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 دموگرافیک  های  سئوال
 

 بزنید.  عالمت صدا  روی از  را  شونده مصاحبه جنس  -1
 زن
 مرد
 

سم شه یم -2  سالتونه؟ چند   بپر
 . شم یم  ممنون بگید  هم حدودی بگویید:  داشت  تردید  گفتنش  در  اگر 

 کنید  یادداشت را  سن
 

 هستید؟ استان کدوم  ساکن االن شما  ،وقت اون -3
 استان

 
   شهری  منطقه  توی بفرمایید  شه یم -4

 
   روستا؟ یا  نید کیم زندگ

 شهر
 روستا

 چادرنشی   
 

 شم یم ممنون هم چیه   تونتحصییل مدرک آخرین  بگی    من  به اگر  -5
 بیسواد 
 دیپلم  از  کمپ  
 دیپلم
 کاردان  

 )لیسانس(  کارشنایس
 (لیسانس فوق) ارشد  کارشنایس

ی  باالتر و  دکپ 
 حوزوی 

 
وع  کل   سئوال یه  با  سئواالمو  زارینب -6    شه؟  یم برگزار  زمان   چه ،جمهوریریاست انتخابات دونی   یم  شما  کنم؛  شر

  آخر خرداد و موارد مشابه؛آخر هفته،  چند روز دیگه، دهنده گفت  است. اگر پاسخ ۱۴۰۰خرداد سال  ۲۸جواب درست 
 جواب درست است. 

 . جواب بیل، تاحدی درست را عالمت بزنید دو هفته دیگه  یا  هفته دیگهاگر گفت 
 .واردی مثل این، جواب نادرست را عالمت بزنید مدیگه یا هفته دیگه یا چند ماهه اگر گفت چند 

 بیل، جواب درست 
 بیل، جواب تاحدی درست 

 بیل، جواب نادرست 
 دانم /نظری ندارم نیم

 دهم پاسخ ندهم ترجیح یم
 

سم که یم -7 کت کنی   یا اینکه  احتمال داره تو انتخابات ریاستحد تا چه تونم ازتون بپر   تو قصدی برای مشارکت  جمهوری شر
، تاحدی احتمال داره، چندان احتمال نداره یا اصال  انتخابات ندارین کت کنی   ؟ منظورم اینه که خییل احتمال داره شر

کت کنی     احتمال نداره  ؟که شر
 خییل احتمال داره 

 تاحدی احتمال داره
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 نداره  چندان احتمال
 اصال احتمال نداره / خییل کم احتمال داره 

 دارد
 

 بستگ
م  هنوز تصمیم نگرفتم  / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارم نیم
 دهم پاسخ ندهم ترجیح یم

 
من اسمشونو  بی   این افرادی که همی   امروز  اشهرای بدین یا نه، اگه قرار بتو انتخابات خواین حاال فارغ از اینکه شما یم -8

، خونم یم  ؟ینبه کدومشون رای یمانتخاب کنی  
،  آقای جلییل،  آقای ، آقای رئییس، آقای رضانی  ؟ همت  آقای  یا زاده مهرعیلآقای زاده، قاض  آقای زاکان 

 ش بخوانید ها را فراموش کرد دوباره برایاگر گزینه
 جلییل سعید 
 رضانی محسن 
 رئییس ابراهیم 

 زاکان  رضا عیل
حسی     زادهقاض  امپ 
 زاده مهرعیلمحسن 

 همت  عبدالنارص 
 بروید  10به سئوال  کدامهیچ

 بروید  10به سئوال  رای سفید 
 بروید  10به سئوال  نیم دهم رای

 دارد 
 

 بروید  10به سئوال  بستگ
م  هنوز تصمیم نگرفتم  بروید  10به سئوال  / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 بروید  10به سئوال  دانم / نظری ندارمنیم
 بروید  10به سئوال  دهم پاسخ ندهمترجیح یم

 
 دین؟ انرصاف دادن، به چه کیس رای یم کاندیدای شما یعت  اگه به هر دلیل   ؟توی این کاندیداها گزینه دومتون کیه -9

، آقای آقای جلییل،  آقای ، آقای رئییس، آقای زاکان   ؟ زاده یا آقای همت  زاده، آقای مهرعیلقاض  رضانی
 ش بخوانید ها را فراموش کرد دوباره برایاگر گزینه

 جلییل سعید 
 رضانی محسن 

 ابراهیم رئییس 
 رضا زاکان  عیل

حسی   قاض    زادهامپ 
 زاده محسن مهرعیل
 عبدالنارص همت  

 کدام هیچ
 رای سفید 

 نیم دهم  رای
 دارد

 
 بستگ

م  نگرفتمهنوز تصمیم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 
 دانم / نظری ندارم نیم

