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 ة ثامنالجولة ال
 

  تونس بيعة الديمقراطيّة والحكم فيط
 
 2020 فيفري 22 تم تعديل الملف بتاريخ:

RESPNO  رقم المستجيب 
INTVNO   رقم الباحث

 الميداني
 رقم البلوك 

     N U T   N U T        

 ]يحدد من قبل المراقب[   ]لالستخدام المكتبي فقط[ 

 

  GPS COORDINATES)) لتحديد المواقعإحداثيات النظام العالمي  

 

URBRUR  :ضع دائرة على خيار واحد فقط[وحدة العيّنة الرئيسية/ منطقة العد[ 

 1 يحضر 

 2 ي/ قرويريف

 

المحافظة المناسب. اكتب أسماء الوالية، والمدينة/ القرية، ورقم منطقة العد في   / (اإلقليم) ]للباحث: اختر رمز المنطقة
 المربعات.[ 

  اسم المعتمديّة   الوالية

  العمادة  1580 تونس 

 1581 أريانة 
TOWNVIL  المدينة/القرية
 )اسم الحي( 

 

 1582 منوبة  
EANUMB  رقم منطقة

 العد 
 

   1583 بن عروس  

   1584 صفاقس

   1585 سوسة 

   1586 نابل

   1587 بنزرت 

   1588 زغوان 

   1589 سيدي بوزيد

   1590 الكاف

   1591 القصرين 

   1592 جندوبة

   1593 باجة

   1594 سليانة 

   1595 القيروان

   1596 المنستير 

   1597 المهديّة

   1598 مدنين

   1599 تطاوين 

   1600 قفصة 

   1601 قابس

   1602 توزر 

   1603 قبلي
 

  اسم الّدائرة  

  اسم البلديّة 
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EA-SVC : الخدمات في منطقة العّد( هل الخدمات التّالية متوفّرة في(
 وحدة العّد الّرئيسيّة/ منطقة العّد؟  

 ال يمكن التحديد  ال نعم

A.  9 0 1 شبكة كهرباء تصل الى معظم المنازل 

B.   9 0 1 نظام أنابيب مياه يصل الى معظم المنازل 

C.  9 0 1 نظام صرف صّحي يصل الى معظم المنازل 

D. 9 0 1 خدمة الهاتف الجّوال 

E.  9 0 1 اآلبار األنبوبية 

 

EA-FAC  المرافق في منطقة العد( هل الخدمات التاليّة متوفرة في(
أو على بعد مسافة قريبة منها )مشياً    وحدة العيّنة الرئيسيّة/ منطقة العد

 على األقدام(؟ 
 ال يمكن التحديد  ال نعم

A. 9 0 1 مكتب بريد 

B. 9 0 1 )خاّصة أو عموميّة أو كالهما( مدرسة 

C.  9 0 1 مركز شرطة 

D. 9 0 1 )خاّصة أو عموميّة أو كالهما( عيادة صحيّة 

E.  أو   /و )توابل، مواد غذائية،أسواق أو متاجر  /أكشاك/ محالت بيع
 )مالبس

1 0 9 

F. الهاتف عبر  المصرفية الخدمات األموال، تحويل مكتب، بنك  
 ماكينة الصراف اآللي  المحمول، أو

1 0 9 

G.  أجرةحافلة ، سيارة مثل نقل مقابل أجرة، وسائل  يتوفر هل  
 ؟ أي وسيلة أخرى متوفرة بصفة دائمةأو  دراجة نارية ،)تاكسي(

1 0 9 

 
 

EA-SEC   األمن والحماية في منطقة العد( هل رأيت/ شاهدت أنت )أو(
 أي من زمالئك( في وحدة العيّنة الرئيسيّة/ منطقة العد: 

 ال أعرف  ال نعم

A9 0 1 ؟ . أي من رجال الشرطة أو سيارات للشرطة 

B 9 0 1 . أي من رجال الجيش أو سيارات للجيش؟ 

C 9 0 1 الجيش؟ . أي حواجز للطرق تابعة للشرطة أو 

D . )9 0 1 ؟اي حواجز تابعة للجمارك )الديوانية 

E . أمن   وأشركات حماية وضعت / اقيمت من قبل أي حواجز للطرق
 ؟ او من قبل ابناء المجتمع المحلي   خاصة

1 0 9 

 

EA-ROAD   الطريق والشارع في منطقة العد( بالنظر(
 إلى الجولة في هذه المنطقة ... 

ترابية 
)غير  
 معبّدة( 

مغّطاة 
 بالحصى

 رمليّة صخريّة  
اسمنتيّة/ 
 اسفلتيّة 
 )معبدة( 

 مبلّطة 
ال شيء  

مّما 
 ذكر

A  /هل كانت الطريق في نقطة بداية وحدة العيّنة الرئيسيّة .
 منطقة العد طريق 

1 2 3 4 5 6 
 

7 
 

B .الّطريق التّي تّم عبورها على   نت حالة غالبيّةكيف كا
امتداد خمس كيلومترات قبل الوصول الى نقطة بداية وحدة 

 العيّنة الّرئيسيّة/ منطقة العّد؟ 

1 2 3 4 5 6 
 
7 

 

 

EA-ROAD-C   ... ال يمكن العبور   بالنظر إلى الجولة في هذه المنطقة 
سيّئة 
 جّدا 

 جيّدة عاديّة   سيّئة 
جيّدة 
 جّدا 

على امتداد خمس   حالة الّطريق التّي تّم عبورهاكيف كانت 
كيلومترات قبل الوصول الى نقطة بداية وحدة العيّنة الّرئيسيّة/ 

منطقة العّد؟ هل كان الّطريق في وضعيّة ممتازة، جيّدة و  
1 2 3 4 5 6 
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و سيّئة جّدا و صعبة  أسهل العبورأم كانت وضعيّة سيّئة 
الّطريق أو  العبور بسبب الحفر، برك المياه المتكّونة على 

و ال بأّي عراقيل أخرى، أم أنّه لم يكن من الممكن أبدا العبور 
أو  سقوط  شجرة على الّطريق )بسبب جسر منهار،  طريقة

 فياضانات...(؟   

 
 طريقة اختيار المسكن 

 
 نفس انية الطعام. الباحث : مهمتك أن تختار عشوائياً أسرة. االسرة هي مجموعة من األشخاص الذين يأكلون من 

 .وقع اختيارها تلقائيا من المشرف على العمل الميداني التيابدأ المشي انطالقا من نقطة البداية 
شي باّتجاه الّشمس فيجب  يم  A  عاكسة لبعضهم البعض. اذا كان الباحث في اّتجاهات م  أعضاء الفريق يجب أن يبدؤوا المشي

 . Bو  Aيجب أن يمشوا نحو الّزاوية اليمين لكّل من  Dو Cالّشمس. األعضاء  أن يمشي عكس اّتجاه B على الباحث
نقطة البداية،    ّتجاه المحّدد الخاّص بك تاركا وراءكو هذا يعني المشي في اال  . المنازلالختيار   5/10  نيةيجب إستعمال فترة زم
الجراء المقابلة األولى باحتساب المنازل الموجودة على جهة اليمين و اليسار )و البدء بالمنازل من   5يتمّ اختيار المنزل عدد 

 .جهة اليمين اذا كانوا معاكسين لبعضهم البعض(
مجّددا بعد    10المّرة يتمّ اختيار المنزل  بعد المغادرة و االنتهاء من المقابلة األولى يجب االستمرار في نفس االّتجاه و هذه  

 نا و يسارا. احتساب المنازل يمي
اذا انتهيت من العّد و لم يعد هناك المزيد من المنازل الحتسابها يتمّ التوّجه الى الّزاوية اليمين و مواصلة المشي و االستمرار  

 . 10في العّد حّتى العثور على المنزل 
بنجاح، استخدم الجدول أدناه لتسجيل مستوى تقدمك بالعمل حتى تقوم بإجراء مقابلة ناجحة. ضع للباحث: إذا لم تتم المقابلة 

 دائرة حول رقم الرمز في الجدول أدناه للمقابالت الغير ناجحة فقط.
 
 
 

 عدم وجود استجابة 

عدم  
وجود 
استجابة 

_1 

عدم  
وجود 
استجابة 

_2 

عدم  
وجود 
استجابة 

_3 

عدم  
وجود 
استجابة 

_4 

عدم  
وجود 
استجابة 

_5 

عدم  
وجود 
استجابة 

_6 

عدم  
وجود 
استجابة 

_7 
NOCALL   أسباب عدم نجاح

 المقابلة 
المسكن  

1 
المسكن  

2 
المسكن  

3 
المسكن  

4 
المسكن  

5 
المسكن  

6 
المسكن  

7 

 1 1 1 1 1 1 1 رفـض المقابلة 

لم  بالعيّنة  اختياره  تم  الذي  الشخص 
القيام   )بعد  المنزل  في  متواجد  يكن 

 بزيارتين على األقل( 
2 2 2 2 2 2 2 

في   فارغ  مهجور/  المبنى  المسكن/ 
فترة المسح )بعد القيام بزيارتين على  

 األقل(
3 3 3 3 3 3 3 

 4 4 4 4 4 4 4 ليس مواطناً/ يتحدث بلغة أجنبية فقط 

لغة   يفهم  وال  يتحدث  ال  أصم/ 
االستمارة )مواطن ال يتحدث بأي من  

محلية  لغات   بلغة  ولكن  االستمارة، 
 أخرى(

5 5 5 5 5 5 5 

)الجندر(   الجنس  فئة  يطابق  لم 
 المطلوبة 

6 6 6 6 6 6 6 

يوجد   )ال  مؤهل  شخص  يوجـد  ال 
 أشخاص بالغين في المسكن( 

7 7 7 7 7 7 7 

 8 8 8 8 8 8 8 أخرى )حدد(____________ 

 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 ال ينطبق 
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في حال عدم وجود أي شخص في المسكن )أي أن المسكن كان فارغاً( بعد القيام بزيارتين للمسكن، قم باستبدال المسكن مع 
فترة االنتظام    المجاور  المسكن  المقابلة، اختر  المستجيب  رفض  إذا  بديل، وذلك عن طريق عد    10تماماً.  الختيار مسكن 

 واليسرى. المساكن على الجهة اليمنى 
عند العثور على مسكن يتواجد فيه شخص ما، قم بالتعريف عن نفسك باستخدام النص التالي. يجب عليك التدرب على هذه  

 المقدمة التعريفية لتتمكن من قولها تماماً كما هي مكتوبة أدناه.
 

بحثيّة    ات، وهي مؤسساألفروباروميترو    وان تو وان  ر. أنا إسمي __________، وأنا منصباح الخير/ مساء الخي
حول طريقة حكم البلد  تونس  . نحن نقوم بدراسة آراء المواطنين في  أنا ال أمثل الحكومة أو أي حزب سياسيُمستقلّة.  

وعن كيفية إدارة االقتصاد فيها. ونود مناقشة هذه المواضيع مع أحد أفراد أسرتك. كل شخص في البلد لديه نفس الفرصة  
للظهور في عيّنة الدراسة. جميع المعلومات الواردة ستبقى سريّة. وتم اختيار مسكنكم بطريقة عشوائية. نود اختيار  

 سنة فأكثر. هل تساعدنا في اختيار أحد أفراد أسرتك؟ 18شخص من أسرتكم عمره 

 
ص المشاركة، قم بإنهاء المقابلة مالحظة: يجب على الشخص إعطاء موافقته من خالل اإلجابة بشكل إيجابي. إذا رفض الشخ

الختيار   10وسجل نتيجة المقابلة في الجدول أعاله في "أسباب عدم نجاح المقابلة". قم باستبدال المسكن باستخدام فترة االنتظام  
 لمستجيب. مسكن بديل بالعد على الجهة اليمنى واليسرى. إذا تم الحصول على موافقة إلجراء المقابلة، انتقل إلى قسم اختيار ا

 
 طريقة اختيار المستجيب 

ا الفرد هو الُمختارة في العيّنة، قم باختيار شخص عشوائي )يعني أي فرد من األسرة(؛ بحيث يصبح هذ  ضمن األسرة للباحث:  
 لة. ستوّجهك الّلوحة الّرقميّة للّتناوب على االختيار بين الّرجال و الّنساء. الُمستجيب في المقاب

 "المقابلة األولى" تعني أول مقابلة لك في أول يوم عمل ميداني، وليس أول مقابلة لك في كل يوم عمل ميداني. الحظ أن 
 

 أنثى ذكر  المقابلة األولى 

PREVINT  .2 1 0 المقابلة السابقة كانت مع: المقابلة السابقة 

THISINT  .2 1  هذه المقابلة يجب أن تكون مع:  هذه المقابلة 

 
اإلناث   الذكور/  تخبرني جميع أسماء  أن  أرجو  فضلك،  الصحيح[من  الجنس  الجندر/  هذا    ]اختر  في  حاليّاً  يعيشون  الذين 

 عاماً فما فوق.  18والذين أعمارهم  مواطنينال]اختر الجندر/ الجنس الصحيح[المسكن. أريد فقط أسماء الذكور/ اإلناث 
إذا كان المفروض أن تتم هذه المقابلة مع أنثى، سجل أسماء اإلناث فقط. وإذا كانت هذه المقابلة مع ذكر، سجل أسماء الذكور   

ليسوا في  فوق، حتى األفراد الذين هم  ما  سنة و    18  البالغينالجنس الُمختار  أفراد األسرة المؤهلين من    فقط. سجل جميع
 فقط. ليوم. قم بإدراج أسماء المواطنينالمنزل في ذلك الوقت لكن من المفترض عودتهم إليه في أي وقت من ذلك ا

 

 أسماء الذّكور أسماء االناث 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

 
. قم بإدخال رقم مكّون من  البالديرجى تسجيل العدد اإلجمالي لألشخاص البالغين )من ذكور وإناث( في األسرة من مواطني 

 خانتين.
 

ADULT_CT    األفراد أعمارهم  )مجموع  فوق  18الذين  فما  إجمالي عدد  (:  عاماً 
 في األسرةفما فوق سنة  18 منالمواطنين 
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د في المنزل  و________________. هل هذا الشخص موج]أدخل اسم الشخص[  هو  قابله  أن أالشخص الذي يجب  
 حالياً؟ 

إذا كانت اإلجابة  
 نعم:

 هل يمكنني مقابلة هذا الشخص اآلن؟ 

 هل سيعود هذا الشخص للمنزل في أي وقت اليوم؟  إذا كانت اإلجابة ال: 

 إذا كانت اإلجابة ال: 
قم باستبدال المسكن باختيار المسكن المجاور له  شكراً جزيالً لك. سوف أقوم باختيار مسكن آخر. 

تماماً من الجهة اليمنى ومن ثم كرر عملية اختيار الُمستجيب. )مالحظة: يمكنك استبدال المساكن  
 فقط وليس األفراد(. 

إذا كانت اإلجابة  
 نعم:

إذا لم يكن    مقابلته خالل ]أذكر فترة زمنية مناسبة[.من فضلك، أخبر هذا الشخص أنني سأعود ل
في المنزل خالل الزيارة الثانية، قم باستبدال المسكن المجاور له   الُمستجيب الذي تم اختياره موجود

 تماماً من الجهة اليمنى. 

