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   إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني نتائج للرأي العام حولاستطالع                                   
 

R1 رقم االستمارة  __|__|__|__||  R9 اسم الباحث  
R2 اسم المحافظة    R5 اسم التجمع  

Q1 أي من التنظيمات الدينية والسياسية تثق بها أآثر؟  
  

 _______________________:اسم التنظيم
  ال جواب/ال أعرف . 99يرفض اإلجابة  . 98)   ال تقرأ(ال أحد . 77

 C1
  

Q2 أمان أآثر .1  :بعد إجراء االنتخابات، هل تشعر ب 
  أمان أقل .2

  .أم شعورك باألمان لم يتغير.3
  ال أعرف/ ال جواب. 9

Q3 هل تؤيد أم تعارض التوصل إلى اتفاق سلمي مع
  إسرائيل؟

 أؤيد .1
 ال أؤيد .2

C3  ال جواب/ال أعرف . 9
  

Q4  لم أقم بالتصويت أصال. 4مرشحين أخرين     . 3مرشحي حماس     . 2.     مرشحي فتح. 1  بالتصويت ؟لمن قمت 
  ال جواب/ال أعرف. 9

C4

Q5 اقتناعي بهذه الحرآة .1  : نابع من الكتلةذهتصويتك له/ أييدكهل ت. 
. األخراحتجاجي على ممارسات الفيصل .2

  .ال ينطبق. 8
  .ال جواب . 9

C5
  

Q6 لو جرى األقتراع مرة أخرى اليوم، لمن آنت
  ستصوت؟

  فتح .1
 حماس . 2

 القوائم األخرى. 3
  ال جواب/ال أعرف . 9

C6 

Q7 نعم. 1  هل أنت راض عن نتائج االنتخابات؟  
 ال. 2

C7  ال جواب/ال أعرف . 9

Q8 يجري الحديث أن حرآة فتح ترفض الدخول في
  :ية، هل حكومة وحدة وطن

  .ؤيد هذا الرفضت.1
 . هذا الرفضتعارض. 2

C8  ال جواب/ال أعرف . 9

Q9 آيف تقيم تأثير فوز حرآة حماس على المصلحة
  :الوطنية الفلسطينية

  . تأثير إيجابيسيكون له. 1
  سيكون له تأثير سلبي. 2

  لن يكون له تأثير يذآر. 3
  ال جواب/ال أعرف. 9

C9

Q10حماس اإلبقاء على سياستهاهل تعتقد أنه يجب على 
  القائلة بإزالة دولة إسرائيل؟

   هذهياستهاسعلى حماس تغيير .1
  ستها هذهعلى خماس التمسك بسيا. 2

  يرفض اإلجابة. 98
  ال جواب/ال أعرف. 9

C10

Q11 فتح .1   الشعب الفلسطيني؟من بإعتقادك يمثل 
  حماس .2

 منظمة التحرير .3
  ال جواب/ ال أعرف. 9

C11 

Q12  أن قوة حماس الحالية تعني إنخفاض من قوةهل تعتقد
  منظمة التحرير الفلسطينية؟

  نعم .1
  نعم إلى حد ما .2

  ال .3
  ال جواب/ ال أعرف. 9

C12 

Q13  إذا شكلت حماس الحكومة المقبلة، فهل...   
Q13A الجواب/ ال أعرف] 9  [  ال] 2  [  نعم] 1  [  سيقل الفساد؟ C13A 
Q13B الجواب/ ال أعرف] 9  [  ال] 2  [  نعم] 1[    وضع االقتصادي؟سيتحسن ال C13B 
Q13C الجواب/ ال أعرف] 9  [  ال] 2  [  نعم] 1  [  سيتحسن الوضع األمني الداخلي؟ C13C 
Q13D الجواب/ ال أعرف] 9  [  ال] 2  [  نعم] 1  [  ستسير المفاوضات بشكل أفضل؟ C13D 