 دهم پاسخ ندهم ترجیح یم
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سم که آیا تو انتخابات مجلسیم -10 کت کرده   برگزار شد، ۹۸سال قبل تو سال  ۲که تقریبا   قبیل  شورای اسالیم شه ازتون بپر شر
کت نکرده بودین؟نهکه بودین یا    ، شر

 مشابه مثال به گوگوش رای دادم و ...،جواب بیل را عالمت بزنی   اگر گفت رای سفید دادم و موارد 
 بیل 
 خپ  

 هنوز به سن رای دادن نرسیده بودم 
 دانم / نظری ندارم نیم

 دهم پاسخ ندهم ترجیح یم
 

. شما مناظرهراست   -11 یا    دیدین  ای که دیشب برگزار شد رو شاید بدونی   که نامزدهای انتخابات چند تا مناظره انتخابان  داشی  
 ؟ که ندیدین

 دیشب برگزار شد را با تاکید بگویید 
 هانی را دیدم و ... گزینه تاحدی را عالمت بزنید اگر گفت کامل ندیدم، یا بخش

 ها را دیدم جواب خپ  را عالمت بزنیداگر گفت دیشتی رو ندیدم اما قبیل
 بیل 

 تاحدی
 خپ  
   دانم / نظری ندارمنیم

 دهم پاسخ ندهم  ترجیح یم
 

یعت  اصال   ۱دین. عدد ، چه عددی یم۵تا  ۱احتمال مشارکت خودتونو تو انتخابات ارزیانی کنی   بی   عدد  یناگه بخوا -12
کت کنی   و  کت یم ۵احتمال نداره شر ؟یعت  حتما شر  کنی  
 جمله آخر را به صورت تاکیدی بیان کنید 

 ، اصال احتمال نداره یک
 دو
 سه 

 چهار 
کت یمپنج  کنی   ، حتما شر

 دارد
 

 بستگ
م  هنوز تصمیم نگرفتم  / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارم نیم
 دهم پاسخ ندهم ترجیح یم

 
 

شما بیشپ    گرا. گن اصولبه اون یگ یم و  بطلاصالحگن شون یمهای سیایس توی ایران، دو گروه هسی   که به یگبی   گروه -13
 ؟طلبا یا اصولگراها اصالحترین؟ منظورم اینه که نظرای کدومشونو بیشپ  قبول دارین؟ ها نزدیکم یک از این گروهو به کد

 طلباصالح
 گرااصول
 )یا موافق هر دو(  مستقل
 (مخالف هر دو )یا   کدامهیچ

 اگر اسم گروه خاض را مطرح کرد یادداشت کنید < ---- ها سایر گروه
 ندارم دانم / نظری  نیم

 دهم پاسخ ندهم ترجیح یم
 

سم درآمد به عنوان آخرین سئوال یم -14  البته اگه اشکایل نداشته باشه.  ؟خانوادتون حدودا چقدره ماهیانه  تونم بپر
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 شم.  یم  ممنون بگید  هم حدودی بگویید:  داشت  تردید  گفتنش  در  اگر 
 دکنی  یادداشت تومان میلیون به  را  درآمد 

 
 درآمد ندارم 

 کمپ  از یک میلیون توماندرآمد  
 درآمد بی   یک تا دو میلیون تومان 
 درآمد بی   دو تا سه میلیون تومان 

 درآمد بی   سه تا چهار میلیون تومان
 درآمد بی   پنج تا شش میلیون تومان

 درآمد بی   شش تا هفت میلیون تومان
 درآمد بی   هفت تا هشت میلیون تومان

 توماندرآمد بی   هشت تا نه میلیون 
 درآمد بی   نه تا ده میلیون تومان 
 درآمد بیشپ  از ده میلیون تومان

 دانم / نظری ندارم نیم
 دهم پاسخ ندهم ترجیح یم

 
سم؛ یم دهنده خانم بود اگر پاسخ -15 دار  به من بگی   شغلتون چیه؟ منظورم اینه که خانم خونه شهراست  بزارین اینم ازتون بپر

؟  ل دارین یا اینکه دانشجو هستی   ون از مپ   ؟ یا یانکه شغل بپ   هستی  
ی غپ  از این، سایر را عالمت بزنیداگر گفت خانم خانه  دار است یا دانشجو است عالمت بزنید. هر چپ  

 خانم خانه دار  
 دانشجو 

 سایر
 ندارم دانم / نظری  نیم

 دهم پاسخ ندهم ترجیح یم
 

 کرد؟   اعتماد  شما  به  اندازه چه  تا  پاسخگو  - اعتماد ارزیان   ➢
 زیاد  خییل
 زیاد

 متوسط  /  تاحدی
 کم 

 کم   خییل
 سایر
 

 داد؟ یم  پاسخ صادقانه  ها  سوال  به  اندازه چه تا  پاسخگو  -  صداقت ارزیان   ➢
 زیاد  خییل
 زیاد

 متوسط  /  تاحدی
 کم 

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

 