 
 لى، قم بإعادة المقدمة:في حال لم يكن الُمستجيب الذي تم اختياره هو الشخص نفسه الذي تحّدثت معه خالل زيارتك األو

 
بحثيّة   ات، وهي مؤسس و األفروباروميتر وان تو وانصباح الخير/ مساء الخير. أنا إسمي __________، وأنا من 

أدخل اسم  ]__________  . نحن نقوم بدراسة آراء المواطنين في  أنا ال أمثل الحكومة أو أي حزب سياسي   ُمستقلّة.
 حول طريقة حكم البلد وعن كيفية إدارة االقتصاد فيها. ونود مناقشة هذه المواضيع معك أنت.  [البالد

 إلى جميع الُمستجيبين: 
ُمستجيب آخر نقوم بمقابلته ضمن هذه الدراسة، وذلك    1200ستبقى إجاباتك سريّة. وستظهر إجاباتك إلى جانب إجابات  

الُمستجيبين. سيكون من المستحيل تحديد إجاباتك شخصيّاً ضمن النتائج  للحصول على صورة ونتائج عاّمة حول آراء  
 45النهائية، لذا أرجو أن ال تتردد في إخبارنا عن آرائك في األسئلة التي سنطرحها. ستحتاج هذه المقابلة تقريباً مدة  

 دقيقة. يترك لك حرية المشاركة أو رفضها. هل ترغب في المتابعة؟ 
 ل أجاب الُمستجيب بموافقته على إجراء المقابلة[.]أكمل المقابلة في حا

 
مالحظة: يجب على الشخص إعطاء موافقته من خالل اإلجابة بشكل إيجابي. إذا رفض الشخص المشاركة، قم بإنهاء المقابلة 

االنتظام     فاصل/وسجل نتيجة المقابلة في الجدول أعاله في "أسباب عدم نجاح المقابلة". قم باستبدال المسكن باستخدام فترة
. إذا تم الحصول على موافقة إلجراء المقابلة، أكمل إجراء الُمقابلة بعد ترميز عدد  على الجهة اليمنى واليسرىمساكن    10

 المحاوالت إلجراء المقابلة، مع ذكر التاريخ والوقت حينها. 
 

CALLS  ضع دائرة حول عدد المحاوالت        المحاوالت 

 2 1 المحاوالت التي قمت بها إلجراء هذه الُمقابلة في هذا المسكن؟كم عدد 

 

DATEINTR السنة الشهر اليوم تاريخ إجراء المقابلة 

       ]للباحث: أدخل اليوم والشهر والسنة[  تاريخ إجراء المقابلة

 

STRTIME  الساعة  الدقيقة  وقت البدء بالمقابلة 

     ساعة[  24]للباحث: أدخل الساعة والدقيقة، استخدم نظام الـ   وقت البدء بالمقابلة

 
للباحث: إذا رفض الُمستجيب اإلجابة على أي سؤال من األسئلة بشكل قطعي، اكتب "رفض اإلجابة" في الفراغ الُمخصص  

 للسؤال ثم انتقل إلى السؤال الذي يليه.
 
 
 
 
 

 إبدأ بالمقابلة 
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 بسؤالك عن بعض المعلومات العاّمة الُمتعلّقة بك.سوف نبدأ المقابلة 
 

 

 

 

 

 

 [999ال أعرف =  لباحث:]ل   . كم عمرك؟1
  18عمر الُمستجيب أقل من قم باختيار "  عاماً، 18]للباحث: إذا كان عمر الُمستجيب أقل من 

  لم إذاو. زلنالم   هذا من الجنس نفس  من آخر  مستجيب الختيار  اللوحي الجهاز واستخدم  "عاماً 
   في التالية األسرة إلى تابع ، األسرة هذه في المطلوب الجنس من  آخرون مستجيبون هناك يكن

 [ االّتجاه المحّدد الخاّص بك

   

 ؟  حاليّا . ما هي لغتك األساسية التي تتحدثها في منزلك 2

 1582 جة التّونّسية  ر الّدا 1580 العربيّة

   2 الفرنسيّة

   1581 األمازيغيّة

    

     ضع الّرمز   ]حدد[:___________أخرى  

 9999 ال أعرف  

البعض    .تسير في االتجاه الخاطئ يعتقد البعض أن البالد  . قد ه العاّم للبلدفي ما يتعلّق باالتجا دعنا نبدأ بنظرتك العامة .3
فهل يمكنك القول بأن البالد تسير في   للبلد،عن االتجاه العاّم  إذن دعني أسألك .االتجاه الصحيح األخر يرى أنها تسير في

 االتجاه الخاطئ أم تسير في االتجاه الصحيح؟ 

 1 تسير في االتجاه الخاطئ 

 2 تسير في االتجاه الصحيح 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 سوف نتناول اآلن بعض الموضوعات االقتصادية. 

 ]أقرأ الخيارات[ . بشكل عام، كيف تصف: 4

 
جيد  
 جداً 

جيد إلى  
 حٍد ما 

 ً  ليس جيداً وليس سيئا
  

 سيئ إلى حٍد ما 
سيئ  
 جداً 

  ال أعرف
 ]ال تقرأ[ 

A.    الوضع االقتصادي الحالي
 ؟ البالدفي 

5 4 3 2 1 9 

B.    أوضاعك المعيشيّة
 الحاليّة؟ 

5 4 3 2 1 9 

  أو غناهم  بقدر أي  ، االقتصادي   وضعهم على بناء    غيرعادل بشكل مثلك اأشخاص   الحكومة  عاملت   ،  لكذ  إن حدث  ، مرة  كم .5
 ]أقرأ الخيارات[  ؟همر فق

 0 أبدا

 1  أحيانا

 2 غالبا

 3 مادائ

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

6A .  قرأ  ا]   الماضي، كيف تقيم األوضاع االقتصادية في هذا البلد بالمقارنة مع اإلثنى عشر شهراً التي مضت؟ مقارنة مع
 الخيارات[ 

 1 أسوأ بكثير 

 2 أسوأ

 3 بنفس الدرجة   

 4 أفضل

 5 أفضل بكثير 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  
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 الخيارات[  ]اقرأ  بـ: إن حصل ذلك، ة شعرت أنت أو أحد أفراد أسرتك . خالل العام الماضي، كم مرّ 8

 أبداً  
مّرة واحدة أو 

 مرتين فقط
عّدة 
 مرات 

في كثير  
 األحيان من 

 ً  دائما
]ال    ال أعرف
 تقرأ[

A 9 4 3 2 1 0 . عدم األمآن أثناء المشي في منطقتكم؟ 

B 9 4 3 2 1 0 . الخوف من حدوث جريمة في منزلكم؟ 

 

 الخيارات[  ]اقرأيمكنك القول بأنك تقوم بمناقشة أمور سياسيّة عند اإللتقاء أو االجتماع مع أصدقائك أو أسرتك؟   هل. 9

 2 كثيراً 

 ً  1 أحيانا

 0 أبداً 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 الخيارات[  ]اقرأ تحس بأنك حر: درجة  بلد، إلى أي ال هذا . في10

 
على   ست حرال

 اإلطالق
إلى   ست حرال

 ّد ما ح
إلى حٍد   حر  

 ما
بشكل  حر 

 كامل
]ال  ال أعرف  
 تقرأ[

A. 9 4 3 2 1 التّعبير عن آرائك  في 

B. التي   سياسية  منظمة  أي إلى لالنضمام
 ترغب فيها

1 2 3 4 9 

C. الشعور  دون له  تصوت من الختيار  
 بأي ضغط 

1 2 3 4 9 

 

بصفتهم مواطنين. لكل واحدة منها، أرجو أن تخبرني إذا ما كنت،  . فيما يلي الئحة لبعض النشاطات التي يقوم بها الناس 11
، عدة    غالبا لكهل كان ذ: [" نعم"، إقرأ  جابة]إذا كانت اإل  خالل العام الماضي.  التالية النشاطات ي منأأنت شخصيّاً، قد قمت ب 
 أّي منها إذا كانت لديك الفرصة؟  منها، هل ستقوم بعملإذا لم تقم بإّي ، اقرأ[:  "ال"؟ ]إذا كانت اإلجابة مرات أو مرة أو مرتين

 ال نعم 

6B.  أفضل أم أسوأ خالل اإلثنى عشر شهراً   البالد  تكون في سبالنظر إلى المستقبل، هل تتوقع أن األوضاع االقتصادية
 الخيارات[  ]اقرأالقادمة؟  

 1 أسوأ بكثير 

 2 أسوأ

 3 بنفس الدرجة   

 4 أفضل

 5 أفضل بكثير 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 الخيارات[  ]اقرأ أو أحد أفراد أسرتك )إن حصل ذلك( دون:. خالل العام الماضي، كم مّرة بقيت أنت 7

 مّرة واحدة أو مرتين فقط أبداً  
عّدة 
 مرات 

في كثير  
من 

 األحيان
 ً  دائما

  ال أعرف
 ]ال تقرأ[ 

A 9 4 3 2 1 0 . ما يكفي من الطعام؟ 

B  مياه نظيفة كافية .
 لالستخدام المنزلي؟ 

0 1 2 3 4 9 

C9 4 3 2 1 0 . أدوية أو عالج طبي؟ 

Dما يكفي من الوقود . 
حطب( لطهي  /ازقال /الغاز(

 الطعام الخاص بكم؟ 
0 1 2 3 4 9 

E 9 4 3 2 1 0 . دخل نقدي؟ 
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 ً  غالبا
عّدة 
 مرات 

مّرة أو 
 مرتين

سأقوم بذلك  
إذا ما أتيحت  
 لي الفرصة

لن أقوم  
بذلك 
 أبداً 

  ال أعرف
 ]ال تقرأ[ 

A. 9 0 1 2 3 4 منطقتكفي  مع السكان اعامّ  ا اجتماع ترحض 

B. آخرين لمناقشة موضوع أو    أشخاص مع تعاجتم
 قضية ما

4 3 2 1 0 9 

C. 9 0 1 2 3 4 ية في مظاهرة أو مسيرة احتجاج تشارك 

 

. خالل العام الماضي، كم مّرة قمت باالتصال مع أي من األشخاص التالية بخصوص بعض المشاكل الهاّمة أو من أجل  12
 ]أقرأ الخيارات[ إعطائهم وجهات نظرك؟ 

 
لم أقم  

باالتصال 
 ً  مطلقا

مّرة واحدة 
 فقط 

 غالبا مّرات قليلة
]ال    ال أعرف
 تقرأ[

A9 3 2 1 0 بلدي المجلس ال . عضو 

B 9 3 2 1 0 مجلس نّواب الّشعب  . عضو في 

C .9 3 2 1 0 مسؤول في حزب سياسي 

D . 9 3 2 1 0 ) ال يسأل في تونس(  تقليدي قائد 

 

 

 .2019 في أجريت التي األخيرةالّرئاسيّة   االنتخابات عن نتحدث دعنا

أو لم   لتصويتل المثال ، ألنهم لم يكونوا مسجلينال يتمكن األشخاص دائًما من التصويت في االنتخابات ، على سبيل . 13

هل قمت  ،2019 في أجريت التي  األخيرة  الّرئاسيّة االنتخاباتك في تجربت . ماهمنعهم من اأو أن أحدً له  خروجيتمكنوا من ال

 ت؟ يصوقمت بالت تتذكر ما إذا كنت قد التصويت؟ أو ال  سنّ  تبلغكن قد لم تتصويت أم ال ، أم بال

 0 أقم بالتصويت  لم 

 1 بلغ سّن التصويت ألم 

 2 بالتصويت  ال أتذكر ما إذا كنت قد قمت  

 3 قد قمت بالتصويت 

 9 ]ال تقرأ[   ال أعرف

 

 الخيارات[  ]اقرأ . هل كانت: 2019 األخيرة التي أجريت في ّرئاسيّةالاالنتخابات . بصفٍة عاّمة، كيف تقيّم حرية ونزاهة 14
ً حّرة ونزيهة   4 تماما

 3 حّرة ونزيهة، ولكن مع بعض المشاكل الثانوية 

 2 حّرة ونزيهة، مع بعض المشاكل األساسية 

 1 لم تكن حّرة وال نزيهة

 8 ]ال تقرأ[ لم أفهم السؤال  

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 : هل ،2019 األخيرة التي أجريت في ّرئاسيّة ال  باالنتخابات. في ما يتعلّق 15

 ]ال تقرأ[   أعرفال  نعم ال 

A.   .9 1 0 قمت بحضور تجمع لحملة انتخابية ما؟ 

B.  9 1 0 قمت بالعمل لمرشح أو حزٍب؟ 

C. 9 1 0 الحملة؟   خالل بك باالتصال سياسي حزب عن ممثل أي قام هل 

 

15D .[ 15 السؤال على "نعم"إذا كانت اإلجابةC] إذا  اتجاباإلأدخل رموز ]ال تقرأ الخيارات. ؟ كانوا من أي حزب سياسي .
 .[ لتهالتي اتصحزاب ر جميع األيااختقم بواحد، من أكثر من حزب تصال االكان 

 1580 حركة النّهضة 

 1581 قلب تونس 

 1582 التيّار الدّيمقراطي
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 1583 ائتالف الكرامة  

 1584 الحزب الدّستوري الحرّ 

 1585 حركة الّشعب  

 1586 تونس تحيا 

 1587 مشروع تونس

 1588 االتّحاد الّشعبي الجمهوري  

 1589 نداء تونس 

 1590 حزب الّرحمة  

 1591 البديل 

 1592 أفاق تونس  

 1593 القائمة المستقلّة أمل وعمل  

     ضع الّرمز   ]حدد[:___________أخرى 

 9997 [ = ال أعرف9= ال أو 0هي  15C الّسؤال على]اذا كانت اإلجابة ال ينطبق 

 9999 ]ال تقرأ[   ال أعرف

 

16A .المرشحين؟ لجميع عادلة تغطية اإلعالم وسائل قدمت  مرة كم ،2019 في األخيرةالّرئاسيّة   االنتخابية الحملة خالل  

 [ الخيارات اقرأ]

 0 أبدا

 1 أحيانا

 2 غالبا

 3 دائما

 9 ]ال تقرأ[   ال أعرف

 

16B قدم لك مرشح أو شخص من حزب سياسي شيئًا   ،ن حصل ذلككم مرة ، إ، 2019 األخيرة في  لّرئاسيّةاالنتخابات ا. خالل

 ]اقرأ الخيارات[ما ، مثل الطعام أو الهدية أو المال ، مقابل تصويتك؟ 

 0 أبدا

 1 مرة أو مرتين

 2 عدة مرات 

 3 غالبا

 9 ]ال تقرأ[   ال أعرف

 

 [ الخيارات اقرأ] التالية؟ األمور من كل  حدث مرة كم ،2019 في األخيرةالّرئاسيّة    االنتخابات خالل. 17

 ]ال تقرأ[   ال أعرف غالبا  مرات قليلة أبدا 

A .تظهر لم  أنها  أو بدقة الناس أصوات  احتساب   يتم لم 
 النتائج؟  في عادل بشكل

0 1 2 9 

B .  9 2 1 0 مرة؟  من  أكثر الناس  تصو 

 

17C .تصويتك ، رغم أنه من المفترض أن يكون  اتجاهمعرفة  ى أي مدى تعتقد أنه يمكن لألشخاص ذوي النفوذإل

 [ الخيارات اقرأ] سري في هذا البلد؟ التصويت بشكل
 0 غير ممكن على االطالق
 1 غير ممكن الى حدّ ما 

 2 ممكن الى حدّ ما 
 3 ممكن جدّا 

 9 ]ال تقرأ[   ال أعرف

 

17D  أو  لترهيب السياسي  ل ت شخصياً أن تُصبح ضحية  أن يت  كم خش  ،2019 في األخيرة الّرئاسيّة االنتخابية  ة أثناء الحمل. في
   ]اقرأ الخيارات[؟ لعنفا
 3 ذلك على اإلطالق أخش  مل

 2 ذلك قليالً  يتخش 
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 1 ذلك إلى حٍد ما  يتخش 

 0 ذلك كثيراً  يتخش 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 : شاهدت هل ،2019 في األخيرة  الّرئاسيّة  االنتخابات خالل. 18

ال   /  ال أعرف نعم ال 
 ]ال تقرأ[ أتذكر 

A. االنتخابات  مسؤولي عدا ،  الجنود أم الشرطة ،  
 بأصواتهم؟  اإلدالء  على الناس بعض  يساعدون

0 1 9 

B. يحاول سياسي حزب  أو األمن قوات من  شخص أي 
 الناخبين؟  تخويف

0 1 9 

 

18C .الهيئة العليا   أعلنتها التي النتائج أن تعتقد مدى  أي إلى ،2019 في األخيرةّرئاسيّة ال باالنتخابات يتعلق فيما

 [ الخيارات اقرأ] عدها؟  حسب الفعلية النتائج بالضبط عكست (ISIEالمستقلّة لالنتخابات )

 4 تماما  كانت مضبوطة

 3 ثانوية ال التناقضات بعض مع ولكن ، مضبوطة معظمها

 2 ساسيةاأل التناقضات مع ، جدا مضبوطةلم تكن 

 1 اإلطالق  على مضبوطة غير كانت 

 9 [ ]ال تقرأال أعرف  

 

. أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة البالدسوف نتناول بعض الموضوعات المتعلقة بالُمجتمع التي تود أن تراها في 
 : هل توافق أم توافق بشّدة؟[ للباحث: تحقق من قوة موافقة المستجيب للعبارة األقرب إليه]. 2أو العبارة  1نظرك؟ اختر العبارة 

19A.  