Q14 تإذا آان أبو عمار على قيد الحياة، لمن آن
  ستصوت؟

  فتح .1
 حماس . 2

 القوائم األخرى. 3
  ال جواب/ال أعرف . 9

C14 

Q15 انتقل لسؤال (نعم  .1  هل تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية؟Q15A(  
 )Q15Bانتقل لسؤال (ال  .2

  ال جواب/ ال أعرف. 99
  

C15 

Q15A .إذا نعم، مع من؟  
  

  .مع فتح .1
 .مع الجبهة الشعبية .2
 .مع المستقلين .3
  

 )ال تقرأ. ( مع الجميع  .4
  ال ينطبق. 8
  ال جواب/ال أعرف .9

C15a 

Q15B لما ال؟. إذا ال  
  

.لنرى ما تستطيع حماس إنجازه بمفردها .1
 .ألن حماس ستنجز أفضل بمفردها .2
  

ألن آل من حماس وفتح لها برامج و  .3
 .نوايا مختلفة

 ____________حدد.  غير ذلك .4
  .ال ينطبق. 8
  ال جواب/ال أعرف. 9

C15b 
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Q16 .باعتقادك ما هي أهم قضية يجب على حكومة حماس
  القادمة معالجتها أوال؟ 

  

 محاربة الفساد .1
 الوصول إلى حل سلمي مع اسرائيل .2
 حل مشكلة البطالة والفقر .3
 مقاومة اإلحتالل .4
 تحسين الوضع األمني الداخلي .5
  تطبيق أحكام الشريعة .6

 الالجئين .7
 الجدار .8
 األسرى .9

 المستوطنات .10
 غير ذلك .11
  ال أعرف/ ب الجوا. 99

C16 

Q17 هل تعتقد أن على أبو مازن االستقالة؟   
  

  نعم .1
 ال .2

  ال أعرف/ ال جواب . 99
  

  C17 

D1 أعمل بوظيفة آاملة .1  هل تعمل حاليا أم ال؟ 
 أعمل بوظيفة جزئية .2
 ال أعمل  .3
 ربة بيت/أنا رب .4

 أنا طالب .5
 أنا متقاعد .6
  ال جواب/ال أعرف . 9

D1 

D2 نعم الجيءة .1   الجئة؟هل أنت الجيء أو منحدر من عائلة 
  لست الجئًا .2

 D2  ال جواب/ ال أعرف . 9

D3 ال جواب/ ال أعرف . 9  عامًا|__|__|   آم يبلغ عمرك بالسنوات الكاملة؟  D3
D4  انثى .2  ذآر .1  )يعبأ من قبل الباحث(جنس المبحوث  D4
D5  لم ألتحق بالدراسة بتاتا .1   به؟التحقتما هو أعلى مستوى تعليمي 

 إلعدادية او ةالمرحلة اإلبتدائي .2
 المرحلة الثانوية .3

  شهادة جامعي  أو  آلية .4
  .ال أعرف/ ال جواب . 9

 D5

D6 مخيم لالجئين3.   ة                           قري. 2                                 مدينة. 1  :مكان سكنك    D6
D7 قطاع غزة.   3                    القدس    .    2                 الضفة الغربية   .1  :هل تقيم في  D7

D8 عدد أفراد العائلة بما فيهم الشخص المستطلع
  ؟واألطفال

D8  ال جواب/ ال أعرف . 9  فرد|__|__| 

D9  ال جواب/ ال أعرف . 9  فرد|__|__|   ؟18عدد أفراد األسرة تحت سن  D9

D10 فوق شيكل فما5000. 1  رة بالشيكل؟ اإلجمالي الشهري لألسالدخل   
   شيكل499 – 4500بين . 2
   شيكل449 – 4000بين . 3
   شيكل399 – 3500بين . 4
   شيكل349 – 3000بين . 5
   شيكل299 – 2500بين . 6

  شيكل249 – 2000بين . 7
   شيكل199 - 1500بين . 8
   شيكل149 -  1000بين . 9

   شيكل99 – 500بين . 10
   شيكل500أقل من . 11

  ال جواب/ ال أعرف . 99

D10

 


