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  JMCC Public Opinion Polling Unit 
POB 25047, East Jerusalem 
Tel. 02-2976555 

May  2009   
   

   ة/من قبل الباحث تعبئتها الرجاء      )الستعمال المكتب(

 ة/الباحث رقم   المنطقة رقم    االستمارة رقم

               
             

 
C3:---------------------

    
Q12:-----------------

   
C1:-------------------

 

  _____اليوم   تاريخ المقابلة؟ 
C4: 

  _____الشهر 
C5: السنة______  

C6: 
 

   القدس .3  غزة .2  الضفة .1  منطقة السكن ؟
Q12a:  

 

   قرية. 3  مخيم. 2  مدينة .1  ؟مكان السكن
Q12b:  

  
 :ة/حثتعبأ من قبل البا أدناه المعلومات

  
 _________________________________________________________________:ة/الباحث اسم

  
  :ة/الباحث جنس

 ذكر. 1 أنثى. 2  
 C9: --------------------------

 

 ____________________________________________________________:المخيم/المدينة/القرية

  
 ____________________________________________________________:ارالمخت الشارع اسم

  
  ____________________________________________________________:المختار المنزل عنوان

 

  :المقابلة بدأت متى
 الدقيقة الساعة

    
 

  )الستعمال المكتب فقط( للمركز مالحظات
C10:  :الرموزواضع  اسم

C11:  :الرموزدخل م ماس

 

  
 _________________________:الباحث إمضاء



 

2 
  

  
 اختياركلقد تم  .العامة  واالتصال ونحن نقوم ببحث حول آراء الفلسطينيين بخصوص بعض القضايا لإلعالمأنا من مركز القدس ... رحبام

ونؤكد مرة . م التعرف عليك بأي شكل من األشكاليت لنستوضع إجابتك مع العديد من إجابات أشخاص آخرين وبالتالي . بطريقة عشوائية
  .في هذه االستمارة سيحافظ على سريته المطلقة معلوماتأخرى على أن كل ما يرد من 

  
  
  
  
  عام  65 –عام  18 منعدد األشخاص الذين عمرهم  كم
  
 
 

  
  من هؤالء إناث؟ كم
  
 

  
  البالغين في البيت عدد

   1 بالغ 2 بالغ 3 بالغ فما فوق 4 
   0 بالغرجل  سنا اكبررجل  العمر متوسطرجل  اكبر رجل ثاني 
  نساء  1  3  6  10 
  1 بالغةامرأة  او رجل امرأة سنا اصغر رجل العمر متوسطرجل  
  نساء  2  4  7  11 
 عدد 2  اصغر سنا امرأة اكبر سنا امرأة رجل أكبر،اصغر 
 النساء نساء   5  8  12 
  3   العمر متوسطة مرأةا العمرمتوسطة  امرأة 
  نساء    9  13 
 اصغرامرأة  ثاني 

 سنا
   4  

  نساء     14 
  
 

  
 
 

C12:   
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  .ها للمستفتىئها وعدم إعطا/بنفسه االستمارةـة تعبئة /يرجى من الباحث

       
 Code  الجواب  السؤال

 

 هل عشت في الخارج ألكثر من ستة أشهر من قبل؟ .1

  
 )1-2إلى سؤال  إنتقل (نعم . 1

  ) 2إنتقل إلى سؤال (ال . 2
 
 
Q1:  

  
إذا عشت في أكثر من ثالث بلدان فإكتب البلدان الثالثة التي ( قل لي من فضلك أسماء البلدان التي عشت فيھا لمدة تزيد عن ستة أشھر . 2-1

  وإختر الغرض من ھذه اإلقامة ) عشت فيھا أطول
  
  ___________________________________________________________: البلد
 Q1-2-1: 
 الدخل جيد . 1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  . 3
 معارف من بلدك/ لديك أصدقاء. 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك. 5
 كنت مقيما ھناك من قبل. 6
 ____________________________________________) حدد(أسباب أخرى . 7
  

  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

 
 
 
 
 
 
 
 

Q1-2-2:  
  

