
 

 

عبر:  Social Research Centreتتوفّر سياسة الخصوصية التي يتبعها مركز 
www.srcentre.com.au إذا كان لديكم أّي أسئلة، يُرجى االتصال على الرقم .

أو إرسال بريد إلكتروني إلى  1800 023 040
voices@srcentre.com.au. 

 جزء من: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُملّخص للنتائج الرئيسية 
  2021تموز/يوليو 

وجامعة  Scanlon Foundation Research Instituteيرغب الباحثون من معهد 
Monash University  شاركوا في األستراليين الذين  817بتقديم الشكر للمشاركين الـ

االستبيان  Social Research Centre. أجرى مركز Voices of Australiaدراسة 
 .2021في النصف األول من عام 

 الهوية الجنسية

 من الذكور 45% اإلناثمن  %54

)الجندرية(. وتّم ( على أنهم من نظام جنسي )جندري( غير ثنائي أو متنّقلين بين الثنائية الجنسية %1استجابت اإلناث لالستبيان أكثر من الذكور وتّم تحديد جزء صغير )
د أحد والدييهم ن األستراليين )الذين ُول  تمثيل مزيج من الفئات العمرية. تّم تمثيل الجيل األول من األستراليين )المولودين خارج أستراليا في بلدان ُمختارة( والجيل الثاني م

 في أستراليا ولم يوليد أي من والدييهم خارج أستراليا )"غير ذلك" أدناه(.على األقل خارج أستراليا( ولكن كان هناك عدد أكبر من الُمشاركين الذين ولدوا 

ض النسب المئوية أدناه حيث كانت اإلجابات Voices of Australiaفيما يلي النتائج الُمختارة من استبيان  أو أعلى. تعكس النتائج الُمظلّلة باللون الرمادي  %2. تُعري
 اإلجابات التالية: "غير متأكد" أو "أفّضل عدم اإلجابة" أو "ال هذا وال ذاك".

 العمر

34-18 ً
 
عاما ً  عاما وماًفوق  54-35 عاماً  55 

%25 %35 %40 

 الجيل

 الجيل األول 

  %30 

 الجيل الثاني 

%9 

 غير ذلك       

%61 

في السابق. لمقارنة النتائج المذكورة أعاله بالنتائج األخرى من استبياناتنا المهّمة التي تّم  Voices of Australiaتّم طرح العديد من األسئلة الُمدرجة في استبيان 
 .  www.scanloninstitute.org.auاالجتماعي عبر  إجراؤها على الصعيد الوطني، يمكنكم االطالع على التقرير الكامل ألحدث استبيان حول الرسم البياني للتماسك

إلى أّي حّد توافقون أو ال توافقون على 

 العبارات التالية...؟

 ال أوافق ال أوافق على اإلطالق أوافق أوافق بشدة

 يُعتبر التعّدد الثقافي مفيداً ألستراليا

 قبول المهاجرين من دول مختلفة يجعل أستراليا دولة قوية أكثر

 على أسلوب الحياة والثقافة األسترالية في العالم العصري، من المهم الحفاظ

في أستراليا اليوم، الفجوة القائمة بين ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المحدود 
 كبيرة للغاية

أستراليا هي أرض الفرص االقتصادية حيث يؤدي العمل الشاق، على المدى 
 الطويل، إلى حياة أفضل

في أستراليا على دعم مالي  يحصل أصحاب الدخل المحدود الذين يعيشون
 كاٍف من الحكومة
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 %3 - غير مسرور للغاية

 %11 - مسرور للغاية

 %66 -مسرور 

 %19 -غير مسرور 

 خالل العام الماضي، هل كنتم...؟

 %3 -متشائم جداً 

 %15 -متفائل جداً 

 %62 - متفائل

 %19 - متشائم

بشكل عام، هل تشعرون بالتفاؤل أو التشاؤم حول مستقبل 

 أستراليا؟

 %14 -أسوأ قليالً 

 %7 -أحسن كثيراً 

 %41 - أحسن بعض الشيء

 %36 - كما هي اآلن

بعد ثالث أو أربع سنوات، هل تعتقدون أن حياتكم في 

 أستراليا سوف تكون ...؟

 %2 -أسوأ بكثير 
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