قادرة على منع أي منظمة  1العبارة   أن تكون الحكومة  : يجب 
 تتعارض مع سياساتها. 

: يجب أن تكون لنا القدرة على اإلنضمام إلى أي  2العبارة  
 منظمة، سواء أكانت تقبل بها الحكومة أم ال. 

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 تقرأ[ ]ال ال أعرف  

 

19B.  

الحريّة في نشر أي  1العبارة   : : يجب أن يكون لوسائل اإلعالم 
 آراء وأفكار دون سيطرة الحكومة. 

وسائل  2العبارة   بمنع  الحق  للحكومة  يكون  أن  يجب   :
 اإلعالم من نشر مواد تعتبرها مضّرة للمجتمع. 

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

للباحث: تحقق من قوة موافقة أو   . هناك العديد من أشكال الحكم. هل تعارض أم توافق على أنظمة الحكم البديلة التالية؟20
 للعبارة[ معارضة الُمستجيب 

 
أعارض  

 بشّدة
 أعارض

ال أوافق وال 
 ]ال تقرأ[ أعارض 

 أوافق 
أوافق 
 بشّدة

]ال  ال أعرف  
 تقرأ[

A.   يسمح لحزب سياسي واحد فقط   حكمنظام
 للترشح لالنتخابات واستالم السلطة. 

1 2 3 4 5 9 

B.   يكون فيه الجيش مسؤوالً عن    حكمنظام
 حكم البالد. 

1 2 3 4 5 9 

C.   و    حكم نظام االنتخابات  فيه  أُلغيت 
  رئيس البحيث يقوم  ومجلس نّواب الّشعب  

 باتخاذ جميع القرارات.  
1 2 3 4 5 9 
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أقرأ السؤال بلغة االستمارة  ]اقرأ العبارات. يجب اختيار خيار واحد فقط. . أي من العبارات الثالث التالية أقرب إلى رأيك؟   21
و لكن قم بقراءة "الّديمقراطيّة" دائما بالعربيّة. قم بترجمة "الّديمقراطيّة" الى الّلغة المحّليّة فقط اذا لم يفهم المستجيب  ،المكتوبة

 [المصطلح بالّلغة الّرسميّة

 3 : الديمقراطية أفضل من أي نظام آخر للحكم. 1العبارة 

 2 بعض الظروف، يمكن لحكومة غير ديمقراطية أن تكون األفضل.: في 2العبارة 

 1 : بالنسبة لشخٍص مثلي، ال يهّمني شكل النظام الذي يحكم البلد. 3العبارة 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

]للباحث: تحقق من قوة موافقة المستجيب   .2أو العبارة    1أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  
 [ هل توافق أم توافق بشّدة؟للعبارة األقرب إليه: 

22. 

: من األهم أن تكون هناك حكومة قادرة على إنجاز  1العبارة  
 األمور، حتى لو لم يكن لدينا أي تأثير على ما تقوم به. 

ُمساءلة  : من األهم للمواطنين أن يكونوا قادرين على 2العبارة 
الحكومة، حتى لو كان ذلك يعني جعل عملية اتخاذ القرارات أكثر  

 بطئاً. 

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

23 . 

  لحكمة  أكثر   نستمع  أن  يجب  ،  جيد   بشكل  بلدنا   ينجح   لكي:  1العبارة  
 . شيوخنا

  نستمع  أن  يجب  ،  جيد  بشكل  بلدنا  ينجح  لكي  :2العبارة  
 . الشباب  من الجديدة  األفكار  إلى أكثر

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2العبارة أوافق بشّدة على 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

24. 

باختيار  1العبارة   نقوم  أن  يجب  خالل    البالدفي    قادتنا:  من 
 ونزيهة. شفّافةانتخابات دورية 

: بما أن االنتخابات في بعض األحيان تقوم بإفراز  2العبارة  
نتائج سيئة، يجب علينا اعتماد أساليب أخرى الختيار قادة  

 . البالد

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

25. 

انقسام  1العبارة   حالة  خلق  على  السياسية  األحزاب  تعمل   :
وارتباك؛ بالتالي فإنه ليس من الضروري أن يكون هنالك العديد  

 . تونسمن األحزاب السياسية في 

األحزاب  2العبارة   من  للعديد  ضرورية  حاجة  هنالك   :
ل فعلي  التّونسيّين    لمواطنينالسياسية لضمان وجود خيار 

 في من يحكمهم. 

 1افق بشّدة على العبارة أو
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

26. 

  آراء  إلى  االستماع  المنتخبين  مسؤولينا  على  ينبغي:  1العبارة  
 يطلبونه.  بما  والقيام الناخبين

  أفكارهم  اتباع  المنتخبين  قادتنا  على  ينبغي:  2العبارة  
 . للبلد  األفضل أخذ القرار في الخاصة
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 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 تقرأ[ ]ال ال أعرف  

 

27. 

  تمكين  على  التركيز  المنتخبين  قادتنا  على  نبغيي:  1العبارة  
 . كفاءة األكثر مواطنينا

  على  التركيز   المنتخبين   قادتنا  على  ينبغي:  2العبارة  
  ة االقتصادي  اتالتغيير  تخلفهم  الذين   األشخاص   مساعدة 

 . ةواالجتماعي

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1العبارة أوافق على 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

28. 

  المهارات   أو   التعليم   ذوي   من   خبراء  إلى  حاجة   هناك :  1العبارة  
 . لبلدنا أهمية األكثر  القرارات  اتخاذ في للمساعدة المتخصصة

  هو  ما  يعرفون  المنتخبوننوابهم    و  الشعب   :2العبارة  
  إلدارة   الخبراء  مشورة  إلى  يحتاجون  ال  إنهم  ؛  األفضل
 . البالد

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 
 
 
 
 

29.  

رئيس الحكومة التأكد من أن    مجلس نّواب الّشعب: على  1العبارة  
حكومته ألموال   انفاق  كيفيّة  دائم، عن  وبشكل  له شرحاً،  يقِدم 

 الضرائب. 

تكريس  أن يكون قادراً على  رئيس الحكومة  : على  2العبارة  
اهتمامه كامال لتطوير البلد بدالً من إضاعة وقته في تبرير  

 أعماله وأفعاله. 

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

30. 

أن  1العبارة   أالّ  ال: بما  البلد، فيجب  انتخابه لحكم  قد تم  رئيس 
على   بأنها  يعتقد  التي  المحاكم  وقرارات  بالقوانين  ُمقيّداً  يكون 

 خطأ. 

على  2العبارة   يجب  االمتثالال:  تطبيق( )  رئيس  و  قبول 
للقوانين وقرارات المحاكم ، حتى لو كان يعتقد أنها على  

 خطأ. 

 1العبارة أوافق بشّدة على 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

31. 
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  كون ي  أن  يجب  ،االنتخابات  فيالفائز    عن  بصرف النظر  :1العبارة  
  الذي   السياساتتنفيذ    على(  قادرة  أو المجموعةقادر )   الحزب

 . مجموعات أخرى مع تنازالت إلى الحاجة   دون ، فضلهاي

أن تتنازل المجموعة    المهم  من  ،  الديمقراطية  في:  2العبارة  
وتجمع المفضلة  سياياتها    واحتياجات  تفضيالت  بين  عن 

 . المختلفة المجموعات

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2العبارة أوافق على 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

32. 

حرة   الشعب   بدعم تتمتع التي الحكومة أن تكون  يجب: 1العبارة 
 . القانون خارج كان ذلك  لو حتى  ،الشعب  يريده مافي القيام ب

  النظر بغض  ،  حكومة أي  أفعال تخضع أن  يجب  :2العبارة 
 . دائًما  لقانونل  شعبيتها، مدى عن

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

33. 

اإلبالغ عن أخطاء   و   اإلعالم تقّصيى وسائل  يجب عل:  1العبارة  
 . باستمرار الفسادالحكومة و 

  مثل  ،  السلبية  األحداث  عن  اإلبالغ  في  اإلفراط:  2العبارة  
 . ال يجلب للبلد إال آثارا سلبية   ، والفساد  الحكومة أخطاء

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2بشّدة على العبارة أوافق 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

34. 

الرئاسة1العبارة   مّدة  تحديد  الدستور  على  يجب   لفترتين : 
 رئاسيّتين كحد أقصى. 

: يجب أالّ تكون هنالك قيود دستوريّة على المّدة  2العبارة  
 خاللها. أن يحكم  التي يُمكن للرئيس

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

35A .للرئاسة؟   المرشحين لسن أدنى حد هناك يكون أن يجب هل 

 0 أدنى  حد هناكيجب أن يكون  ال  ، ال

 1 أدنى  حد  هناك يكون أن يجب  ، نعم

 9 [ تقرأ ال]  أعرف ال

35B .[نعم" اإلجابة كانت إذا"] للسن؟   األدنى الحدهو   فكم تقترح أن يكون 

إلى   اللوحي تلقائيًا الجهاز )سينتقل =ألا أعرف9=ال أو 35A  0على  اإلجابة كانت إذا]ال ينطبق 
   [(ال التاليالسؤ

997 

    أدخل السن 

 999 [ تقرأ ال]  أعرف ال

 

35C .للرئاسة؟  المرشحين لسن أقصى حد هناك يكون أن يجب هل 

 0 قصى  حد يجب أن يكون هناك ال  ، ال

 1 قصى حد  هناك يكون أن يجب  ، نعم

 9 [ تقرأ ال]  أعرف ال

35D .[نعم" اإلجابة كانت إذا"]  للسن؟  األ قصى الحد هو فكم تقترح أن يكون 

اللوحي تلقائيًا  الجهاز  )سينتقل = ألا أعرف9= ال أو 35C  0على  اإلجابة كانت إذا]ال ينطبق 
    [(إلى السؤال التالي

997 
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    أدخل السن 

 999 [ تقرأ ال]  أعرف ال

 

 . البالدسنتناول االن بعض الموضوعات المتعلقة بالنظام السياسي في  

]اقرأ الخيارات. يجب اختيار خيار واحد فقط. أقرأ السؤال بلغة  اليوم؟    ا ديمقراطي  ا بلد  تونسإلى أي درجة تعتقد أن    . برأيك،36
بالعربيّة. قم بترجمة "الّديمقراطيّة" الى الّلغة المحّليّة فقط اذا لم يفهم  و لكن قم بقراءة "الّديمقراطيّة" دائما   االستمارة المكتوبة.

 [ المستجيب المصطلح بالّلغة الّرسميّة
 4 بلد ديمقراطي بشكل تام 

 3 بلد ديمقراطي، لكن مع بعض المشاكل الثانوية 

 2 بلد ديمقراطي، لكن مع بعض المشاكل األساسيّة

ً ليس بلداً   1 ديمقراطيا

 8 ]ال تقرأ[ لم أفهم السؤال/ ال أفهم ما هي "الديمقراطية" 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

]اقرأ الخيارات. يجب اختيار خيار  ؟ هل أنت:  تونس. بصفة عامة، إلى أي درجة أنت راٍض عن مستوى الديمقراطية في  37
بقراءة "الّديمقراطيّة" دائما بالعربيّة. قم بترجمة "الّديمقراطيّة" الى  و لكن قم   واحد فقط. أقرأ السؤال بلغة االستمارة المكتوبة.

 [ الّلغة المحّليّة فقط اذا لم يفهم المستجيب المصطلح بالّلغة الّرسميّة
 4 ؟ راٍض جدا

 3 ؟ راٍض إلى حٍد ما

 2 ؟ غير راٍض 

 1 ؟ غير راٍض على اإلطالق

 0 ]ال تقرأ[ ليس بلداً ديمقراطياً 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 ]اقرأ الخيارات[  دهم لالستماع ألشخاص مثلك؟ ؟ وجه التاليون. برأيك، كم من الوقت يبذل األعضاء 38

 أبداً  
في بعض 
 األحيان فقط

ً  غالبا  دائما
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

A. 9 3 2 1 0 مجلس نّواب الّشعب   أعضاء 

B.  9 3 2 1 0 المجلس البلدي أعضاء 

C.  ال يسأل في تونس التقليديون القادة .      

 

]للباحث: تحقق من قوة موافقة أو معارضة  . أرجو أن تخبرني إذا ما كنت تعارض أو توافق على كل من العبارات التالية؟  39
 الُمستجيب على ُكل عبارة[ 

 
أعارض  

 بشّدة
 أعارض

ال أوافق وال 
]ال  أعارض 
 تقرأ[

 أوافق 
أوافق 
 بشّدة

ال 
أعرف  

 تقرأ[ ]ال 

A.   الضرائب تحصيل  عن  المسؤولة  للسلطة 
 الحق بإلزام الناس لدفع الضرائب.  )القباضة(

1 2 3 4 5 9 

B.    تُستخدم المعلومات التّي لدى الّسلطات العاّمة
من قبل المسؤولين الحكوميّين فقط و ال ينبغي  

 مشاركتها مع عاّمة الّشعب. 
1 2 3 4 5 9 

 

 ]أقرأ الخيارات[ ...   البلد هذا  . برأيك، كم مّرة في40

  ً  أبداً  نادراً  غالبا دائما
ال 

أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

A.  9 0 1 2 3 األحزاب السياسية إلى صراعات/ نزاعات عنيفة؟ أّدت المنافسة بين 

B.  9 0 1 2 3 رئيس قرارات المحاكم والقوانين؟التجاهل 

C.  9 0 1 2 3 وقام بفعل ما يريده ؟ مجلس نّواب الّشعب رئيس قرارات التجاهل 
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D. 9 0 1 2 3 السياسة؟  عن يقولون فيما حذرين  يكونوا أن  الناس على تعيّن 

E.  9 0 1 2 3 الناس بشكل غير متساو بموجب القانون؟ مع عامل تم الت 

F.  9 0 1 2 3 العقاب؟   منفلت المسؤولون الذين يرتكبون الجرائم 

G.  9 0 1 2 3 العقاب؟   من القانون ينتهكون  الذين العاديون  فلت األشخاص 

 

 ]اقرأ الخيارات[ . إلى أي درجة تثق بكل مما يلي، أم أنك لم تسمع بأي منهم بما فيه الكفاية إلبداء رأي؟ 41