  
 _________________________________________________: البلد

Q1-2-3:  
 الدخل جيد . 1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 يبة من ثقافتكالثقافة قر.5
 كنت مقيما ھناك من قبل. 6
 __________________________________________) حدد(أسباب أخرى .7
  

  :Q1-2-4  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(
  

  
  _________________________________________: البلد
 Q1-2-5:  
 الدخل جيد . 1
 دراتكتطوير ق/ فرص أفضل إلستخدام . 2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 __________________________________________) حدد(أسباب أخرى .7
  

  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

 
 
 
 
 
 
 
 

Q1-2-6:  
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  ية الرجاء إخباري إذا ما كنت تحب العيش فيھا أو ال، وإخباري لماذا؟ لكل بلد من البلدان التال.2

 
      تركيا  .2.1

 Q2-1-1 )2.2إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
 الدخل جيد . 1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  . 3
 معارف من بلدك/ لديك أصدقاء .4
 قريبة من ثقافتكالثقافة .5
 كنت مقيما ھناك من قبل. 6
 ________________________________________________) حدد(غيرھا . 7
 

  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

 
 
 
 
 
 
 
 

Q2-1-2:  
  

      إيران   .2.2
  :Q2-2-1 )2.3إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
 الدخل جيد . 1
 تطوير قدراتك/ ام فرص أفضل إلستخد. 2
  لديك عائلة أو أقارب ھناك . 3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك. 5
 كنت مقيما ھناك من قبل. 6
 _________________________________________________) حدد(غيرھا . 7
 

  :Q2-2-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(
  
      بريطانيا  2.3
  :Q2-3-1 )2.4إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
  الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
  لديك عائلة أو أقارب ھناك . 3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
  كنت مقيما ھناك من قبل.6
  _________________________________________________) حدد(غيرھا . 7

 
 :Q2-3-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
      سورية   2.4

  :Q2-4-1 )2.5إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     .1
 الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
  لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
  كنت مقيما ھناك من قبل.6
  __________________________________________________) حدد(غيرھا . 7

  
 :Q2-4-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(
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      روسيا   2.5
  :Q2-5-1 )2.6إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     .1
 الدخل جيد .1
  تطوير قدراتك/ ضل إلستخدام فرص أف.2
  لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
  كنت مقيما ھناك من قبل.6
  _____________________________________________________) حدد(غيرھا . 7

 
  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

 
Q2-5-2: 

  
      سعودية  ال 2.6
 :Q2-6-1 )2.7إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     .1
 الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
  لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك/ لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
  كنت مقيما ھناك من قبل.6
  ________________________________________________________) حدد(غيرھا . 7

  
  :Q2-6-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
      لبنان   2.7
  :Q2-7-1 )2.8إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     .1
  الدخل جيد .1
  تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
  لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
  معارف من بلدك  /لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
  كنت مقيما ھناك من قبل.6
  ____________________________________________________) حدد(غيرھا . 7

 
 :Q2-7-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة( 

  
      الصين . 2.8
  :Q2-8-1 )2.9إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     .1
 الدخل جيد . 1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك. 5
 كنت مقيما ھناك من قبل. 6
 ______________________________________________________) حدد(غيرھا . 7
 

 :Q2-8-2  )جابةيمكن إختيار أكثر من إ(
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      العراق .2.9
  :Q2-9-1 )2.10إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     .1
 الدخل جيد . 1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 من قبلكنت مقيما ھناك . 6
 ___________________________________________________) حدد(غيرھا . 7
 

 :Q2-9-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(
  
      فرنسا    2.10

  :Q2-10-1 )2.11إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
  الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
  ة أو أقارب ھناك لديك عائل .3
 معارف من بلدك/ لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
  كنت مقيما ھناك من قبل.6
  _______________________________________________) حدد(غيرھا . 7

 
  :Q2-10-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
     ) قطاع غزة(فلسطين  2.11

