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 اول(  )بخش دموگرافیک  های  سئوال
 

   جنس  •

 سن •

 استان •

( یا  )شهری اقامت  محل •  روستایی

 تحصیالت  •
 

جمهور شده. شما تو این مدت از عملکرد آقای روحایی به صورت کیل  که آقای روحایی رئیس  االن تقریبا هفت سال و نیم   -1
؟ ی یا ناراضی  راضی هستی 

 کامال راضی 
 تاحدی راضی 
 تاحدی ناراضی 
 کامال ناراضی 

 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر
 

ی صفر تا ال اگه بخواید به کارنامهاح -2  تا االن یه نمره ای بی 
 ن؟ بدید، چه نمره ای یم دی 20ی آقای روحایی

 نمره را یادداشت کنید
 دانم / نظری ندارم نیم
 

ی که قراره تا چند ماه د -3 سم که آیا قصد  جمهوری برگزار بشه؛ یمانتخابات ریاست تو ایرانیگه شاید بدونی  تونم ازتون بپر
ی و رای بدین یا نه  کت کنی  ؟ یا اینکه  دین و رای نیم دارین تو انتخابات شر ی  هنور تصمیم نگرفتی 

کت یمبیل /   کنم شر
کت کنم   شاید شر

کت نیمخپ  /   کنمشر
 دارد

ی
 بستگ

م  هنوز تصمیم نگرفتم  / هنوز زوده تصمیم بگپ 
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر

 
کت تو انتخابات فکر یم -4 ی شر نه، موثر   کهاینوثر باشه یا م ، توی حل مشکالیی که جامعه ما باهاش مواجهه  میتونه  آیا کنی 

 موثر نیست یا اصال موثر نیست؟چندان یعنی به نظرتون خییل موثره، تاحدی موثره،  نیست؟
 کامال موثره 

 تاحدی موثره 
 چندان موثر نیست 
 اصال موثر نیست 
 دونم نظری ندارم / نیم

 سایر
 

تو  خواین جمهوری بشن. حاال فارغ از اینکه شما یمخوان کاندیدای انتخابات ریاستاز االن اسایم بعضی افراد مطرحه که یم -5
ی این افرادی که اسمشونو یمرای بدین یا نه، اگه قرار بود انتخابات  ،  بی  ی  کردین؟کدوم و انتخاب یمخونم انتخاب کنی 

 عیل الریجایی ، قالیبافمحمدباقر عارف، محمدرضا جلییل،  سعید نژاد، محمود احمدی
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 نژادمحمود احمدی
 جلییل 
 عارف

 قالیباف 
 الریجایی 

 کدام هیچ
 نیم دهم  رای

 دارد
ی

 بستگ
م  هنوز تصمیم نگرفتم  / هنوز زوده تصمیم بگپ 
 دونم نظری ندارم / نیم

 اشاره کرد یادداشت کنیداگر به اسم فرد دیگری  < ---- سایر 
 

تو  خواین جمهوری بشن. حاال فارغ از اینکه شما یمخوان کاندیدای انتخابات ریاستاز االن اسایم بعضی افراد مطرحه که یم -6
ی این افرادی که اسمشونو یمرای بدین یا نه، اگه قرار بود انتخابات  ،  بی  ی  کردین؟کدوم و انتخاب یمخونم انتخاب کنی 

ی کسایی که نظر خودشان را  عیل الریجایی ، قالیبافمحمدباقر عارف، محمدرضا جلییل،  نژاد، سعید محمود احمدی )در بی 
 اند(اعالم کرده

 نژادمحمود احمدی
 جلییل 
 عارف

 قالیباف 
 الریجایی 

 
 

شی اسم مطرح شد بذارید من چند تا اسم دیگه رو هم بگم و شما لطف کنید بگید به هر کدومشون عالقه دارید یا نه؟ هر  که یه حاال  
، تاحدی عالقه دارید، چندان عالقه ندارید یا اصال عالقه ندارید. اگر هم اسم  عالقه دارید تونید بگید خییل زیاد خونم یماسم رو که یم

ی   ید آشنا نیست بگ تونبرا  که نیم شناسی 
 

 ه ، وزیر امور خارجظریفمحمدجواد آقای  -7
 خییل زیاد عالقه دارم
 تاحدی عالقه دارم 
 چندان عالقه ندارم
 اصال عالقه ندارم 

 شناسم نیم
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر
 

 جمهور، رئیسروحایی حسن آقای  -8
 خییل زیاد عالقه دارم
 تاحدی عالقه دارم 
 چندان عالقه ندارم