 
ال أثق به/  
بها على  
 اإلطالق

أثق به/ 
 بها قليالً 

أثق به/ 
بها إلى 
 حٍد ما 

أثق به/ 
 بها كثيراً 

ال أعرف/ لم أسمع 
 ]ال تقرأ[ به/ بها  

A.  9 3 2 1 0 الرئيس 

B.   9 3 2 1 0 مجلس نّواب الّشعب 

C.  الهيئة( العليا المستقلّة لالنتخاباتISIE  ) 0 1 2 3 9 

D. 9 3 2 1 0   الخاص بكم  المجلس البلدي 

E.  9 3 2 1 0 الحزب الحاكم 

F.  9 3 2 1 0 األحزاب السياسية المعارضة 

G. 9 3 2 1 0 لشرطة ا 

H.  9 3 2 1 0 الجيش 

I. 9 3 2 1 0 القضاء/المحاكم 

J. 9 3 2 1 0   المسؤولة عن تحصيل الضرائبلسلطة  ا 

K.  9 3 2 1 0 .ال يسأل في تونس  ينتقليدي قادة 

L.  )....9 3 2 1 0  رجال الدين )ائمة مثال 

 

. برأيك، كم من األشخاص التاليين تعتقد أنهم متورطون في الفساد، أم أنك لم تسمع عنهم بما فيه الكفاية إلبداء رأي؟  42
 ]اقرأ الخيارات[ 

 جميعهم معظمهم بعضهم  ال أحد  
ال أعرف/ لم  
أسمع عنهم   

 ]ال تقرأ[ 
A. 9 3 2 1 0 رئيس والمسؤولون في مكتبه ال 

B.  9 3 2 1 0 مجلس نّواب الّشعب أعضاء 

C.  )9 3 2 1 0 موظفو الحكومة )القطاع العام / اإلدارة 

D.  9 3 2 1 0 المحلي المجلس البلدي أعضاء 

E.  9 3 2 1 0 الشرطة 

F.  9 3 2 1 0 القضاة والسلطة القضائيّة 

G. وزارة  من المسؤولين مثل ، الضرائب مسؤولو تحصيل

 إدارة الّضرائب   -الماليّة
0 1 2 3 9 

H.   9 3 2 1 0 . ال يسأل في تونس   ونتقليديقادة 

I.  )....9 3 2 1 0 رجال الدين )ائمة مثال 

 

43A ، ؟ كما هو، أو بقي  ، إنخفض ،إزداد البالد في  هل مستوى الفساد المالي و االداريخالل العام الماضي . حسب رأيك 
 ]مستوى زيادة او انخفاض الفساد للباحث: تحقق من]

 1  إزداد كثيراً 

 2  الى حد ما إزداد 

 3 كما هو بقي 

 4  الى حد ماإنخفض 

 5 إنخفض كثيراً 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  
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43B  في هذا البلد، هل يمكن لألشخاص العاديّين اإلبالغ عن حوادث الفساد المالي و اإلداري دون خوف، أم أنّهم مهّددون .
 باالنتقام منهم أو بعواقب سلبيّة أخرى اذا ما قاموا باالبالغ عنها؟  

 0 يمكنهم اإلبالغ دون خوف  

 1 هم مهّددون باالنتقام منهم أو بعواقب سلبيّة أخرى 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 .أساسية معينة  حكومية األن أود أن أتحدث معك بخصوص تجارب عاشها بعض الناس للحصول على خدمات. 44

 ]ال تقرأ[ ال أعرف   نعم ال 

A.  خالل اإلثنى عشر شهراً الماضية ، هل كانت لديك  
تواصل    / تعامل  المدارس    تجربة  إحدى  مع 

 ؟ الحكومية
0 1 9 

 
ال يوجد أي  
تجربة مع  

 ]ال تقرأ[  المدارس

سهل  
 جداً 

 صعب سهل 
صعب 

 جداً 
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

B. نعم على الجزء " 1بـ   ]إذا أجاب المستفتى =A  "
  بـ". إذا أجاب المستفتى C" و "B، اسأل الجزء "

الجزء   على  = ال أعرف 9أو   = رفض 8 =ال0
"A ، " ئينللجز  =ال يوجد أي تجربة7 قم باختيار  
"B" و "C "الجزء  إلى وتابعD  سوف يقوم(

ما مدى سهولة أو   تلقائي(.[التخطي الالجهاز ب
الحصول على الخدمات التي احتجتها من   صعوبة

؟  في المدرسة أو الموظفين المدرسين
 الخيارات[  ]اقرأ

7 1 2 3 4 9 

 
ال يوجد أي  
تجربة مع  

 ]ال تقرأ[  المدارس

وال 
 مرة

 

مرة 
أو 

 مرتين

بعض 
 المرات

 ً  غالبا
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

C.  ،اعطاءاضطررت الى   ذلك، اذا ما حدثكم مرة  
الحد  خدمة  بتقديم  هدية، أو قمت  رشوة،

مدرسة مقابل خدمات  الب ينموظفالأو  ين  لمدرسا
 الخيارات[  ]اقرأ كنت قد احتجتها من المدارس ؟ 

7 0 1 2 3 9 

 ]ال تقرأ[ ال أعرف   نعم ال 

D.   خالل اإلثنى عشر شهراً الماضية ، هل كانت لديك
مع   أو  حكومية  صحيةعيادة  تجربة  عمومية 

 ؟ عمومي حكومي مستشفى
0 1 9 

 

ال يوجد أي  
مع   تجربة

الوحدات الصحية  
أو المستشفيات 

 ]ال تقرأ[   العمومية

سهل  
 جداً 

 صعب سهل 
صعب 

 جداً 
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

E.  نعم على الجزء " 1 بـ]إذا أجاب المستفتى =D  "
 بـ ". إذا أجاب المستفتىFـ" و "E، اسأل الجزء "

  على  = ال أعرف 9أو  ، = رفض 8 = ال 0
  =ال يوجد أي تجربة7 قم باختيار " ، Dالجزء "

)سوف   Gالجزء  إلى " وتابعF" و " E" ئينللجز 
سهولة  ما مدى  تلقائي(.[التخطي اليقوم الجهاز ب
التي    الحصول على الرعاية الطبية أو صعوبة

 الخيارات[  ]اقرأ  كنت قد احتجتها؟

7 1 2 3 4 9 
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ال يوجد أي  
مع   تجربة

الوحدات الصحية  
أو المستشفيات 

 ]ال تقرأ[ العمومية

وال 
 مرة
 

مرة 
أو 

 مرتين

بعض 
 المرات

 ً  غالبا
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

F. اضطررت الى    ذلك،  حصول  كم مرة، إن سبق
خدمة  تقديم هدية، أو قمت باو ،  رشوةاعطاء 

  عيادات أوموظفي ال لعامل في مجال الصحة،
كنت قد   مقابل رعاية طبية الصحية أو المستشفى

 الخيارات[  ]اقرأ احتجتها؟

7 0 1 2 3 9 

 ]ال تقرأ[ ال أعرف   نعم ال 

G. حاولت أن تحصل   خالل اإلثنى عشر شهراً الماضية ، هل
والدة، رخصة سياقة، جواز  مثل شهادة  وثائق ثبوتيةعلى 

  ؟أو ترخيص من الحكومة سفر، أو بطاقة ناخب،
0 1 9 

 
ال يوجد  

 أي تجربة  
سهل  
 جداً 

 صعب سهل 
صعب 

 جداً 
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

H.  نعم على الجزء " 1 بـ]إذا أجاب المستفتى =G  ، "
= ال   0 بـ أجاب المستفتى". إذا Iـ" و "Hاسأل الجزء "

قم  " ، Gالجزء "  على  = ال أعرف 9أو ،= رفض  8
"  I" و "H" ئينللجز  =ال يوجد أي تجربة7 باختيار 

تخطي  ال)سوف يقوم الجهاز ب "J"الجزء  إلى وتابع
الحصول على   ما مدى سهولة أو صعوبة تلقائي(.[ال

 الخيارات[  ]اقرأ  ؟ التي كنت قد احتجتها الخدمات

7 1 2 3 4 9 

 
ال يوجد  
  أي تجربة
 ]ال تقرأ[ 

وال 
 مرة

 

مرة 
أو 

 مرتين

بعض 
 المرات

 ً  غالبا
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

I.  اضطررت الى    ذلك،ان حصل كم  مرة ،إن سبق
خدمة لموظف  تقديم  ، هدية، أو قمت ب اعطاء رشوة

  على الوثيقة التي احتجتها؟ حكومي للحصول
 الخيارات[  ]اقرأ

7 0 1 2 3 9 

 ]ال تقرأ[ ال أعرف   نعم ال 

J. ، هل طلبت مساعدة من    خالل اإلثنى عشر شهراً الماضية
 ؟  الشرطة

0 1 9 

 
ال يوجد  
  أي تجربة
 ]ال تقرأ[  

سهل  
 جداً 

 صعب سهل 
صعب 

 جداً 
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

K.  نعم على الجزء "1 بـ]إذا أجاب المستفتى =J  اسأل ، "
=   8=ال ،0 بـ ". إذا أجاب المستفتىLـ" و "Kالجزء "

  قم باختيار" ، Jالجزء " على  = ال أعرف 9أو  رفض
 إلى " وتابعL" و "K" ئينللجز  =ال يوجد أي تجربة7

ما   تلقائي(.[التخطي ال)سوف يقوم الجهاز ب "M"الجزء 
مدى سهولة أو صعوبة الحصول على المساعدة التي  

 الخيارات[  ]اقرأ؟ احتجتها

7 1 2 3 4 9 

 
 

ال يوجد  
  تجربةأي 

 ]ال تقرأ[ 

وال 
 مرة

 

مرة 
أو 

 مرتين

بعض 
 المرات

 ً  غالبا
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

L. اعطاء اضطررت الى  ذلك، ان حصل    كم مرة، إن سبق
  شرطة خدمة لموظف بتقديم أو قمت  هدية، ، رشوة 

 الخيارات[  ]اقرأ التي احتجتها؟  لمساعدة على ا للحصول
7 0 1 2 3 9 
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ال يوجد  
  أي تجربة

 تقرأ[ ]ال 

وال 
 مرة

 

مرة 
أو 

 مرتين

بعض 
 المرات

 ً  غالبا
ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

M.  كم من مّرة واجهت  خالل اإلثنى عشر شهراً الماضية ،
الّشرطة في مواقف أخرى، مثل المرور بنقطة تفتيش أو  

التّثبّت من أوراق الهويّة أو استيقاف أثناء القيادة أو  
   الخيارات[ ]اقرأ أثناء تحقيق؟

 0 1 2 3 9 

N. [ال   9أو  = رفض 8=ال ،0 بـ إذا أجاب المستفتى =
=ال يوجد أي  7 قم باختيار " ، Mالجزء " على  أعرف
)سوف يقوم   45السؤال  إلى " وتابعN" ء للجز  تجربة

 ذلك ، حصل  كم مرة، إن  تلقائي(.[التخطي الالجهاز ب
بتقديم  أو قمت    ، هدية ، أورشوة  اعطاءاضطررت الى  

خالل أحد هذه  خدمة لموظف شرطة لتجنب مشكل 
 الخيارات[  ]اقرأ؟   المواقف

7 0 1 2 3 9 

 

 . البلد هذا في الضريبي النظام  عن نتحدث دعنا  اآلن

]للباحث: تحقق من قوة موافقة المستجيب   . 2 أو العبارة 1أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  
 [ هل توافق أم توافق بشّدة؟ للعبارة األقرب إليه:

45. 

سيؤدي   ذلك   كان إذا  مرتفعة ضرائب  دفع  األفضل  من: 1العبارة 
 . الحكومة  تقدمها التي  الخدماتإلى توفير المزيد من  

  كان   لو  حتى  ،  ةمنخفض  ضرائب  دفع  األفضل  من:  2العبارة  
ال  ذلك توفير  إلى  الخدمات  قليلسيؤدي    تقدمها  التي  من 

 الحكومة. 

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 [المستجيب رأي قوة من: دقق باحثلل]بناًء على تجربتك ، ما مدى سهولة أو صعوبة القيام بكل مما يلي؟ . 46

صعب  صعب  سهل  سهل جدا  

 جدا 

ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

Aتدفعها أن المفترض من التي والرسوم الضرائب . معرفة 

 للحكومة؟ 
1 2 3 4      9 

Bالناس ضرائب عائدات الحكومة  تستخدم كيف . معرفة  

 ورسومهم؟ 
1 2 3 4 9 

 

46Cأو  ، كثير أو ، جًدا قليل للحكومة دفعها تونس في العاديين  األشخاص على يتعين التي الضرائب مبلغ أن تعتقد . هل 

 [المستجيب رأي قوة منباحث: دقق لل] الصحيح؟ المبلغ قرابة

 1 جدا  قليل

 2 ما حد  إلى قليل

 3 الصحيح المبلغ قرابة

 4 ما  حد الالزم إلى من أكثر 

 5 الالزم بكثير  من أكثر 

 9 [ ]ال تقرأال أعرف  

 

46Dقرابة أو  ، كثير أو ،  جًدا قليل للحكومة دفعها تونس في األثرياء على يتعين التي الضرائب مبلغ أن تعتقد . هل 

 [ اقرأ الخيارات]  الصحيح؟ المبلغ

 1 جدا  قليل

 2 ما حد  إلى قليل

 3 الصحيح المبلغ قرابة
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 4 ما  حد الالزم إلى من أكثر 

 5 الالزم بكثير  من أكثر 

 9 [ ]ال تقرأال أعرف  

 

 [ المستجيب رأي قوة منباحث: دقق لل]  ؟ التالية  العبارات من عبارة كل على توافق ال أو توافق هل. 47

أعارض   
 بشّدة

ال أوافق و ال   أعارض
 ]ال تقرأ[ أعارض

أوافق  أوافق 
 بشّدة

ال أعرف  
 []ال تقرأ

A .قيام من  التأكد الحكومة على يجب  
  في العاملين من وغيرهم التجار صغار
  الضرائب بدفع الرسمي غير القطاع
 . أعمالهم على

1 2 3 4 5 9 

Bعلى الضرائب فرض العدل . من 

  األشخاص من أعلى بمعدل األثرياء

  تكاليف دفع في ليساعدوا العاديين

  .الفقراء لصالح الحكومية المشروعات

1 2 3 4 5 9 

Cعائدات الحكومة  تستخدم ما . عادة  

 رفاهية أجل من تجمعها التي الضرائب

 . المواطنين

1 2 3 4 5 9 

 

47D .اقرأ الخيارات[    البلد ؟ هذا في المستحقّة للحكومة  الضرائب دفع الناس يتجنب مرة كم ، رأيك في[ 

 3 دائما

 2 غالبا

 1 نادرا

 0 أبدا

 9   []ال تقرأال أعرف  

 

]ال تقرأ الخيارات. قم باختيار رمز اإلجابة. أكتب  وعلى الحكومة معالجتها؟  البالد. برأيك، ما هي أهم المشاكل التي تواجه 48
المستجيب "ما هي أهم ثالث   أكثر من ثالثة خيارات، إسأل  المستجيب  إذا أعطى  التي  ثالث إجابات كحد أقصى.  مشاكل من 

 ذكرتها؟" إذا أعطى المستجيب إجابة أو إجابتين، إسأل المستجيب إذا ما أراد إضافة "أي شيء آخر؟"[ 