 :Q2-11-1 )2.12إنتقل إلى (ال  . 2   نعم                  . 1
 الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
  لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء . 4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
  كنت مقيما ھناك من قبل.6
  ____________________________________________) حدد(غيرھا . 7

 
  :Q2-11-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
      كوريا الجنويبة  2.12

  :Q2-12-1 )2.13إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
 الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء . 4
 من ثقافتك الثقافة قريبة. 5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 _______________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  :Q2-12-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(
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      كوريا الشمالية  2.13

  :Q2-13-1 )2.14إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     .1
 الدخل جيد . 1
 تطوير قدراتك/ ضل إلستخدام فرص أف. 2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 ________________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  :Q2-13-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
      ل إسرائي  2.14

  :Q2-14-1 )2.15إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
 الدخل جيد . 1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 ______________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  :Q2-14-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
      مصر  2.15

  :Q2-15-1 )2.16إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
 الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 ك معارف من بلد/ لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 _________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  :Q2-15-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
      أمريكا    2.16

  :Q2-16-1 )2.17إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
 الدخل جيد  .1
 تطوير قدراتك/ ل إلستخدام فرص أفض.2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 ________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  :Q2-16-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(
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      اليابان  2.17

  :Q2-17-1 )2.18إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
 الدخل جيد  .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك .3
  معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 _______________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

 

Q2-17-2:  
  
      ألمانيا  2.18

  :Q2-18-1 )2.19إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
  الدخل جيد .   1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .    2
  لديك عائلة أو أقارب ھناك   .   3
  رف من بلدك معا/ لديك أصدقاء .   4
 الثقافة قريبة من ثقافتك  . 5
  كنت مقيما ھناك من قبل.   6
  ___________________________________________________) حدد(غيرھا . 7

 
  :Q2-18-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
      اإلمارات  2.19

  :Q2-19-1 )2.20إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1

 الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 _________________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  :Q2-19-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
      قطر 2.20

  :Q2-20-1 )2.21إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
  الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام . 2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك .3
 معارف من بلدك/ لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
  كنت مقيما ھناك من قبل.6
 _________________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  :Q2-20-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة( 
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      الكويت  2.21

  :Q2-21-1 )2.22إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
 الدخل جيد  .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 _________________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  :Q2-21-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
      األردن 2.22

  :Q2-22-1 )2.23إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1

 الدخل جيد  .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 _________________________________________________) حدد(غيرھا .7

 
  :Q2-22-2  )ابةيمكن إختيار أكثر من إج(

  
      كندا 2.23

  :Q2-23-1 )2.24إنتقل إلى (ال  . 2نعم                     . 1
 الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 ____________________________________________________) حدد(يرھا غ.7

 
  :Q2-23-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
  الرجاء إخباري عن أية بلدان أخرى تحب أن تعيش فيھا، مع ذكر السبب؟ 

      
 _____________________________________________) حدد(غيرھا . 2.24

 
Q2-24-1:  

 الدخل جيد  .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 __________________________________________) حدد(أسباب أخرى .7

  
  :Q2-24-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(
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  _____________________________________________) حدد(غيرھا . 2.25

 Q2-25-1:  
 الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 لديك عائلة أو أقارب ھناك  .3
 معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 __________________________________________) حدد(باب أخرى أس.7

  
  :Q2-25-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
  
  _____________________________________________) حدد(غيرھا . 2.26

 Q2-26-1:  
 الدخل جيد .1
 تطوير قدراتك/ فرص أفضل إلستخدام .2
 ھناكلديك عائلة أو أقارب  .3
  معارف من بلدك / لديك أصدقاء .4
 الثقافة قريبة من ثقافتك.5
 كنت مقيما ھناك من قبل.6
 __________________________________________) حدد(أسباب أخرى .7

  
  :Q2-26-2  )يمكن إختيار أكثر من إجابة(

  
 
  ؟)اإلسرائيلي –للصراع العربي  حل مناسب(السالم الدائم في الشرق األوسط ھل تعتقد أن كل معيار من المعايير التالية ضروري لتحقيق . 3

