو زوجك بصورة معتادة؟
	الرقم
	الزوج
	الزوجة
	عدد الأيام
	1.نعم،        2. لا
	عدد الأيام
	1.نعم،   2. لا    3. لا ينطبق
	رعاية الأطفال (حمل الأطفال، والتغذية/الإرضاع، والتنظيف، والتحميم، وتغيير الحفاضات، تهيئة الأطفال للتوجه إلى المدرسة، منح الرعاية الطبية/الصحية للأطفال، توصيل الأطفال الى المدرسة أو الجامعة). 

	LR01
	رعاية كبار السن والمرضى (الرعاية الشخصية، منح الرعاية الطبية، اصطحاب الكبار للحصول على الخدمات الطبية/الصحية، تجهيز الطعام للمرضى وكبار السن). 

	LR02
	تعليم الاطفال (القراءة وتدريبهم ومساعدتهم).

	LR03
	الأعمال المنزلية المختلفة (إعداد الوجبات، التنظيف الروتيني للغرف، والحمَّامات، والمطبخ إلى آخره؛ والكنس، والغسل، والترتيب، ونفض الغبار، وغسل النوافد، وتلميع الأرضيات، التخلص من القمامة).

	LR04
	التسوق لأغراض شؤون الأسرة (التسوق لـ/شراء المنتجات الغذائية (البقالة بأنواعها)، واللوازم الطبية، واللوازم المدرسية، والبنزين، والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث).

	LR05
	الأعمال المنزلية الأخرى (التنظيف الخارجي الروتيني للكراج، والحوش وجمع أوراق الشجر).

	LR06
	الأنشطة الاجتماعية (استقبال الزوار، زيارة الأصدقاء والأقارب، المشاركة بحفلات الزفاف، والجنازات).

	LR07
	الرقم
	WD12

	الرقم
	WK01

	المكان
	الرمز
	WI01
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية


	KK01
	الرقم
	سلوكيات قد ُتمارس من قبل الزوجة نحو زوجها

	الرقم
	 كم مرة خلال 12 شهراً الماضية
	WS01
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 12 شهر الماضية



	الرقم
	MK01

	المكان
	الرقم
	MI01
	MI02
	MI03
	MI04

	الرقم
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية

	KM01
	سلوكيات قد تمارس من قبل أحد أفراد الأسرة

	الرقم
	هل حصل منذ ان اصبحت في العمر 18 سنة وحتى قبل 12 شهرا الماضية
	 كم مرة خلال 12 شهرا الماضية
	ZA01


	الرقم
	إذا كانت الإجابة 

	المكان
	الرمز
	ZH01
	ZH03
	ZH04
	ZH05
	ZH06
	ZH07
	ZH08
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية


	KZ01
	الرقم
	خلال 12 شهر الماضية
	أساليب التفاعل والاتصال

	الرقم
	DA01
	ملاحظة للباحث/ة: يتم  اختيار رمز الإجابة باختيار رقم الإجابة المناسب أدناه 
	خلال 12 شهر الماضية
	أساليب التفاعل والاتصال



	الرقم
	هل قام أحد الأفراد (من خارج أفراد الأسرة) بلكمك أو ضربك أو دفعك أو شد شعرك أو شدك من ملابسك أو تهجم عليك بالعصا أو بالسكين أو تم اطلاق الرصاص عليك الخ...؟   
	المكان
	الرمز
	DV01
	DV02
	DV03
	DV04
	DV05
	DV06
	DV07
	DV08
	DV09
	DV10

	الرقم
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية

	KW01
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية
	خلال 3 شهور الماضية

	KX01
	الرقم

	:WA أرجو من حضرتك أن تحددي كم مرة استعمل زوجك هذا الأسلوب معك خلال 12 شهراً الماضية باختيار أحد الاجوبة من (0-6)، وخلال الفترة التي سبقت 12 شهراً الماضية يتم اختيار رمز الاجابة (1 أو 2)؟
	:WA أرجو من حضرتك أن تحددي كم مرة استعمل زوجك هذا الأسلوب معك خلال 12 شهراً الماضية باختيار أحد الاجوبة من (0-6)، وخلال الفترة التي سبقت 12 شهراً الماضية يتم اختيار رمز الاجابة (1 أو 2)؟
	LA: ارجو ان تحددي أي نوع أو شكل من أشكال الاصابات الجسدية التي تعرضت لها كنتيجة للسلوكيات التي مارسها زوجك معك وادت الى اصابة جسدية نتيجة لآخر فعل أو سلوك عنف حصل معك خلال 12 شهراً الماضية
	LC: الخدمات الصحية التي تلقيتها نتيجة سلوكيات العنف التي تعرضت لها من قبل الزوج خلال 12 شهراً الماضية
	 يحدد بالشيقل الإسرائيلي وفق سعر الصرف المعمم على الباحثات وتحول من أي عملة يتم التصريح بها.
	:WD لقد اشرت سابقا انك قد تعرضت لشكل واحد او اكثر من الاعتداءات النفسية او الجسدية او الجنسية او الاقتصادية او الاجتماعية وشعرت انك بحاجة الى مساعدة. الى أي من الجهات المذكورة ادناه توجهتِ لطلب المساعدة.
	تعليمات للباحثة: الأسئلة التالية معدة للنساء اللواتي أجبن على الخيارات 1-4 للقسم B، واللواتي أجبن ب نعم في القسم C على أي سؤال من أسئلة WA، نطرح عليك الآن أساليب مختلفة تستعين بها النساء لمواجهة اعتداءات أزواجهن عليهن.

	WS: العنف ضد الازواج (من وجهة نظر الزوجة)
	أرجو من حضرتك أن تحددي كم مرة استعملت مع زوجك هذا الأسلوب خلال 12 شهرا الماضية باختيار رمز الاجابة من (0-6)، وخلال فترة زواجكما التي سبقت 12 شهرا الماضية يتم اختيار الاجابة ( 1 أو 2 أو3) لهذا القسم.
	MZ: لقد اشرت سابقا انك قد تعرضت لشكل أو أخر من اعتداءات الاخرين النفسية أو الجسدية أو الجنسية وشعرت انك بحاجة الى مساعدة. الى أي من الجهات المذكورة ادناه توجهت لطلب المساعدة.
	تعليمات للباحث: الأسئلة التالية معدة للرجال الذين أجابوا على الاسئلة MFN/ MKS/MKN/ MFS بالاجابات 1 أو 2  لأي  سؤال من أسئلة MF ، MK، نطرح عليك الآن أساليب مختلفة يستعين بها الرجال لمواجهة اعتداءات الاخرين.

	القسم السادس
	ZA: أرجو من حضرتك أن تحدد/ تحددي كم مرة استعمل أحد أفراد أسرتك هذه الأساليب معك خلال 12 شهرا الماضية، وحتى خلال الفترة التي سبقت 12 شهرا الماضية؟
	ZD: من هم أكثر فردين من أفراد الأسرة اعتداء عليك
	ZB: الأسئلة التالية معدة للأفراد الذين أجابوا على الخيارات 1-4 للقسم B، والذين أجابوا ب نعم للقسم C على أي سؤال من أسئلة ZA نطرح عليك الآن أساليب مختلفة تستعين بها لمواجهة اعتداءات أفراد الأسرة عليك.

	الأطفال الذين أعمارهم 12-17 سنة (غير المتزوجين/ات)
	كبار السن لعمر 65 سنة فأكثر
	KD: من هم أكثر فردين من أفراد الأسرة اعتداء عليك خلال 12 شهرا الماضية