اإلجابة   
1 

 3اإلجابة  2اإلجابة 

    االقتصاد 
 1 1 1 إدارة االقتصاد

 2 2 2 األجور والدخل والرواتب 

 3 3 3 البطالة 

 4 4 4 الفقر/ العوز 

 5 5 5 والرسوم بأنواعهاالضرائب 

 6 6 6 القروض/ الديون

    الغذاء/ الزراعة

 7 7 7 الزراعة 

 32 32 32 التسويق الزراعي 

 ةنقص الغذاء/ المجاع
 

8 8 8 

 9 9 9 الجفاف

 10 10 10 األراضي

    البنية التحتية 

 11 11 11 وسائل النقل )المواصالت(

 12 12 12 االتصاالت

 13 13 13 التحتية/ الطرقالبنية 

    الخدمات العمومية
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 14 14 14 التعليم 

 15 15 15 اإلسكان 

 16 16 16 الكهرباء

 17 17 17 إمدادات المياه

 18 18 18 األيتام/ أطفال الشوارع/ األطفال المشردون 

 19 19 19 الخدمات )أخرى(

    الصحة 
 20 20 20 الصحة

 21 21 21 اإليدز 

 22 22 22 األمراض

    وكمة الح
 23 23 23 الجريمة واألمن 

 24 24 24 الفساد

 25 25 25 العنف السياسي 

 26 26 26 عدم االستقرار السياسي/ االنقسامات السياسية/ التوترات العرقية 

 27 27 27 التمييز/ عدم المساواة 

 28 28 28 قضايا المساواة بين الجنسين/ حقوق المرأة

 29 29 29 الديمقراطية/ الحقوق السياسية

 30 30 30 الحرب )على نطاق دولي( 

 31 31 31 الحرب األهلية 

    الردود األخرى 
 33 33 33  يّةالمناخالتّغييرات 

   0 ال شيء/ ال يوجد مشاكل 

       أدخل رمز اإلجابة  ( حدد__________________ 1أخرى )اإلجابة 

       أدخل رمز اإلجابة  حدد__________________ (  2أخرى )اإلجابة 

       أدخل رمز اإلجابة  ( حدد__________________ 3أخرى )اإلجابة 

 9996 9996  ال يوجد أي رد آخر

   9999 ال أعرف 

 

 

 

 

49A .القرار هذا تؤيد هل ،  الشباب  لمساعدة برامج لدعم الضرائب من المزيد يدفعون الناس جعل الحكومة قررت إذا  

 [ الُمستجيب رأي]للباحث: تحقق من قوة   تعارضه؟ أو
 1 أعارض بشدّة 

 2 أعارض إلى حد ما  

 3 [ تقرأ ال]  أعارض وال أؤيد ال

 4 أؤيد إلى حد ما

 5 أؤيد بشدة

 6 [ تقرأ ال]( الزيادة نسبة مثال،) حسب الظروف

 9 [ ]ال تقرأال أعرف  

 

49B .له كوني  أن تعتقد التالية  المجاالت أي من  ،  الشباب لمساعدة  برامج على إنفاقها  زيادة تستطيع الحكومة كانت  إذا 

 [ الخيارات اقرأ] اإلضافي؟ لالستثمار القصوى األولوية

 1 العمل  فرص خلق

 2 التعليم 

 3 التدريب على الوظائف

 4 التجارية القروض

 5 المخدرات؟  تعاطي ومنع الصحة  المثال: تحسين سبيل  على ،  للشباب االجتماعية الخدمات
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 0 [ تقرأ ال ] أخرى برامج /  سبق  مما شيء ال

 6 [ تقرأ ال]  الشباب لمساعدة برامج  على إنفاقها من تزيد  أال على الحكومة يجب

 9 [ ]ال تقرأال أعرف  

 

 . البالدسنتحدث اآلن عن أداء الحكومة الحاليّة في 

. كيف تقيّم أداء الحكومة الحاليّة في التعامل مع المسائل التالية: هل تتعامل معها بشكل جيد، أم بشكل سيئ، أم أنك لم  50
 لحكومة[ ]للباحث: تحقق من قوة دقة تقييم الُمستجيب ل تسمع بما فيه الكفاية عن هذه المواضيع إلبداء رأيك؟ 

 
سيئ  
 جداً 

سيئ إلى  
 حٍد ما 

جيد إلى  
 حٍد ما 

جيد  
 جداً 

ال أعرف/ لم أسمع عن  
هذا الموضوع بما فيه  

 ]ال تقرأ[الكفاية 
A.   9 4 3 2 1 إدارة االقتصاد 

B.  9 4 3 2 1 تحسين مستوى المعيشة للفقراء 

C. 9 4 3 2 1   خلق فرص عمل 

D.  9 4 3 2 1 الحفاظ على استقرار األسعار 

E.  9 4 3 2 1 الفجوة بين األغنياء والفقراءالحد من 

F. 9 4 3 2 1 الحد من الجريمة 

G.  9 4 3 2 1 تحسين الخدمات الصحية األساسية 

H.  9 4 3 2 1 معالجة احتياجات التعليم 

I.  9 4 3 2 1 توفير المياه وخدمات الصرف الصحي 

J. 9 4 3 2 1 مكافحة الفساد في الحكومة 

K. 9 4 3 2 1 صيانة الطرق والجسور 

L. 9 4 3 2 1 موثوق بها توفير طاقة كهربائية 

M.   9 4 3 2 1 منع أو حّل النّزاعات العنيفة 

N.  9 4 3 2 1 تلبية احتياجات الّشباب 

O.   حماية الحقوق و تعزيز الفرص لذوي االحتياجات
 الخاصة 

1 2 3 4 9 

P-TUN 9 4 3 2 1 . مكافحة التّهّرب الّضريبي 

 

انك  لم  ام أم تعارض الطريقة التي أدى بها األشخاص التاليين وظائفهم خالل االثني عشر شهراً الماضية  توافق. هل 51
]للباحث: تحقق من قوة موافقة أو معارضة الُمستجيب لألداء  كي تعبر عن  رأيك تسمع / تعرف بما فيه الكفاية عن الموضوع  

 الوظيفي لكل من البنود التالية[

 
 ال ينطبق 

 قرأ[ ]ال ت
أعارض  

 بشّدة
 أوافق  أعارض

أوافق 
 بشّدة

ال أعرف/ لم أسمع عنهم  
 ]ال تقرأ[بما فيه الكفاية 

A .9 4 3 2 1  قيس سعيّد  الرئيس 

B9 4 3 2 1  الممثل لك.   مجلس نّواب الّشعب . عضو 

D. 9 4 3 2 1  الممثل لك   عضو المجلس البلدي 

D. 9 4 3 2 1 7 )ال يسأل في تونس( تقليدي ك القائد 

 

 ]اقرأ الخيارات[ .  من الذي يجب أن يكون مسؤوالً عن كل مما يلي: 52

 
رئيس  

الجمهورية/  
 السلطة التنفيذية 

مجلس نّواب  
/   الّشعب
 بلديالمجلس ال

الحزب  
السياسي  
التابع  

 لهم

 نوالناخب
]ال  ال أحد  
 تقرأ[

ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

A.    أعضاء أن  من  مجلس  التأكد 
الّشعب بأداء   نّواب  يقومون 

 وظيفتهم حال انتخابهم؟ 
0 1 2 3 4 9 

B.  التأكد من أن الرئيس يقوم بأداء
 وظيفته حال انتخابه؟ 

0 1 2 3 4 9 
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 [ الخيارات اقرأ]: في االنتخابات جودة مدى ما. البلد هذا في االنتخابات عمل طريقة في فكر. 53

إلى  ةجيد ةجيد جدا ةجيد 

 حد ما 

ال أعرف   جدا ةسيئ
 ]ال تقرأ[ 

A. اب الش عب ممثلي أن  من تأكدال   عن يعبرون مجلس نو 
 الناخبين؟  آراء

3 2 1 0 9 

B. يفعلون ال  الذين قادة ال عن االستغناء  من الناخبين تمكين  
 الناس؟  يريده  ما

3 2 1 0 9 

 

53C .الدعم في نقص مثل ،  سلبية عواقب من تعاني الحاكم الحزب لصالح تتصوّ  ال التي المجتمعات  أن تعتقد مرة كم  

 [ الخيارات اقرأ]التنمية؟  مشاريع أو المحلية للخدمات الحكومي

 0 أبدا

 1 نادرا

 2 احيانا

 3 غالبا

 4 دائما

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

و تتفاقم هذه االختالفات لتصل أحيانا الى العنف   . في أي مجتمع قد يختلف النّاس في بعض األحيان مع بعضهم البعض،54
الجسدي. أرجو أن تخبرني ان كنت أنت شخصيّا ،خالل العامين الماضيين، قد خشيت من أّي نوع من أنواع العنف التّالية  

   هل تعّرضت شخصيّا لهذا النّوع من العنف خالل العامين الماضيين؟  [اذا كانت اإلجابة نعم]

  نعم  ال 

 أبدا 
خشيته و  
لكن لم  

 أتعّرض له

خشيته و  
تعّرضت 

 له 

ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

A. 9 2 1 0 العنف بين النّاس في حيّكم أو في قريتكم؟ 

B.  9 2 1 0 ؟  احتجاج عامالعنف خالل مظاهرة سياسيّة أو 

C.  9 2 1 0 هجوم مسلّح من متطّرفين سياسيّين أو دينيّين؟ 

 

 السياسة والقضايا األخرى.  حولدعنا اآلن نتحدث عن وسائل اإلعالم وكيف تحصل على معلومات  

 الخيارات[  ]اقرأ  . كم مّرة تتابع أي من المصادر التاليّة للحصول على األخبار؟  55

  ً  يوميا
عدة 

مّرات في  
 األسبوع

عّدة مرات  
 في الشهر

أقل من مّرة  
 في الشهر

ال أتابع أياً منها 
 على اإلطالق

]ال    ال أعرف
 تقرأ[

A9 0 1 2 3 4 . الراديو 

B 9 0 1 2 3 4 . التلفاز 

C 9 0 1 2 3 4 . الصحف/ الجرائد 

D 9 0 1 2 3 4 . اإلنترنت 

.E االجتماعي مثل    التواصل  مواقع
 ساب وغيرهاتو وا فايسبوك وتويتر

 

4 3 2 1 0 9 

 

 من تدخل أو رقابة دون  عليها والتعليق القضايا عن اإلبالغ  في البلد هذا في اإلعالم وسائل حرية مدى ما ، رأيك في. 56

 [ الخيارات اقرأ] الحكومة؟قبل 

 3 حرة تماما

 2 حرة إلى حد ما 

 1 ليست حرة إلى حد ما

 0 ليست حرة على االطالق 

 9 ]ال تقرأ[   ال أعرف
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  معلومات ينشرون التالية المجموعات من مجموعة كل من الناس  أن تعتقد ، البلد هذا في ، مرة كم تخبرني أن أرجو. 57

 [ الخيارات اقرأ] خاطئة؟ أنها يعرفون

ال أعرف/ لم أسمع  غالبا أحيانا نادرا أبدا 
]ال  عن الموضوع 

 تقرأ[

A. 9 3 2 1 0 الحكوميون المسؤولون 

B. 9 3 2 1 0 السياسية  واألحزاب السياسيون 

C. 9 3 2 1 0 والصحفيون اإلعالم وسائل 

D. 9 3 2 1 0 االجتماعي التواصل وسائل مستخدمو 

E. 9 3 2 1 0 المصالح ومجموعات نشطاء 

 

 الراديو على اآلراء أو  المعلومات أو  األخبار تداول من الحد على قادرة تكون أن للحكومة ينبغي كان إذا عما نتحدث دعنا

 . االجتماعي التواصل  ووسائل اإلنترنت شبكة على أو ، الصحف في ، والتلفزيون

  حظر  أو من الحد  على قادرة  تكون أن  يجب الحكومة  أن  على توافق ال  أو توافق  كنت  إذا ما ، أخبرني فضال   .58
 [تحّقق من قّوة الّرأي ] :تداول

أعارض  

 بشدة

وال ال أتفق  أعارض
]ال   أعارض
 تقرأ[

أوافق  أوافق 
 بشّدة

ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

A. 9 5 4 3 2 1 خاطئة ال  معلوماتال أو خباراأل 

B. التي اآلراء أو  المعلومات أو األخبار  

 الحكومة  تعارضها

1 2 3 4 5 9 

C. التي اآلراء أو  المعلومات أو األخبار  

   هتهين أو الرئيس تنتقد

1 2 3 4 5 9 

D. أو األخبار أي ، الكراهية خطاب  

  المصممة اآلراء أو  المعلومات

 في معينة فئات تشويه أو لمهاجمة

 المجتمع

1 2 3 4 5 9 

 

59A .ساب ؟ تو وا مثل فايسبوك وتويتراالجتماعي ،  التواصل وسائل عن سمعت هل 

 0 ال 

 1 نعم

 9 ]ال تقرأ ال أعرف  

 أو توافقهل أخبرني   ، االجتماعي التواصل وسائل  تستخدم كنت شخصيًا  إذا عما النظر بغض[ "نعم" اإلجابة كانت إذا]

  هي 59A السؤال على اإلجابة كانت إذا[ ]تحّقق من قّوة الّرأي : لباحثل] :االجتماعي التواصل وسائل أن على تعارض
  اللوحي الجهاز  يقومس ) 60السؤال  ومتابعة Fإلى   B األجزاء لجميعالينطبق =7 قم باختيار  ، ال أعرف=9 أو ال=0
 ([ تلقائيال تخطيالب
أعارض  الينطبق  

 بشدة

وال ال أتفق  أعارض
  أعارض
 ]ال تقرأ[ 

أوافق  أوافق 
 بشّدة

ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

B .على اطالعا  أكثر الناس   جعلت  
 الجارية؟   األحداث

7 1 2 3 4 5 9 

C .العتقاد عرضة أكثر  الناس جعلت  
 كاذبة؟ ال  خباراأل

7 1 2 3 4 5 9 

D .على أكبر اتأثير  لناستجعل ل  
 السياسية؟  العمليات

7 1 2 3 4 5 9 

E .مع  تسامحا  أكثر الناس   جعلت
  سياسيةال  راءأصحاب اآل

 مختلفة؟ ال

7 1 2 3 4 5 9 
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59F .[59 على "نعم" اإلجابة كانت إذاA] المجتمع على االجتماعي التواصل وسائل تأثيرات أن  تعتقد هل ، عام بشكل  

 [ تحّقق من قّوة الّرأي ]  ؟ عبر عن رأيك لت الكفايةفيه  بما تسمع لم أو ،  الغالب في سلبية أوالغالب  في إيجابية هي

 5 إيجابية جدا

 4 إيجابية إلى حد ما 

 3 ]ال تقر[إيجابية و ال سلبية  ال 

 2 لى حد ما  إسلبية 

 1 سلبية جدا 

  بالتخطي الجهاز  سيقوم)ال أعرف = 9 أو ال=0 هي  59Aالسؤال  على االستجابة كانت إذا]ال ينطبق 
 ([ التلقائي

7 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف/ لم أسمع بما فيه الكفاية 

 

]للباحث: تحقق من قوة موافقة المستجيب   . 2أو العبارة  1أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  
 [ هل توافق أم توافق بشّدة؟ للعبارة األقرب إليه:

60. 

في متناول   االجتماعي  التواصل   ووسائل  اإلنترنت كون  :  1العبارة  
  يجب لذا    ،  نشاًطاو  دراية  هم أكثرجعلي  -  دون قيودب   -  مواطنينال

 . حماية ذلك 

ت  :2العبارة   يتم  التي  اإلنترنت  داولالمعلومات  على  ها 
اووسائل التواصل االجتماعي ت ،  تونس  ات فيمانقسحدث 

 . قوانينلها  الحكومةتضع  لذلك يجب أن 

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 . العالم وفيالّشماليّة  إفريقيا في األخرى بالدول بلدنا عن عالقة نتحدث اآلن

]للباحث: تحقق من قوة موافقة المستجيب   . 2أو العبارة  1العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  أي من 
 [ هل توافق أم توافق بشّدة؟ للعبارة األقرب إليه:

61. 