  
إقامة دولة فلسطينية مستقلة على األراضي .1

التي تشمل القدس  1967الفلسطينية المحتلة منذ 
  الشرقية 

  ال  .2  نعم . 1

Q3-1:  
  :Q3-2   ال .2   نعم  .1 إقامة دولة فلسطينية مستقلة في فلسطين التاريخية .2
تأسيس دولة ثنائية القومية يتعايش فيھا .3

  الفلسطينيون واإلسرائيليون 
  ال . 2   نعم .   1

Q3-3:  
  :Q3-4  ال . 2  نعم   . 1  عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مكانھم .4
توطين الالجئين الفلسطينيين في البلدان التي . 5

  يقيمون بھا حاليا  
  ال . 2  نعم   . 1

Q3-5:  
تحسين مستويات المعيشة في مناطق السلطة .6

  الفلسطينية 
  ال . 2  نعم   . 1

Q3-6:  
المصالحة الوطنية بين الفصائل السياسية .7

  الفلسطينية 
  ال . 2  نعم   . 1

Q3-7:  
  :Q3-8  ال . 2  نعم   . 1  نزع سالح المقاومة . 8
تحقيق السالم الدائم أمر مستحيل على الرغم من . 9

  لول المقترحة جميع الح
  ال . 2  نعم  . 1

Q3-9:  
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  تعالج كل من البلدان التالية القضايا السياسية وبالتالي تساھم في تحقيق إستقرار في الشرق األوسط؟ ي كم /برايك. 4

  كثير جدا.1  تركيا . 1
  

  :Q4-1  أعرف ال  .6  أبدا . 5  ليس كثيرا .4  متوسط  .3  كثيرا . 2 

  كثير جدا .1  إيران . 2
 

  :Q4-2  ال أعرف . 6   أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا  .2 

  كثير جدا.1  بريطانيا . 3
  

  :Q4-3  ال أعرف . 6  أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا . 2 

  كثير جدا .1  سوريا . 4
 

  :Q4-4  ال أعرف . 6  أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا . 2 

  كثير جدا .1  روسيا . 5
 

  :Q4-5  ال أعرف . 6  أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا  .2 

  كثير جدا .1  السعودية . 6
 

  :Q4-6  ال أعرف . 6  أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا . 2 

  كثير جدا .1  لبنان. 7
 

  :Q4-7  ال أعرف . 6  أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا . 2 

  كثير جدا.1  الصين . 8
  

  :Q4-8  ال أعرف . 6  أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  ثيرا ك. 2 

  كثير جدا.1  العراق . 9
  

  :Q4-9  ال أعرف . 6  أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا . 2 

  كثير جدا.1  فرنسا . 10
  

  :Q4-10  ال أعرف . 6  أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا . 2 

 )قطاع غزة(. 11
  

  :Q4-11  ال أعرف . 6  أبدا .5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا . 2  كثير جدا .1

كوريا . 12
  الجنوبية

  كثير جدا .1
 

  :Q4-12  ال أعرف  .6  أبدا . 5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا . 2

كوريا . 13
  الشمالية 

  كثير جدا .1
 

  :Q4-13  الأعرف  .6  أبدا . 5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2

  كثير جدا.1  إسرائيل. 14
  

  :Q4-14  ال أعرف  .6  أبدا . 5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2

  كثير جدا.1  مصر . 15
 

  :Q4-15  ال أعرف . 6  أبدا  .5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2

  كثير جدا .1  أمريكا . 16
 

  :Q4-16  ال أعرف . 6  أبدا  .5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2

  كثير جدا .1  اليابان. 17
 

  :Q4-17  ال أعرف  .6  أبدا . 5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2

  كثير جدا .1  المانيا . 18
 

  :Q4-18  ال أعرف  .6  أبدا . 5  ليس كثيرا .4  متوسط . 3  كثيرا . 2

  :Q4-19  ال أعرف  .6  أبدا . .5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2  كثير جدا .1  اإلمارات . 19