 عالقه ندارم اصال 
 شناسم نیم
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر
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 جمهور سابق ، رئیساحمدی نژاد محمود آقای  -9
 خییل زیاد عالقه دارم
 تاحدی عالقه دارم 
 چندان عالقه ندارم
 اصال عالقه ندارم 

 شناسم نیم
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر

 جمهور سابق، رئیسخاتیممحمد آقای  -10
 خییل زیاد عالقه دارم
 تاحدی عالقه دارم 
 چندان عالقه ندارم
 اصال عالقه ندارم 

 شناسم نیم
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر

 
 ، رئیس قوه قضائیه رئییسابراهیم آقای  -11

 خییل زیاد عالقه دارم
 تاحدی عالقه دارم 
 چندان عالقه ندارم
 اصال عالقه ندارم 

 شناسم نیم
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر
 

 ، رئیس مجلسقالیبافمحمدباقر  آقای  -12
 خییل زیاد عالقه دارم
 تاحدی عالقه دارم 
 چندان عالقه ندارم
 اصال عالقه ندارم 

 شناسم نیم
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر

 
 دبپ  سابق شورای عایل امنیت میل ، سعید جلییل،  قایآ -13

 خییل زیاد عالقه دارم
 تاحدی عالقه دارم 
 چندان عالقه ندارم

 عالقه ندارم اصال 
 شناسم نیم
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر
 

ی مجلسآقای عیل الریجایی  -14  ، رئیس پیشی 
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 عالقه دارم زیاد خییل 
 تاحدی عالقه دارم 
 چندان عالقه ندارم
 اصال عالقه ندارم 

 شناسم نیم
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر
 

ی مجلس عارفمحمدرضا  آقای  -15  ، نماینده پیشی 
 عالقه دارم زیاد خییل 

 تاحدی عالقه دارم 
 چندان عالقه ندارم
 اصال عالقه ندارم 

 شناسم نیم
 دانم / نظری ندارم نیم
 سایر

 
ای مربوط به انتخابات تو آمریکا ر  -16 چقدر   و احتماال خپر دارین که تا چند روز دیگه قراره انتخابات آمریکا برگزار بشه. شما خپر

؟  ی  دنبال میکنی 
 زیاد خییل 
 زیاد

 متوسط تاحدی / 
 کم 

 کم   خییل
 کنم دنبال نیم اصال 

 نیم دانم / نظری ندارم 
 سایر

 
ی که تو آمریکا دو نفر با هم رقابت یمش -17 و آقای بایدن. شما دوست   پجمهور بشه. آقای ترامکن تا یگ رئیساید بدونی 

 آقای ترامپ یا آقای بایدن؟ بشن؟جمهور آمریکا دارین کدومشون رئیس
 ترامپ 
 بایدن
 کدام هیچ

 برایم فرقی ندارد 
 شناسمشون نیم

 نیم دانم / نظری ندارم 
 سایر
 

سم. راسنی بزارین این سئوالم ازتون  -18 به طلب و اصالح گن شون یمبه یگدو تا گروه اصیل تو مملکت ما وجود دارن که  بپر
ترین؟ منظورم اینه که نظرای کدومشونو بیشپی قبول  ها نزدیکم یک از این گروهو گرا. شما بیشپی به کداصولگن اون یگ یم

؟بیشپی نزد ایگهکدومو قبول ندارین و به گروه دی دارین؟ یا اینکه اصال هیچ ی  یک هستی 
 طلباصالح
 گرااصول
 مستقل 
 کدام هیچ
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 مخالف هر دو 
 نیم دانم / نظری ندارم 

 اگر اسم گروه خاض را مطرح کرد یادداشت کنید < ----ها سایر گروه
 
 

 دوم( )بخش   دموگرافیک های سئوال
 

 زبان  •

ل  مالکیت  نوع • ی  مپی

 قومیت  •

 مذهب  •

•  
ی ➢  کرد؟یییاعتمادییشماییبهییاندازهیچهییتاییپاسخگویی-یاعتمادییارزیاب 

 زیاد  خییل
 زیاد

 متوسط  /  تاحدی
 کم 

 کم   خییل
 سایر
 

ی ➢ یداد؟ییمییپاسخیصادقانهییهاییسوالییبهییاندازهیچهیتاییپاسخگوی - صداقتیارزیاب 
 زیاد  خییل
 زیاد

 متوسط  /  تاحدی
 کم 

 کم   خییل
   سایر 
 کنید  یادداشت است الزم   توضییح شما  نظر  به که  صوریی  در  <----

 

 


