
 
 

که در مورد انتخابات  کنید سپاسگزاریم. این نظرسنجی سالم، از اینکه در نظرسنجی ما شرکت می 

این   ؛پاسخ دهید  هال لطفا به همه سئواگیرد.  دقیقه از وقت شما را می  ۲حدود مجلس است،  

 کند. معتبر یاری می امر ما را در به دست آوردن نتایج 

 . خودتان را مشخص کنید  جنسیت لطفا  -1

 مرد 

 زن

 دهم اعالم نکنم ترجیح می 

 

 کنید؟ تعریف می  گروه سنیخودتان را در چه  -2

 سال ۱۸کمتر از 

 سال  ۲۹تا  ۱۸بین 

 سال  ۴۴تا  ۳۰بین 

 سال  ۵۹تا  ۴۵بین 

 و بیشتر  سال ۶۰

 

 داخل ایران است یا خارج از ایران؟  ،شما در حال حاضر  محل سکونت  -3

 داخل ایران 

 خارج از ایران 

 

. شما روی هم رفته از کارها و روی کار است االن نزدیک چهار سال هست که مجلس فعلی  -4

 عملکرد این مجلس در این چهار سال، راضی بودید یا ناراضی؟ 

 کامال راضی 

 تاحدی راضی  / راضی

 / تاحدی ناراضی   ناراضی

 کامال ناراضی 

 دانم / نظری ندارم نمی 

 

انتخابات مجلس آینده، نسبت به انتخابات مجلس قبل، مردم بیشتر مشارکت می ر به نظر شما د -5

 کنند یا کمتر؟ 

 خیلی بیشتر 

 تاحدی بیشتر 

 تقریبا برابر 

 تاحدی کمتر 

 خیلی کمتر 

 

شود. شما با این امر موافق خیلی بحث می این روزها در خصوص حضور نظامی ایران در سوریه  -6

 هستید یا مخالفید؟ 

 موافق کامال 

 موافق تاحدی موافق / 

 مخالف / تاحدی مخالف 

 کامال مخالف 

 نمی دانم / نظری ندارم 

 

 نظر شما در خصوص کمک مالی ایران به سوریه چیست؟ موافق این امر هستید یا مخالفید؟ -7

 موافق کامال 

 موافق موافق / تاحدی 



 
 

 مخالف / تاحدی مخالف 

 کامال مخالف 

 نمی دانم / نظری ندارم 

 

کدام به دیدگاه شما  وجود دارند.گروه اصلی   ینچند در مورد مسائِل سیاسی مرتبط با ایران،  انیدشاید بد -8

ها بیشتر موافق یعنی به صورت کلی با نظرات کدام یک از این گروه تر است؟ ها نزدیک یک از این گروه 

 .است ها به ترتیب حروف الفبا نوشته شدهاسامی گروه  -؟  هستید

 هستند در ساختار فعلی  که طرفدار اصالح نظام جمهوری اسالمی  اصالح طلبان

 که طرفدار حفظ وضعیت موجود در جمهوری اسالمی هستند اصول گرایان

 هستند  پارلمانیسلطنت  نظام خواه که به دنبال طلبان مشروطه سلطنت 

 سکوالر که به دنبال یک حکومت جمهوری بدون دخالت مذهب در امور سیاسی هستند خواهان جمهوری 

 هاسایر گروه 

 

 . سپاسگزاریم  مشارکت شما در این نظرسنجیاز 

 