  :Q4-20  ال أعرف  . 6  أبدا  . 5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2  كثير جدا .1  قطر. 20

  كثير جدا .1  الكويت. 21
 

  :Q4-21  ال أعرف  . 6  أبدا  .5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2

 :Q4-22  ال أعرف .6  أبدا  . 5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2  كثير جدا .1  األردن. 22

  كثير جدا.1  كندا.23
 

  :Q4-23  ال أعرف . 6  أبدا . 5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2

غيرھا . 24
 ______ )حدد(

  :Q4-24  ال أعرف  6  أبدا . 5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2  كثير جدا .1

غيرھا . 25
______ )حدد(

  :Q4-25  ال أعرف . 6  أبدا  . 5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  ا كثير. 2 كثير جدا .1

غيرھا . 26
______ )حدد(

  :Q4-26  ال أعرف . 6  أبدا  . 5  ليس كثيرا  .4  متوسط . 3  كثيرا . 2 كثير جدا .1
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  األشخاص أو المؤسسات التالية حول أراءك في الشؤون السياسية؟ كل من  ھل يؤثر.5

  :Q5-1  ال . 2   نعم.1  العائلة واألقارب .1
  :Q5-2 ال . 2نعم.1  الجيران  .2
  :Q5-3 ال . 2نعم.1  األصدقاء وزمالء العمل.3
  :Q5-4 ال . 2نعم.1  رؤساء العمل.4
رموز السلطة المحلية كشيوخ العشائر واألعيان والزعماء .5

  المحليين 
 :Q5-5 ال . 2نعم.1

  :Q5-6 ال . 2نعم.1  القادة الدينيين  . 6
  :Q5-7 ال . 2نعم.1  أعضاء األحزاب السياسية والمليشيات .7
مثل أعضاء المجلس التشريعي (القادة السياسيين .8

    )والسياسيين المحليين
  :Q5-8 ال . 2نعم.1

  :Q5-9 ال . 2نعم.1  الحكومة .9
  :Q5-10 ال . 2نعم.1  وسائل اإلعالم .10
  _________________)حدد(مصادر أخرى .11
  

  :Q5-11 ال . 2نعم.1

  
  ما عدد مرات إستخدامك لوسائل اإلعالم التالية؟.6

أياما عديدة  .2  يوميا .1 المحلية الصحف المجالت و. 1
   في االسبوع 

أيام قليلة . 3
 في أألسبوع 

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-1  أبدا . 6

الصحف  و المجالت. 2
عربية لدان الصادرة في ب

  أخرى

أياما عديدة  .2  يوميا .1
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
 في األسبوع 

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-2  أبدا. 6

والصحف  المجالت. 3
 الصادرة في بلدان غير عربية 

أياما عديدة . 2  يوميا .1
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  بوعاألس

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-3  أبدا. 6

  يوميا .1  محطات التلفاز المحلية. 4
  

أياما عديدة . 2
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-4  أبدا. 6

التلفاز الفضائية محطات . 5
   ) التابعة لبدان عربية أخرى(

اما عديدة أي. 2  يوميا .1
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-5  أبدا. 6

  الفضائية محطات التلفاز . 6
   ) التابعة لبلدان غير عربية( 

  يوميا .1
  

أياما عديدة  .2
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  األسبوعب

  :Q6-6  أبدا. 6

  يوميا .1  محطات الراديو المحلية . 7
  

أياما عديدة . 2
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-7  أبدا. 6

الراديو التابعة محطات . 8
   لبلدان عربية أخرى

  يوميا .1
  

أياما عديدة . 2
  في االسبوع  

م قليلة أيا.3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-8  أبدا. 6

الراديو التابعة محطات . 9
   لبلدان غير عربية 

  يوميا .1
  

أياما عديدة . 2
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-9  أبدا. 6

  وميا ي.1  اإلنترنت . 10
  

أياما عديدة . 2
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-10  أبدا. 6

البريد اإللكتروني، . 11
  الرسائل القصيرة 

أياما عديدة . 2  يوميا .1
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  وعباألسب