 إفريقيا  في  يعيشون  الذين  ألشخاصل  يكون  أن  يجب :  1العبارة  
  التجارة   أجل   من   الدولية  الحدود  عبر  بحرية   التنقل قدرة   الّشماليّة 

 . أخرى  بلدان في العمل أو

  الحكومات  على  يجب  ،   مواطنيها  حماية  أجل  من:  2العبارة  
 . الحدود عبر والبضائع األشخاص  حركة من الحد 

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

لتجارة في ا عمل أو لغايات ال سهولة أوصعوبة إجتياز الحدود الدولية   ىما مد، إفريقيا الّشماليّةبالنسبة لمواطني   برأيك، .62
ً  او تكّون  كي تعبرعن رأيكانك  لم تسمع / تعرف بما فيه الكفاية عن الموضوع ام  دول أخرى   ]للباحث: تحقق من قوة .  ؟ رأيا

 ]رأي المستجيب
 4 سهل جداً 

 3 سهل 

 2 صعب

 1 صعب جداً 
 7 ]]ال تقرأ  لم أجرب ذلك قبل

 9 ]]ال تقرأال أعرف  

 

]للباحث: تحقق من قوة موافقة المستجيب   . 2أو العبارة  1نظرك؟ اختر العبارة  أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة 
 [ هل توافق أم توافق بشّدة؟ للعبارة األقرب إليه:

63. 
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  من   التنمية   نمول  أن   مستقلة،  كدولة  المهم،   من:    1العبارة  
 . الضرائب  من   المزيد  دفع  يعني  ذلك   كان   لو  حتى  الخاصة،  مواردنا

  لتنمية  الخارجية  القروض  نستخدم  أن  يجب  :  2العبارة  
  والمؤسسات   للبلدان   مديونيتنا  تازداد  لو  حتى   البلد،

 . األجنبية

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

64A . 

  ية تنمو  مساعدة  أو   قروًضا  أخرى  بلدان  تقدم  عندما  :1العبارة  
  كيفية   على  صارمة   متطلبات   تفرض  أن   عليها   ينبغي   ،لتونس
   .األموال إنفاق

 أو   قروًضا  تونس  أخرى  بلدان  تمنح  عندما:  2العبارة  
  قراراتها   باتخاذ  لحكومتنا  تسمح  أن  ينبغي  ،تنموية    مساعدة
 . الموارد  استخدام تلك  كيفية بشأن الخاصة

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

64B . 

تنموية    مساعدة  أو   قروًضا  أخرى  بلدان  تقدم  عندما :  1العبارة  
  أن   من   للتأكد  صارمة  متطلبات  فرض  عليها  يجب  ،تونسل

 . اإلنسان  حقوق وتحترم الديمقراطية تعزز حكومتنا

  أو  قروًضا  تونس  أخرى  بلدان  منحت   إذا  حتى:  2العبارة  
  قراراتها   اتخاذ  حكومتنا  على  يجب  ،  تنموية  مساعدة
 . اإلنسان  وحقوق الديمقراطية  بشأن الخاصة

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

65A .ذلك قط؟ تسمع عن لم أو  ، بلدنا لحكومة تنموية مساعدة أو قروًضا الصين تقدم هل ، علمك حد على   

 0 ال

 1 نعم

 9 ال أعرف 

65B .[65 على بنعم اإلجابة كانت  إذاA] التي التنموية والمساعدة القروض بتسديد مطالبة حكومتنا أن  تعتقد هل  
 ؟رأيكلتعبر عن  فيه الكفاية  بما  تسمع لم أنك  أو ،لتونس تقدمها الصين

 0 ال

 1 نعم

  بالتخطي  الجهاز  سيقوم) ال أعرف =9 أو ال= 0 هي  65A على  االستجابة كانت إذا]ال ينطبق 
 ([ التلقائي

7 

 9 [ ال تقرأ] الكفاية فيه بما سمعأ  لم/   أعرف ال

65C .[65 على  بنعم اإلجابة كانت إذاA ] لم  أنك  أم ،  الصين  من المال  من الكثير اقترضت  قد حكومتنا  أن تعتقد هل  
 ؟ لتعبر عن رأيك فيه الكفاية  بما تسمع

 0 ال

 1 نعم

  بالتخطي  الجهاز  سيقوم) ال أعرف= 9 أو ال=0 هي   65A على  االستجابة   كانت إذا]ال ينطبق 
 ([ التلقائي

7 

 9 [ ال تقرأ] الكفاية فيه بما أسمع لم/   أعرف ال

 

65D .[65 على  بنعم اإلجابة كانت إذاA ] أنها  تعتقد هل ، لتونس تنموية مساعدة أو قروض ا الصين حكومة تمنح  عندما  
  فيه الكفاية بما  تسمع لم  أنك أو  ، األخرى المانحة بالدول مقارنة حكومتنا على أقل  متطلبات أو أكثر متطلبات تضع

 [ المستجيب رأيتحقق من قوة ] ؟ لتعبر عن رأيك
 0 بكثير  أقل متطلبات
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 1 ما  حد  إلى أقل متطلبات

 2 المتطلبات من  العدد نفس حوالي

 3 ما  حد  إلى متطلبات أكثر 

 4 المتطلبات من العديد

  بالتخطي  الجهاز  سيقوم)ال أعرف =9 أو ال =0 هي  65A على    االستجابة كانت إذا] ينطبق ال
 ([ التلقائي

7 

 9 ([ ال تقرأ] الكفاية فيه بما سمعأ  لم/   أعرف ال

 

]للباحث: تحقق من قوة موافقة المستجيب   . 2أو العبارة  1العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  أي من 
 [ هل توافق أم توافق بشّدة؟ للعبارة األقرب إليه:

 66. 

  االعتماد   بلدنا   على   يجب   ،   في البالد   التنمية   أجل  من:  1العبارة  
  أمام   حدودنا  فتح  ذلك  في  بما  ،   العالم   بقية  مع  التجارة   على

   .إن تطلب ذلك  األجنبية الواردات

  على االعتماد  بلدنا  على يجب ، التنمية أجل  من: 2العبارة 
  المنافسة  من  المحليين  المنتجين  وحماية  المحلي  اإلنتاج
   . األجنبية

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

67. 

  وشركات   لمواطني   فقط  تسمح   أن  لحكومةعلى ا  ينبغي:  1العبارة  
  أننا  يعني هذا كان لو حتى ، االستهالكية السلع في بالتداول بلدنا

 . غالية أسعارنشتريها ب أو أقل سلع على سنحصل

  السماح  في  االستمرار  الحكومة  على  يجب:  2العبارة  
  في بالتجزئة بيع متاجر بإقامة األجنبية والشركات لألجانب

وجود  البلد   هذا   السلع  من   واسعة  خيارات   لتضمن 
 . وبأسعار منخفضة االستهالكية

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

68. 

  أشخاص   من  تتألف  عندما  أقوى  المجتمعات  تكون:  1العبارة  
 .مختلفة ديانات أو  أعراق أو إثنية  مجموعات إلى ينتمون

  من  تتكون  عندما  أقوى  المجتمعات  تكون:  2العبارة  
متجانس  أشخاص طابع    نفس  من  أشخاص   أي  ، ذوي 

 . الدين أو  العرق أو ثنية اإل المجموعة

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

69A .دولة هناك هل أو  ، لبلدنا المستقبلية للتنمية نموذج أفضل تكون ،  وجدت إن ،  التالية الدول من أي ، رأيك في 

 [ الخيارات اقرأ] نا؟  ا لنموذج يكون أن ينبغي ، آخر مكان أي في أو إفريقيا في أخرى

 1 االمريكية المتحدة الواليات

 2 الصين 

 3   فرنسا

 5 أفريقيا جنوب

 6 أثيوبيا 

 7 [ تقرأ ال] بلدنا نموذج نتبع أن يجب

 0 [ تقرأ ال ] به يحتذى نموذج يوجد ال /  هذه من  شيء ال

     أدخل رمز اإلجابة    [تقرأ ال] ___ _____________________ [ حدد] بلد آخر  

 9999 ]ال تقرأ[ ال أعرف  
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69B .لتعبر عن   فيه الكفاية  بما  تسمع لم أنك  أو ، اقتصادنا على تونس في االقتصادية الصين  أنشطة تأثير مدى ما
 رأيك؟

 3 كثيرا

 2 بعض الشئ

 1 ال يقل

 0 تأثير أي ال يوجد 

 9 ([ ال تقرأ] الكفاية فيه بما سمعأ  لم/   أعرف ال

 

 في إيجابي تونس على التالية المنظمات من منظمة لكل والسياسي االقتصادي التأثير أن تعتقد هل ، عام بشكل. 70

 [من قوة رأي المستجيب تحقق] ؟ لتعبر عن رأيك فيه الكفاية بما تسمع لم أو  ، الغالب في سلبي أو ، الغالب

سلبي  

 جدا 

سلبي إلى 

 حد ما 

ال إيجابي 

 وال سلبي

إيجابي 

 إلى حد ما 

إيجابي 

 جدا 

  أعرف ال
 ([ ال تقر ]

A. 9 5 4 3 2 1 األفريقي  االتحاد 

B.  UMA  9 5 4 3 2 1 (  المغرب العربي)ات حاد 

C. 9 5 4 3 2 1 المتحدة   األمم وكاالت 

 في إيجابي تونس على التالية البلدان من لكل والسياسي االقتصادي التأثير  أن تعتقد هل التالية؟ الدول عن وماذا

 [من قوة رأي المستجيب تحقق] ؟ لتعبر عن رأيك فيه الكفاية بما تسمع لم أو  ، الغالب في سلبي أو ، الغالب

سلبي  

 جدا 

سلبي إلى 

 حد ما 

ال إيجابي 

 وال سلبي

إيجابي 

 إلى حد ما 

إيجابي 

 جدا 

  أعرف ال
 [ أال تقر ]

D. 9 5 4 3 2 1  فرنسا 

E. 9 5 4 3 2 1    الصين 

F. 9 5 4 3 2 1 المتحدة   الواليات 

G.  9 5 4 3 2 1 الجزائر 

H. 9 5 4 3 2 1 روسيا 

 

  أن المهم  من أنها تعتقد  ،  وجدت إن  ، الدولية اللغات هذه من أي ، بلدنا في القادم الجيل مستقبل في التفكير . عند71

 [ الخيارات اقرأ] الشباب؟ يتعلمها

 1 االنجليزية

 2 الفرنسية 

 3 البرتغالية 

 4 العربية

 5 الصينية 

 6 السواحيلية

     أدخل رمز اإلجابة    [ تقرأ ال] _______________________________  [حدد ]  أخرى 

 0 [ تقرأ ال] دولية  لغة إلى حاجة  ال /  هذه من  شيء ال

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

72A   هل سمعت عن التّغييرات المناخيّة، أم أنّه لم تتح لك الفرصة لسماع ذلك بعد؟ . 

 0 ال

 1 نعم 

 9 ف ال أعر 

72B .[72في الّسؤال  " نعم" اذا كانت اإلجابةA ، اسأل] أفضل أم    البالد: هل تعتقد أّن التّغييرات المناخيّة تجعل الحياة في
   الُمستجيب[ رأي]للباحث: تحقق من قوة ؟ ك أسوأ أم أنّك لم تسمع بما فيه الكفاية البداء رأي

 1 أفضل بكثير 

 2 أفضل الى حّد ما 

 3 ]ال تقرأ[ ال تغيير/ تقريبا نفس الّشيء ال شئ من ذلك / 

 4 أسوأ الى حّد ما  

 5 أسوأ بكثير 
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=ال أعرف )سيقوم الجهاز  9=ال أو 0هي  72Aاذا كانت اإلجابة في الّسؤال ]ال ينطبق 
 [بالتخطي التلقائي(

7 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف/ لم أسمع عنهم بما فيه الكفاية 

 

نتحّدث اآلن عن نوع المجتمع الذّي ترغب أن يكون في بالدنا. يقول بعض النّاس أنّه لكي نتمتّع باألمان في مجتمعنا يجب أن  
نحّد من نسبة الحريّة التّي يتمتّع بها المواطنون. ويقول آخرون أّن الحريّة الّسياسيّة مهّمة جّدا لدرجة عدم التّضحية بها ويجب  

 حتّى وان كانت تهّدد أمن البالد.   دائما الحفاظ عليها

 

 . 2أو العبارة  1أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  

 [ هل توافق أم توافق بشّدة؟: ]للباحث: تحقق من قوة موافقة المستجيب للعبارة األقرب إليه 

73 . 

التّنقّل في البالد  يجب أن يكون النّاس أحرارا في  :1العبارة 
في أّي وقت من النّهار أو اللّيل، حتّى و ان كانت هناك  

 تهديدات لألمن العاّم. 

عندما تكون هناك تهديدات لألمن العاّم، فينبغي   :2العبارة 
أن تكون الحكومة قادرة على فرض حظر التّجوال و إقامة  

 حواجز لمنع النّاس من التّنقّل.

 1 أوافق بشّدة على العبارة
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

74 . 
على :1العبارة   قادرة  الحكومة  تكون  أن  مراقبة   ينبغي 

للتّأّكد من  االتصاالت الّشخصيّة، مثال على الهواتف المحمولة  
 أّن النّاس ال تخّطط للعنف. 

يجب أن يكون للنّاس الحّق في التّواصل في كنف    :2العبارة  
أو  بقراءة  حكوميّة  وكالة  أّي  تقوم  أن  دون  الخصوصيّة 

 االستماع لكّل ما يقولونه.

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

75 . 

حريّة التديّن و العبادة مطلقة، بمعنى أّن الحكومة   :1العبارة 
 العبادة. ال يجب أبدا أن تحّد مّما يمكن أن يقال داخل أماكن  

يجب أن تكون للحكومة سلطة لمراقبة ما يقال   :2العبارة 
داخل أماكن العبادة، خاّصة ان كان الخطباء و األئّمة يهّددون  

 األمن العاّم. 

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 

 76A-TUN هل سمعت عن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أو .INLUCC  ؟ 

 0 ال

 1 نعم

76B-TUN. ]  ي الّسؤال
كانت فعّالة أو   INLUCC هل تقول أّن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أو  ]: اسأل76A-TUNاذا نعم ف 

 ] للباحث: تحّقق من قّوة رأي المستجيب [غير فعّالة في محاربة الفساد في تونس؟ 

 3 فعّالة جّدا  

 2 فعّالة الى حّد ما  

 1 غير فعّالة  

 0 غير فعّالة على االطالق  

 76A-TUN [ 7=ال في الّسؤال0اذا اختار المستجيب [ال ينطبق  
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76C-TUN . ]  76نعم في الّسؤال    اإلجابةاذا كانتA-TUNالى أّي مدى تثق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو  ] : اسأل

INLUCCاقرأ الخيارات [ ؟ [ 

 0 على االطالق  ال أثق 

 1 أثق قليال جّدا

 2 حّد ما أثق الى 

 3 أثق كثيرا

 76A-TUN  [ 7=ال في الّسؤال0اذا اختار المستجيب [ال ينطبق   

 9 ]تقرأ ال [ أعرف ال
 

76D-TUN  .]    76نعم في الّسؤال    اإلجابةاذا كانتA-TUN عموما، ما مدى رضاك حول أداء الهيئة الوطني ة  ] : اسأل
 ]الخياراتاقرأ  [ ؟ INLUCC لمكافحة الفساد أو

 3 راض جّدا  

 2 راض الى حّد ما  

 1 غير راض الى حّد ما 

 0 غير راض على االطالق 

 76A-TUN  [ 7=ال في الّسؤال0اذا اختار المستجيب [ال ينطبق   

 9 ]ال تقرأ [ال أعرف  
 

 الوضع المتعلق بانتشار تهريب البضائع في تونس. اآلن دعنا نتحدث عن

77A-TUN .  حسب رأيك، الى أي  مدى يمث ل الت هريب مشكال في تونس اليوم؟ هل تقول أن ه مشكل أساسي ، مشكل ثانوي
   ]اقرأ الخيارات للباحث: [أم أن ه ليس مشكال على االطالق؟ 

 0 ليس مشكال على االطالق

 1 مشكل ثانوي 

 2 مشكل أساسي 

 9 ]تقرأ ال [ أعرف ال
 

 ] .77B-TUN77  الّسؤال في' ثانوي مشكل =2' أو' أساسي مشكل =1'اختار  المستجيب إذاA-TUN :آداء  هل تقول أن    ]اسأل
  [مشكل تهريب البضائع في هذا البلد أو لم تسمع بما فيه الكفاية لتعب ر عن رأيك؟   جيد أم سيء في معالجةالحكومة  

 ] للباحث: تحّقق من قّوة رأي المستجيب

 1 سّيء جّدا  

 2 سّيء الى حّد ما  

 3 جيّد الى حّد ما  

 4 جيّد جّدا 

-77A= ال أعرف في الّسؤال9=ليس مشكال على االطالق'أو' 0اذا اختار المستجيب' [ال ينطبق  
TUN  [ 

7 

 9 ]ال تقرأ [ال أعرف/لم أسمع بما فيه الكفاية
 

]للباحث: تحقق من قوة موافقة   .2أو العبارة  1أي من العبارات التالي ة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  
 [ ة؟هل توافق أم توافق بشد   للعبارة األقرب إليه:المستجيب 

77C-TUN. 

