
 2007   أوآتوبر --آل عام وأنتم بخير—عيد الفطر—جنوب آاليفورنياإستطالع رأي 
 

 
 إلى أي مدى تشعر بأنه يجب على المسلمين أن يندمجوا ويصبحوا  -13

  جزءًا من المجتمع األآبر؟
O آثيرًا جدًاO  آثيرًا O   ليس آثيرًاOال أوافق 
 

عدى عن الصالة و صالة الجمعة، هل تشارك في نشاطات المسجد في   -14
 ؟منطقتك؟

O آثيرًا جدًاO  آثيرًا O   ليس آثيرًاOك أبدًاال أشار 
 

   آيف تشعر و ترى بهويتك األساسية؟ -15
Oالوطنية/  هويتي القومية  O اإلسالمية هويتي  
O       هويتي األمريكية O آخر هويتي األمريكية وشيء 
 

هل تشعر بأن اإلجراءات األمنية في المطارات األمريكية موجهة نحو   -16
 المسلمين، أم جميع المريكيين؟ 

Oنحو المسلمين    O   جميع المريكييننحو 
 

  آمسلم يعيش في أمريكا، هل تشعر بأن اإلسالم يطابق النظام السياسي -17
 األمريكي؟

Oنعم، آثيرًا   Oنعم، إلى حّد ما   
O  قليًال  Oليس هنالك تطابقًا   
 

 ؟ حاليًا)السانيت(  ما الحزب السياسي الذي يقود مجلس الشيوخ-18
Oالجمهوري   Oالديمقراطي   Oآالهما       O حد منهماأ  ال 
 

 ؟  لواليتك حاليًا   ما الحزب السياسي يقود المجلس التشريعي-19
Oالجمهوري   Oالديمقراطي   Oآالهما       O حد منهماأ ال 
 

هل تعتقد بأّن المساجد في الواليات المتحدة توفر بيئة ترحب آًال من  -20
 الرجال و النساء؟

  
Oنعم    Oحّد ما، إلى  نعم    Oال   
 

غرى فضل الحكومة الصُّ هل ُتية،برامج الحكومبشكٍل عام، و بالنسبِة لل  -21
  المتعددة؟ الخدماِتبرى ذاِت الُكم الحكومِةأ ، األقل الخدماِتذاِت
Oالصغرى    Oالكبرى   Oال أعرف  
 

 ، هل شارآت في هذه النشاطات؟ 2006  خالل عام -22
  

 ال  O نعمO                 إجتماع لجاليتك
 ال  O نعمO                           مظاهرة       

 ال   O نعمOآتبت رسالة لسياسّي                          
 ال   O نعمOتبرعت نقودًا لمرشح سياسي                
 ال   O نعمOإنتخبت في اإلنتخابات األخيرة               

 ال   O نعمO اإلجتماعية   شارآت في نشاطات المسجد
 ال   O نعمOالصدقة                        /أخرجت الزآاة

 
 ضد المهاجرين مشكلة في مجتمعنا  الُعنُصريزيمي  هل تعتقد أن الّت-23

 الحاضر؟
Oًار آثي،  نعم Oما الى حٍد،  نعم   Oال أعتقد ذلك   
 
 
 
 
 

 
خبار المرشحين و المبادرات في أع نك تتاببأ مدى تعتقد يِّأ الى بشكل عام، -1

 ؟ القادمة2008إنتخابات 
O مدى آبير  الى  Oمدى آبير   تقريبا الى  
O  ال ُأتابع آثيرًا  O طالقًاإتابع ُأ  ال 
 
 ؟2008نتخابات إل القضايا العامة األآثر أهمية بالنسبة  هي  ما-2
 ):الرجاءإختيار قضيتين(

Oالتعليم     Oالحرب على العراق    
Oاألمن القومي    Oالبيئة     
Oأسعار البنزين          Oالحرب على اإلرهاب   
O اإلقتصاد–  العمل  Oأخالقيات الحكومة     
Oالهجرة غير الشرعية    Oتأمين الصحي  ال  
Oالضرائب    O أعالهمما ُذآر ال شيء  
 
 ؟نتخبتا للمحافظ الماضية أّي مرّشح   في إنتخابات-3

O  شوارزنيغر       أرنولد Oفّل أنجيليدس   O ُمرّشح ّاخر 
 
 ؟تتابع أخبار وسياسة الشرق األوسط نك بأ مدى تعتقد يِّأ الى بشكل عام،  -4

O آثيرًا جدًاO  آثيرًا O   ليس آثيرًاOال أتابع إطالقًا 
 
 ،اليات المتحدة جنودها إلى العراق  بسبب التطورات الناتجة عن إرسال الو-5

 ن إرسال الجنود إلى العراق آانهل تعتقد أ
Oخاطئًا  قرارًا   Oصائبًا  قرارًا  Oال أدري   
 
   أي شهر من األشهر التالية ليس شهرًا من التقويم الهجري؟-6

O    شّوال O ربيع الثالث    
O  رجب              O  شعبان 
 
 :كل عام هي بشآاليفورنيا هل تعتقد أن األمور هنا في والية بالنسبة لك، -7

Oاإلتجاه الصحيح ب  متجهة   
O صحيح  تسير في اتجاه غير  Oال أدري   
 
 : في هذه األيامدّي وضعك المانتعتقد بأ  هل -8

O  جيّد وآمنُُ جدًا   O   ماجيّد وآمنُُ إلى حٍد   
Oما متقلقل  نوعًا   Oجدًا وسيءُُ  متقلقل  
 
 : تفضل هل، الهجرة غير الشرعية  فيما يتعلق بسياسة-9

Oالترحيل    Oبرنامج إقامة العمالة المؤقتة    
O ال تغيير في السياسة   O  طريق للحصول على الجنسية وجود 
 