  :Q6-11  أبدا. 6

  يوميا .1  الھاتف. 12
  

أياما عديدة . 2
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-12  أبدا. 6

بين (اإلتصال الشفھي . 13
  )أفراد المجتمع

أياما عديدة . 2  يوميا .1
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

ة في مر. 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q3-13  أبدا. 6

) حدد(أخرى  وسائل .14
______________  

  

أياما عديدة . 2  يوميا .1
  في االسبوع  

أيام قليلة .3
  في األسبوع

مرة في . 4
  األسبوع

أقل من مرة . 5
  باألسبوع

  :Q6-14  أبدا. 6
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 لتي عادة ما تتعاطف معھا؟ إختر من فضلك حتى ثالث عقائد أو تيارات حسب األولوية؟أشر إلى النزعات العقائدية والتيارات السياسية ا.7

  
  األولوية األولى 

  
  األولوية الثالثة   األولوية الثانية 

  القومية العربية .1  القومية العربية .1  القومية العربية .1
   الوطنية الفلسطينية.2  الوطنية الفلسطينية .2  الوطنية الفلسطينية . 2
  الماركسية .3  الماركسية .3  الماركسية .3
  اإلسالم .4  اإلسالم .4  اإلسالم .4
  المسيحية .5  المسيحية .5  المسيحية .5
  ) الليبرالية(التحررية .6  ) الليبرالية(التحررية .6  ) الليبرالية(التحررية .6
  القبلية .7  القبلية .7  القبلية .7

   )حدد(عقائد أو تيارات أخرى . 10
_______________________  

  )حدد(عقائد أو تيارات أخرى  .10 .
_______________________  

  

  )حدد(عقائد أو تيارات أخرى  .10
_______________________  

  
Q7-1:  
  

Q7-2:  Q7-3:  

  
ما ھو الفصيل السياسي أو الديني الفلسطيني .8

   الذي تدعمه أكثر؟ 
  )إختر إجابة واحدة فقط(

  
  

 حماس.1
 تحف. 2
 الجبھة الشعبية لتحرير فلسطين. 3

 الجبھة الديمقراطية لتحرير فلسطين.4 
 حزب الشعب الفلسطيني. 5
 )قائمة كتلة مصطفى البرغوثي(كتلة فلسطين المستقلة/قائمة .6
 كتلة سالم فياض /الطريق الثالث قائمة .  7

  مستقل.10
  فلسطين –الجھاد اإلسالمي . 11
  )حدد(ى حركات أخر/منظمات/أحزاب. 12
  
  :Q8  .ال أدعم أي فصيلة.13

  
جرت إنتخابات المجلس التشريعي غدا ألي لو .9

   فصيل فلسطيني أو ديني سوف تصوت؟  
  )إجابة واحدة فقطإختر (

  
  
  

 حماس.1
 فتح.2
 الجبھة الشعبية لتحرير فلسطين.3
 الجبھة الديمقراطية لتحرير فلسطين.4
 حزب الشعب الفلسطيني.5
)قائمة كتلة مصطفى البرغوثي(كتلة فلسطين المستقلة/مةقائ.6
  كتلة سالم فياض/قائمة  الطريق الثالث .7

  مستقل. 10 
  فلسطين - الجھاد اإلسالمي . 11
 )حدد(حركات أخرى /منظمات/أحزاب. 12
  
  :Q9   )ال تقرأ(لن أصوت . 77
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  :األسئلة الديموغرافية

D1. أنثى .2  ذكر. 1  الجنس؟  
D1:

 

D2 .ال تقرأ( رفض اإلجابة. 99  )ال تقرأ(ال أعرف . 88    _____________________   العمر؟(  D2: 

D3 .تسكن في بيتك الحالي؟  وأنت  كم سنة
  سنة _________________________

  )ال تقرأ(رفض اإلجابة . 99  )ال تقرأ(ال أعرف . 88
 
 
D3: 

D4 . ؟ )أو القريةإسم المدينة (أين ولدت؟  __________________________________  

D4: 
  