 :  1العبارة 
من األهم  الحصول على البضائع بأسعار منخفضة، حت ى  

بة الى داخل البالد.   وإن كانت هذه البضائع مهر 

 :  2العبارة 
من األهم شراء البضائع الت ي تدخل البالد عبر المسالك العادي ة  

 يعني دفع أسعار أغلى للحصول عليها. حت ى لو كان هذا 

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5 ]تقرأ ال [ال أّتفق مع أّي من العبارتين  

 9 ]تقرأ ال [ال أعرف  
 

 9 ]ال تقرأ [ال أعرف  
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78-TUN    فات بعض المواطنين في هذا البلد. لكل  عبارة، أرجو أن تخبرني .سوف أقرأ عليك جملة من العبارات حول تصر 
ف ليس خطأ على االطالق، خطأ ولكن  ممكن تفهمه  ، أو خطأ و يستوجب العقاب. اقرأ   للباحث:[ ان كنت تعتقد أن  الت صر 

 ]الخيارات

  

ليس خطأ  
على  

 االطالق
 

  خطا ولكن
 ه ممكن تفهم

خطأ و  
يستوجب  

 العقاب

 ال [أعرف  ال
 ]تقرأ

A. 
 

بة لداخل البالد.   9 3 2 1 شخص يشتري بضائع مع العلم أن ها مهر 

B.   شخص يقد م مبلغ مالي نقدي لموظ ف عمومي مقابل تفضيله
 في الحصول على خدمة عمومي ة. 

1 2 3 9 

C.    شخص يقبل العمل كسائق لشاحنة نقل البضائع مع علمه أن
بة.    البضائع مهر 

1 2 3 9 

D.   بعمل للقيام  سمي  الر  وقته  يستخدم  الدولة  لدى  موظ ف 
 شخصي حت ى يضمن دخال اضافي ا. 

1 2 3 9 

 

79-TUN .ف الت ال ممكن تفهمه، أم    االطالق، خطأ ولكن ي ليس خطأ على  أرجو أن تخبرني ما اذا كنت تعتقد أن  الت صر 
ب من دفع الض رائب للد ولة.   ح بأقل  من أرباحها الت جاري ة من أجل الت هر  خطأ و يستوجب العقاب: شركة خاص ة تصر 

 ]اقرأ الخيارات للباحث:[

 1 ليس خطأ على االطالق 

 2 ممكن تفهمه    خطأ ولكن

 3 خطأ ويستوجب العقاب 

 9 ]تقرأ ال [أعرف  ال
 

80-TUN . اقرأ الخيارات للباحث:[: في الس نوات الخمس المقبلةما مدى ثقتك في قدرة الحكومة على معالجة ما يلي [ 

 
غير واثق 

على  
 االطالق 

 غير واثق 
واثق الى 

 حّد ما 
 واثق جّدا

 ال [أعرف  ال
 ]تقرأ

A.   9 3 2 1 0 التّحّديات االقتصاديّة التّي تواجه تونس اليوم؟ 

B.  9 3 2 1 0 الت حد يات الس ياسي ة الت ي تواجه تونس اليوم؟ 

 

 نفسك  دعنا نعود للحديث عن

]إذا لم يحدد    [الخيارات. قم باختيار الرمز حسب اإلجابة ]ال تقرأ   ما هو مجتمعك العرقي أو مجموعتك الثقافية أو قبيلتك؟ .81
فقط   تونس( أو ذكر 9999) أو أجاب بـ"ال أعرف"( ، 9998رفض اإلجابة ) أي إذا -أي مجموعة في هذا السؤال  جيبالمست

ابالت على )للمق 82C المقابلة إلى السؤال وتابع 82B    السؤال و 82A السؤال ال ينطبق على=7 قم باختيار  –(" 9990)
   ال يسأل في تونس تخطي تلقائيًا([الاألجهزة اللوحية ، سيتم إجراء 

   
أدخل الرموز الخاصة  ]

[بالبالد  
    
    

    

    

أو "ال أنتمي إلى أية مجموعة"   فقط تونس    9990 

 9998 رفض اإلجابة   

أعرف ال     99999 

   --------------- [حدد ]  آخر   
أدخل رمز  

   اإلجابة
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82A.   [أدخل  إسم المجموعة اإلثنية للمستجيب  ] ............................ كم من مرة، إن حدث ذلك تعاملت الحكومة مع  
=رفض اإلجابة،  9998، أو  فقط تونس=82A 9990إذا كانت اإلجابة على السؤال ]. [ اقرأ الخيارات] بطريقة غير عادلة ؟ 

  [)سيقوم الجهاز بالتخطي تلقائيا( 82C الى السؤال وانتقل. B 82على  و A 82ال ينطبق على =7=ال أعرف، قم باختيار 9999
 ال يسأل في تونس 

 0 أبدا

 1 أحيانا

 2 غالبا

 3 دائما

 7 ال ينطبق )ال تقرأ(

 9 ال أعرف )ال تقرأ(

 

82B . أدخل  إسم  و ............................ [ بوتسوانا]كمواطن)ة(  ار بين أن تعرفيتختمطالب باال لنفترض أنك(
=مواطن   9990 81إذا االجابة على السؤال  هي ] . أي من العبارات تعبر عن إحساسك/ هويتك؟ (المجموعة اإلثنية للمستجيب

)سيقوم الجهاز   82Cتابع إلى  و 82B=ال ينطبق على 7تيار =ال أعرف، قم باخ9999=رفض اإلجابة، أو 9998فقط، أو  تونس
 ال يسأل في تونس [بالتخطي تلقائيا(

فقط   تونسيمواطن)ة( أحس انني   5 

( )أدخل  إسم المجموعة اإلثنية للمستجيب أكثر من ...................تونسي مواطن)ة(  أحس بأنني  4 

()أدخل  إسم المجموعة اإلثنية للمستجيب ................... تونسي مواطن)ة(أحس بأنني   3 

 2   تونسي مواطن)ة( أكثر من كوني ()أدخل  إسم المجموعة اإلثنية للمستجيب.... أحس بأنني............

)أدخل  إسم المجموعة اإلثنية للمستجيب( أحس بأنني................... فقط   1 

[ ال تقرأ]ال ينطبق   7 

[ ال تقرأ]ال أعرف    9 

 

 : عندما . هل أنت مرتاح82

 

 نعم ال

 طبق نالي

رد  فقط إذا  اختر هذه. ال تقرأ]
أنهم ال  ، مثال ،المستجيبون 

يتحدثون لغتهم األم ، أو أنه ليس  
 لديهم لباس تقليدي أو ثقافي[ 

ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

C9 7 1 0 العامة؟  األماكن في األم   بلغتك  . تتحدث 

D .األماكن في الثقافي أو  التقليدي لباسك ترتدي  
 العامة؟ 

0 1 7 9 

 

 مع التعامل عند للغاية حذراً  تكون أن يجب عليك  أم  الناس  معظمب الوثوق ه يمكنكأن القول يصح هل ، عام بشكل .83

 الناس؟ 

 1 الناس بمعظم الوثوق يمكن

 0 جدا  حذرا  كونأ أن يجب

 9 [ ]ال تقرأال أعرف  

 

ً  ،  حصل ذلك إن  ،  مرة كم ،  الماضية  السنة خالل .84   قبل مواطنين آخرين من عادلة غير بطريقة أن عوملت شخصيا
 [ اقرأ الخيارات]للباحث: على أساس: 

 أبدا  
مّرة أو 
 مّرتين 

عدة 
 مرات 

مرات  
 عديدة

ال 
أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

A. 9 3 2 1 0    فقيرا أو  غنيا كنت أي  ، االقتصادي  وضعك 

B.   9 3 2 1 0 دينك؟ 

C. 9 3 2 1 0 ال يسأل في تونس  ؟ يةاإلثن كمجموعت 
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  سياسية وأحزاب إثنية  جماعاتكذلك و مختلفة  ديانات إلى وني المواطنينتم .للغاية متنوع التّونسيمجتمع ال. 85 

  واحد كشعب مواطني تونس جميع يوحد ما هناك هأن قوليمكن ال هل ، عام بشكل. مختلفة واجتماعية اقتصادية وخلفيات

   [المستجيب رأي قوة من ققحت] ؟ هميفرقما  أكثر هناك أو ،

 4 ما يوحدنا بكثير  أكثر 

 3 ما  حد  إلى يوحدنا ما أكثر 

 2 يفرقنا ما أكثر 

 1 يفرقنا  الذي الكثير 

 9 [ ]ال تقرأال أعرف  

 

انه  ، من فضلك حدد ما إذا كنت ترغب في أن يكونوا جيرانك أو ال ترغب في ذلك أو ات التالية مجموعال واحدة من   لكل. 86
 ]الراي في كل مرة  للباحث: تحقق من قوة] ؟ال فرق لديك

 
  في ارغب  ال

  على ذلك
 االطالق

 
  ارغب  ال

 ذلك في

 
ال فرق  

 لديك

ارغب  
 في ذلك

أرغب في  
 ذلك كثيرا

ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

A.  9 5 4 3 2 1 ؟ مختلفة عن ديانتكأشخاص من ديانة 

B. 9 5 4 3 2 1 ؟ عرقية أخرى ات أشخاص من مجموع 

C. 9 5 4 3 2 1 ؟ المثليون 

D.   المهاجرون اوالعمال الوافدون من
 ؟ البالد خارج

1 2 3 4 5 9 

E. اسياسي  ا حزب يدعمون الذين  الناس  
 يختلف عن حزبك؟  

1 2 3 4 5 9 

 

 

 ال يسأل في تونس  التقليديين ودورهم في السياسة والحكومة في هذا البلد. قادةعن ال اآلن نتحدثس

 [ الخيارات اقرأ]  :التالية المجاالت من  مجال كل في الحاضر الوقت في التقليديين القادة  تأثير مدى ما. 87
بعض   كثيرا 

 الشيئ

ال شيئ   قليال 

 من ذلك

ال أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

A. 9 1 2 3 4 المحلي مجتمعك  حكم 

B. 9 1 2 3 4 األراضي تخصيص 

C. مجتمعاتهم في الناس   تصويت كيفية في التأثير  
 المحلية 

4 3 2 1 9 

D. 9 1 2 3 4 المحلية  النزاعات  حل 

 

87E .كما يظل أو  ، يزداد أن  يجب المحلي  مجتمعك إدارة في التقليديون القادة به يتمتع  الذي التأثير مقدار أن تعتقد هل  

 ال يسأل في تونس  ]الراي  للباحث: تحقق من قوة]  ينقص؟ أو ، هو

 5 بكثير يزداد 

 4 ما   يزداد إلى حد

 3 يبقى كما هو 

 2 ينقص إلى حد ما 

 1 ينقص بكثير 

 9 ]ال تقرأ ال أعرف  

 

ال يسأل    .[فقط واحد اختيار خيار  يتم .  العبارات اقرأ]  التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟  الثالثة أي من العبارات  .88
 في تونس

 3 . مجتمعاتهم في  للناس أفضل هو عما الغالب  في التقليديون  القادة يبحث : 1ة العبار

 2 . الحكوميين والمسؤولين السياسيين  مصالح الغالب في التقليديون القادة  يخدم: 2ة العبار

 1 .ة الخاص مصالحهم عن الغالب  في التقليديون  القادة  يبحث :3ة العبار

 0  ]ال تقرأ[   تاالعبار  هذه أتفق مع أي منال 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  
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]للباحث: تحقق من قوة موافقة المستجيب   . 2أو العبارة  1أي من العبارات التاليّة هي األقرب إلى وجهة نظرك؟ اختر العبارة  
 ال يسأل في تونس  [هل توافق أم توافق بشّدة؟ للعبارة األقرب إليه:

 89A.   

  من   السياسية  للقضايا   أفضل  فهم  نالتقليديي  لقادةل:    1العبارة  
 حول  أن ينصحوا أتباعهم  عليهم  يجبلذا    ؛  العاديين  األشخاص

   .التصويت كيفية

  السياسة   عن   االبتعاد  التقليديين   القادة   على  يجب  :  2العبارة  
  كيفية  بشأن  الخاصة  قراراتهم  التخاذ  الناس  وترك

 . التصويت

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

89B. ال يسأل في تونس 

  المنتخبين القادة    معغالبا    التقليديون  القادة  يتنافس:  1العبارة  
 . والتأثير والسلطة  الموارد  علىمن أجل الحصول 

  القادة  مع بالتعاون ا غالب التقليديون القادة  يعمل: 2العبارة 
 .األمور إلنجاز المنتخبين

 1أوافق بشّدة على العبارة 
1 

 1أوافق على العبارة 
2 

 2أوافق على العبارة 
3 

 2أوافق بشّدة على العبارة 
4 

 5  ]ال تقرأ[ ال أتفق مع أي من العبارتين 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

  البعض يعتقد لكن ؛ لديمقراطيةا على إيذاء ونقادر نهمأ  الناس بعض يعتقد ، التقليديين القادة انتخاب لعدم نظًرا. 90

 أن تعتقد هل ك؟رأي ما. أفضل بشكل تعمل الديمقراطية لجعل  المنتخبين قادةال مع العمل  يمكنهم التقليديين قادةال أن اآلخر

 في تونسال يسأل  فرق؟أي  يحدثون ال أو ، الديمقراطية يضعفون أو ، الديمقراطية يعززون التقليديين  قادةال

 3 الديمقراطية يعززون

 2 أي فرق  ونثيحد ال

 1 الديمقراطية  يضعفون

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

A91 هل تشعر بأنك على قرب مع أي حزب سياسي محدد؟ . 