  هل تعتقد بأّن المساجد والمراآز اإلسالمية في أمريكا تساعد المسلمين -10
 على أن يندمجوا في المجتمع األمريكي أم العكس؟

O  أن يندمجوا آثيرًا  O  أن يندمجوا إلى حٍد ما 
O   أن ال يندمجوا إلى حّد ما O أن ال يندمجوا إطالقًا   
 

 هل تعتقد بأن ما يحصل للمسلين في الواليات المتحدة يؤثر عى حياتك؟  -11
Oآثيرًا  نعم، Oنعم، قليًال    Oال   
 

إلى أي مدى تشعر بأن هنالك أشياء مشترآة بينك وبين باقي المسلمين   -12
 لواليات المتحدة؟  في ا

O       آثيرًا جدًاOآثيرًا O       ليس آثيرًاOال شيء مشترك 
  

 
 

 من فضلك استمّر على الّظهر
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 ):سؤال إختياري(هل تعتبر نفسك -34
O          مسلم سنّي Oصوفّي  
O         مسلم شيعّي Oمسلم علمانّي  
O                 وهابّي O  مسلم من جماعٍة أخرى Oلست مسلمًا  
 

مدى مدى تتبع القرآن الكريم، والحديث الشريف في حياتك  إلى أي -35
 ؟اليومية

O آثيرًا O     إلى حدٍّ ماO  قليًال Oال اتبع أبدًا  
 

  أنت منضم؟ التاليِة من االحزاب السياسيةأيِّ حزٍب  الى -36
Oالديمقراطّي   Oالجمهورّي   Oالمستقل    Oُُاخرحزب   
 

 ؟كارَك السياسّيةأيديولوجيتك أو أف   آيف تصُف-37
Oليبرالي جدا   Oليبرالي بعض الشيء   Oمعتدل    
Oنوعا ما متحفظ    Oمتحفظ جدا   
 

 ؟ مستأجر هل أنت أم مكان سكنك  هل تملك حاليًا-38
Oملكه  أ  Oمستأجره    Oال هذه وال تلك   
 

 ؟)سان دييغو( في مقاطعة من الوقت قد قضيت وعشت   آم -39
O  وات سن5قل من أ O سنوات 10 الى 5  من 
O عامًا        20  الى 11  منO عامًا40 الى 20  من  

                O عامًا 40  اآثر من 
 

  ما هي الغة التي تتكلمها معظم الوقت في بيتك و مع عائلتك؟-40
 
O   اللغة اإلنجليزية O  لغة أخرىOاإلنجليزية و لغة أخرى  
 
 

 
 

 !!     شكرًا لمشارآتك 
 

 جامعة آاليفورنيا
طلب منك  الى المتطوع الذي إلستمارةيرجى اعادة هذه ا

 قسم :ا االستفتاء من قبل جامعة آاليفورنيا تم هذ. تعبئته
 .العلوم السياسية

 
 
 

 :يعبأ هذا القسم من قبل الجامعة فقط
 ------------------------------:    الوقت-----------------------الرقم 

 
 
 
 
 
 

 
  

 : بشكل عام، هل 24
         آالهما    مسلم            غير مسلم                                         

 O                     O                  O       صديقك القريب                 
 O                     O                   O              أشخاص تعمل معهم   

 O                     O                   O       أشخاص تعيش قريبًا منهم  
 O                     O                   O       أشخاص في عائلتك          

 
 

 ؟ذا تعتبُر عرقك أو أصلك  ما-25
O  أنجلو(،أو بيضأ( Oأو   التيني،)هسبانك( O  اسيوّيمريكّيأ 

 O  مريكّيأ ريقّيفإ ،سودأ Oعربّي    Oآخر   
 

   هل تعلم الى أي بلد ينتسب اسالفك؟-26
O  لبنان                 O            فلسطين Oالمغرب   
Oمصر                             Oصومال          ال Oعراق  ال  
Oالهند                   Oسوريا   O إيران  
Oردن  األ  O  باآستان O  السودان 
O الواليات المتحدة األمريكية O    أوروباO إثيوبيا  Oمكان آخر  
 

27- A إسالمية" تلبسين الحجاب أو المنديل أو مالبس قد تعتبر/هل تلبس "
 خارج المسجد؟

O نعم    Oال   
27-  Bما جنسك؟  
Oذآر    Oانثى   
 

   ما سنك؟-28
O    18 – 29 O   30 – 44 O   45 – 65 O 65ال  فوق 
 

   أين ولدت؟-29
Oفي الواليات المتحدة   Oخارج الواليات المتحدة   
 

 ؟ والديكلدين ُو  أ-30
Oفي الواليات المتحدةا  آالهما ولد   
Oلد في الواليات المتحدة واحد ُو  فقط  
Oخارج الواليات المتحدةا  آالهما ولد   
Oال أعلم   
 

  حاليًا، هل تحمل الجنسية األمريكية؟-31
O       نعم O ال   
 
 

  قبل الضرائب؟،2005 عام  خاللسرتك  ما هو مجموع دخل ُأ-32
Oدوالرًا20,000قل من   أ   O 39,999 الى 20,000  من  
O 59,999 الى 40,000  من  O 79,999 الى 60,000  من  
O 100,000 الى 80,000  من O دوالرًا 100,000  فوق 
 

 ت عليها؟على درجة علمية حصل  ما هي أ-33
O  أقل من الثانوية العامة  Oالثانوية العامة   
O معاهد تقنية–  جامعة ولم اتخرج  Oتخرجت من الجامعة   
Oدراسات عليا   
 
 

 