D5 .؟ بمن فيھم أنت ما عدد أفراد أسرتك بالكامل                                                     

  شخص _______________________________________________________ 
  

D5:  

  

D6 . ربة /رب.  1  ما عالقتك برب األسرة؟
  منزل ال

  شريكة/شريك. 2

  )زوجة/زوج(

عضو . 3
 عائلة   

غير عضو .4
   عائلة 

D6:

 

D7 . ما هو وضعك
  اإلجتماعي حاليا ؟ 

 عزباء /أعزب.1 

لم يسبق لي (
  )الزواج 

غيرها . 5 ة /مطلق.4  ة/أرمل.3  ة/متزوج.2
  ) حدد(

 ال جواب . 9
  ) ال تقرأ(

D7:  
 

D8. ؟ن اللغات التالية اذا كنت تفھمھا ام الالرجاء اخباري لكل لغة م  
  
  :D8-1  ال.2  نعم.1  الفارسية . 1
  :D8-2  ال.2  نعم.1  التركية . 2
  :D8-3  ال.2  نعم.1  الكردية .3
  :D8-4  ال.2  نعم.1  اإلنكليزية . 4
  :D8-5  ال.2  نعم.1  الفرنسية .5
  :D8-6  ال.2  نعم.1  الروسية . 6
  :D8-7  ال.2  نعم.1  العبرية.7
) حدد(غيرھا .8

_____________________  
  

 :D8-8  ال.2  نعم.1
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D9 .وصلت إليه؟ آخر مستوى تعليمي  
أقرأ (منخفض .2  ) ميأ(منخفض .1

  )وأكتب
  بتدائية اإلمدرسة ال. 3

D9: 

  معهد متوسط . 6  المدرسة الثانوية .5  اإلعدادية والمدرسة الفنية .4
 )ال تقرأ االجابات (

طالب  .7
  جامعي 

خريج  . 10
  جامعي

مستويات تعليمية .  11
) حدد(أخرى 

_____________  

 )ال تقرأ(ال جواب . 99

  

D10. ال .2  نعم . 1  هل أنت المعيل الرئيسي في المنزل؟  D10: 
  

D11 . طبيعة
  العمل 

موظف  .2 عامل .1
  حكومي 

موظف . 3
 قطاع خاص 

موظف غير .4
  حكومي 

/مزارع.7 طالب  . 6 ربة بيت . 5
  صياد

10 .
صاحب 

  عمل

D11:  11 . مهني
  )مهندس/طبيب(

فني . 12
  )كهربائي/ميكانيكي(

عاطل عن . 13
  العمل

يعمل لحسابه . 15  متقاعد. 14
  الخاص

  ال جواب. 99
  ) ال تقرأ(

  
D12.  ما هو دخل األسرة شهرياً بالنسبة لمعدل دخل

شهرياً؟ كل شي 3000العائلة الفلسطينية والمقدر بحوالي 
هل هو أعلى من هذا المعدل بكثير، أعلى من هذا 
المعدل بقليل، قريب من هذا المعدل، أقل من هذا 

  المعدل بقليل، أم أقل من هذا المعدل بكثير؟
 

  أعلى من هذا المعدل بكثير.  1
  أعلى من هذا المعدل بقليل.  2
  قريب من هذا المعدل.  3
  أقل من هذا المعدل بقليل.  4
  من هذا المعدل بكثير أقل.  5
  )ال تقرأ(ال أعرف .  8
  ) ال تقرأ(رفض االجابة . 9

 
 
 

  
 
 
 
 

D12:

 

Q10 . عدد األشخاص الذين رفضوا إتمام المقابلة قبل
 أن تتم هذه المقابلة؟

  
______________________________________ 

 
Q10: 

Q11 . عدد األشخاص الذين لم أتمكن من مقابلتهم لعدم
 م في المنزل؟وجوده

  
______________________________________ 

 
Q11: 

 
 

  :المقابلة إنتهت متى
 الدقيقة الساعة

    
 

Q12.    دقيقة______________________________________   مدة المقابلة؟   
Q13: 

  