 0 ال )ال أشعر بالتقارب مع أي حزب سياسي( 

 1 نعم )أشعر بالتقارب مع حزب سياسي( 

 8 رفض اإلجابة  

 9 تقرأ[ ]ال ال أعرف  

 

B91  . للباحث: إذا كانت اإلجابة "نعم" على سؤال[  A91  ]قم باختيار الرمز     . الخيارات  ال تقرأالباحث:  ]    ما هو ذلك الحزب
 [  حسب اإلجابة

 1580 حركة النّهضة 

 1581 قلب تونس 

 1582 التيّار الدّيمقراطي

 1583 ائتالف الكرامة  

 1584 الحزب الدّستوري الحرّ 

 1585 حركة الّشعب  

 1586 تحيا تونس 

 1587 مشروع تونس

 1588 االتّحاد الّشعبي الجمهوري  

 1589 نداء تونس 

 1590 حزب الّرحمة  

 1591 البديل 

 1592 أفاق تونس  
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 1593 القائمة المستقلّة أمل وعمل  

     ضع الّرمز  _____________________________________ ]حدد[أخرى 

 9997 [ A91 على سؤال "رفض اإلجابة=8"ال أعرف"، أو =9،"ال="0]فقط إذا كانت اإلجابة ال ينطبق 

 9998 ، لكن دون ذكر إسم الحزب[ A91 ]أي أنه أجاب بـ"نعم" على سؤال رفض اإلجابة 

 9999 ال أعرف 

 

شخص آخر في المنزل    هل يمتلك أيّ   [اذا كانت اإلجابة ال، اسأل ]  التالية تمتلكها أنت شخصيّاً؟  جهزة( األ)   المقتنيات. أي من  92
 ؟ أيّا منها

 
نعم 
 )أملك
 (شخصيّا

نعم )شخص  
آخر في  

 المنزل يملك(

أحد  ال )ال 
في المنزل  

 ملك( ي

ال 
  أعرف

 ]ال تقرأ[ 

A.   .9 0 1 2 الراديو 

B.   .9 0 1 2 التلفاز 

C.  .)9 0 1 2 مركبة بأنواعها )سيارة، دراجة نارية، شاحنة، بيك آب، وغيرها 

D.   9 0 1 2 حاسوب 

E.   9 0 1 2 حساب بنكي 

F.   9 0 1 2 هاتف جوال 

 

92G. [ اذا كانت اإلجابة نعم، يملك شخصيّا هاتفا جّواال]  هل يسمح لك هاتفك باستعمال األنترنت؟   

 0 ال )ال يسمح بدخول األنترنت( 

 1 نعم )يسمح بدخول األنترنت(

 7 ال ينطبق )ال يملك شخصيّا هاتفا جّواال(

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

 ]أقرأ الخيارات[ . كم مّرة تقوم باستخدام:  92

   ً  يوميا
عّدة مرات  
 في األسبوع 

عّدة مرات  
 في الشهر

أقل من مّرة  
 في الشهر

ال أستخدمه على  
 اإلطالق

ال 
أعرف  
 ]ال تقرأ[ 

H . 9 0 1 2 3 4    هاتف جوال 

I .   .9 0 1 2 3 4 اإلنترنت 

 

93A. الخيارات.  قم باختيار الرمز حسب   ال تقرأ  ]   ؟بالنسبة لك المنزلي  لالستخدام للمياه الرئيسي المصدر هو ما
 [ اإلجابة 

 1 المسكن في المياه أنابيب

 2 مجمع سكني  أو و قطعة أرضأ ، الفناء في المياه أنابيب

 3 العام  الصنبور 

 4 اآلبار األنبوبية 

 5 ومغطى عاديبئر 

 6 مغطىغير لكن   عاديبئر 

 7 ينبوع ماء محمي 

 8 محمي غير  لكنينبوع ماء 

 9 األمطار  مياه جمع

 10 معبأة  مياه

 11   أو برميل صغير  خزان لها عربة من شراء المياه يتم

 12   شاحنة من شراء المياه يتم

 13 الري قناة أو القناة أو التيار  أو البركة  أو البحيرة أو السد أو النهر  مثل ،  األرض ةسطحعلى  مياه

 95 أخر

 99 ال أعرف 
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93B .مجمع داخل أو منزلك داخل هي/ هو هل [بنعم اإلجابة كانت إذا] ؟كلالستخدام مياه دورة أو مرحاض لديك هل 

   يوجد؟ ال أو ، المجمع خارج أو كسكن

 0 يوجد  ال  ، ال

 1 المنزل  داخل ، نعم

 2 السكني  المجمع داخل ، نعم

 3 السكني المجمع خارج ، نعم

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

94A. الكهرباء  كون مثال في منطقة ريفية لم يصلهاي أنه ال يوجد كهرباء في المنزل كأن 100: إذا كان واضحا %]الباحث
هل هنالك ربط  ].   94C لسؤالا لىتابع إثم   ،ال يوجد إمداد بالكهرباء 0 = أختر مباشرة  السؤال.  طرح هذا  ال ت بعد،

 ؟STEGكهرباء والغاز  التّونسيّة لل ركةشّ المن  الكهربائي في المنزلبالتيار

 0 ليس هنالك ربط بالتيارالكهربائي في المنزل ال، 

 1 نعم

 9 ال أعرف 

94B. [ 94ال السؤعلى  نعمكانت اإلجابة بإذاA]،  ؟ فعليا التيار الكهربائي ما مدى توفر    

 1 أبدا

 2 أحيانا

 3 ما يقارب نصف الوقت

 4 معظم الوقت

  ً  5 دائما

=ال أعرف )سيقوم الجهاز  9=ال أو 0 هي  94A]ال تقرأ، إذا كانت اإلجابة على السؤال ق بال ينط
 بالتخطي التلقائي([

7 

 9 ]]ال تقرأ ال أعرف

 

94C كهرباء والغاز  التّونسيّة لل ركةالشّ  غير مصدر أي من الكهربائية الطاقة منزلك يستخدم . هلSTEG ؟  

 0 ال 

 1 نعم 

 9 ال أعرف 

94D .[94 على بنعم اإلجابة كانت إذاC] [الخيارات اقرأ] ؟ لكهرباءل مصدرهذا ال هو ما 

 1 الطاقة بنك أو بطاريات

 2 كهرباء مولد

 3 الشمسية األلواح

 4 الرياح الطاقة المولدة من

 5 المائية  الطاقة

 6 الطبيعي  الغاز 

 95 ]ال تقرأ[ آخر 

 96 ]ال تقرأ[  مصادر متعددة

=ال أعرف )سيقوم الجهاز  9=ال أو 0 هي 94C]ال تقرأ، إذا كانت اإلجابة على السؤال ال ينطبق 
 بالتخطي التلقائي([

97 

 99 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

94E .[94 على السؤال بنعم اإلجابة كانت إذاC] ؟ منزلك خارج من يأتي أنه أم ، لعائلتك كِمل الكهرباء مصدر هل 

 1 ِملك للعائلة 

 2 خارج المنزل ملك من 

ً  المنزل  وخارج داخل مصادر  من الطاقة الكهربائية  3 [ تقرأ  ال] معا

  يقوم سوف) ال أعرف=9 أو ال= 0 هي  94C على السؤال االستجابة كانت إذا  ؛ تقرأ ال] ينطبق ال
 ([ التلقائي بالتخطي الجهاز 

7 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  
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95A إذا لم يكن  هل الوظيفة بدوام كلّي أم بدوام جزئي؟  ]إذا كانت اإلجابة ب"نعم"،إسأل:[. هل لديك وظيفة بدخل نقدي؟[
 هل تبحث عن وظيفة في الوقت الحاضر؟  هناك وظيفة، إسأل:[

 0 ال )ال أبحث عن وظيفة(

 1 ال )أبحث عن وظيفة(

 2 نعم، دوام جزئي 

 3 نعم، دوام كلّي 

 9 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

95B .[على السؤال "ال أعرف"=9 أو ،(" أبحث عن وظيفة) ال" أو ،(" أبحث عن وظيفة ال) ال" بـ المستفتى أجاب إذا 
95A  95 إلى السؤال وتابع السؤال هذا على ينطبق ال=7، قم باختيارC (التلقائي بالتخطي اللوحي الجهاز  سيقوم.)  وإن

  األجر مقابل عليه تحصل الذي المنتظم العمل ييعن  - وظيفة بدخل نقدي لديك تا كن إذا :[ذلك، اسأل  خالف كانت اإلجابة

  اقرأ] ؟ راتبك من العمل صاحبيخصمها  ضريبة أي ، دخل ضريبة دفع عليك يتعين فهل - شهري  براتب أو بالساعة
 .  [الخيارات

ً  لست ، ال  0 بالدفع ملزما

 1 الدفع  علي يجب  ، نعم

 7 ]ال تقرأ[ ال ينطبق 

 9 ]ال تقرأ[ال أعرف 

 

-95C ال  ]  ما هي طبيعة آخر مهنة عملت بها؟ [و متقاعد، أو غير قادر على العمل ن متعطل، أاإذا ك] ما هي مهنتك الرئيسية؟   
 [ تيارات، قم بالترميز من اإلجاباتتقرأ االخ

 0 لم أكن اعمل أبدا

 1 تلميذ طالب / 

 2 ربة منزل / يهتم بشوؤن العائلة 

 3 الغابات واالحراج  صيد / ال /الزراعة  /الفالحة بمجالعامل  

 4 بائع متجول / بائع    /بيّاع  

 5 تاجر تجزئة / صاحب متجر

 6 بمصنع( غير ماهر منزلية،  عامل  خادمة عامل،  ،عامل نظافة مثال  هر ) اغير معامل  

 7  عامل اليات، عامل ماهر بمصنع( هر )مثال، الكهربائي، الميكانيكي،امل ماو عأحرفي 

 8 او موظفي السكرتيريا  الكتبة

 9 نيكبار المشرفمن  /ئيس فرقة مشرف/ ر 

 10 األجهزة األمنية )الشرطة ، الجيش ، األمن الخاص 

 11 الحكومة من الدرجة المتوسطة مهني من الدرجة المتوسطة )مثال : المدرسون ، الممرضون ، موظفي 

العاملون في المجال المالية / األطباء / المحامون / المهندسون /   /المصرفيون ( مهني من الدرجة العالية
 ) كبار  الموظفين /الجامعات  المحاسبون / أساتذة 

12 

     ضع الّرمز  _____________________________________ ]حدد[أخرى 

 9999 ]ال تقرأ[  ال اعرف

 

95D. [ 95اذا كانت للمستجيب مهنة، أي اإلجابات في الّسؤالB ( ربّة منزل /2=طالب أو تلميذ ، 1،لم أكن أعمل أبدا=0غير=  
قطاع  الخاص أو في  القطاع في  او جهة هل تعمل لحسابك الشخصي أو لحساب شخص   : [اسأل ،  يهتمّ بشؤون العائلة

  أو العمل عن عاطل  أنه إلى السابق السؤال  في المستجيب  أشار  إذا] ؟  (العام)القطاع   أو لحساب الدولة ةالمنظمات غير الحكومي
  القطاع  أو  الخاص القطاع في آخر لشخص  أو  ، لحسابك  عملت هل ،  األخير  عملك في :[اسأل ، غير قادر على العمل  أو متقاعد
 ]اقرأ الخيارات[   الحكومة؟ لصالح أو  ، الحكومي غير

 1 العاملون لحسابهم الخاص 

 2 القطاع الخاص

 3 منظمات غير حكومية أو مجتمع مدني 

 4 ( الدولة) القطاع العام

=ربة منزل  2، أو لباذ/ طيتلم=1، أو  العملعاطل عن =95B  0 الّسؤال ]إذا كانت اإلجابة في ال ينطبق 
 [ )سيقوم الجهاز بالتخطي التلقائي(

7 

 9 ]ال تقرأ[ ال اعرف
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96A . ماهي الّطريقة الّرئيسيّة التّي يتّم بها اتّخاذ القرارات حول كيفيّة انفاق األموال التّي تملكها أو التّي تجنيها من وظيفة
 أقرأ الخيارات[ للباحث: ]مثال أو من نشاط تجارّي، أو من بيع أشياء أو من أنشطة أخرى؟ 

 1 أنت بنفسك تتّخذ القرارات  

 2 زوجك/زوجتك من تتّخذ القرارات  

 3 تتشارك أنت و زوجك/زوجتك في اتّخاذ القرارات 

 4 تتشارك مع أفراد آخرين من أسرتك في اتّخاذ القرارات  

 5 فقط أفراد آخرون من أسرتك من يتّخذون القرارات من دونك 

 6 ]ال تقرأ[ ال شيء مّما ذكر/ بعض اإلجابات األخرى 

 7 ]ال تقرأ[ د مداخيل ال ينطبق / ال توج

 9 ]ال تقرأ[   ال اعرف

 

B96  من هو رّب األسرة، يعني، من الّشخص الذّي يتحّمل المسؤوليّة الّرئيسيّة في اتّخاذ القرارات بالنّيابة عن باقي أفراد .
 [ ، قم بالترميز من اإلجاباتخيارات ال تقرأ ال]  األسرة؟ 

 1 [ أي المستجيب]أنت 

 2 الّزوج/ الّزوجة  

 3 والد المستجيب  

 4 والدة المستجيب 

 5 ابن المستجيب  

 6 ابنة المستجيب 

 7 جّد المستجيب  

 8 جّدة المستجيب  

 9 قريب آخر للمستجيب من الّرجال  

 10 قريب آخر للمستجيب من النّساء 

 11 شخص آخر  

 12 ]ال تقرأ[ أكثر من شخص واحد  

 99 تقرأ[ ]ال   ال اعرف

 

C96 .[96  ، يعني اذا كانت اإلجابة في الّسؤالاذا لم يكن المستجيب هو رّب األسرةB   ال  99)المستجيب( أو أنت =1ليست=
ما   [ اسأل  ، أو متقاعد، أو غير قادر على العمل،كان عاطل عن العمل إذا ] ؟ لرّب األسرة  الرئيسية ةمهنالما هي  [اسأل  ، أعرف

 [ ال تقرأ االختيارات، قم بالترميز من اإلجابات] ؟(رّب األسرة  مهنة عمل بهاهي طبيعة آخر 

 97 )اذا كان المستجيب هو رّب األسرة( ال ينطبق 

 0 لم أكن اعمل أبدا

 1 طالب / تلميذ 

 2 ربة منزل / يهتم بشوؤن العائلة 

 3 الغابات واالحراج  صيد / ال /الزراعة  /الفالحة بمجالعامل  

 4 بائع متجول / بائع    /بيّاع  

 5 تاجر تجزئة / صاحب متجر

 6 بمصنع( غير ماهر منزلية،  عامل  خادمة عامل،  ،عامل نظافة مثال  هر ) اغير معامل  

 7  عامل اليات، عامل ماهر بمصنع( هر )مثال، الكهربائي، الميكانيكي،امل ماو عأحرفي 

 8 او موظفي السكرتيريا  الكتبة

 9 نيكبار المشرفمن  /ئيس فرقة مشرف/ ر 

 10 األجهزة األمنية )الشرطة ، الجيش ، األمن الخاص 

 11 مهني من الدرجة المتوسطة )مثال : المدرسون ، الممرضون ، موظفي الحكومة من الدرجة المتوسطة 

العاملون في المجال المالية / األطباء / المحامون / المهندسون /   /المصرفيون ( الدرجة العاليةمهني من 
 ) كبار  الموظفين /الجامعات  المحاسبون / أساتذة 

12 

 95 أخرى  

 99 ]ال تقرأ[  ال اعرف
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 تقرأ الخيارات[ ]للباحث: قم باختيار رمز اإلجابة. ال . ما هو أعلى مستوى تعليمي وصلت إليه؟ 97

 ً  0 لم يتلق تعليماً رسميا

 1 تعليم غير رسمي فقط )بما في ذلك التعليم القرآني( 

 2 بعض التعليم االبتدائي/ اإلعدادي/ األساسي 

 3 أكمل المرحلة االبتدائية/ اإلعدادية/ األساسية 

 4 بعض التعليم الثانوي 

 5 أكمل المرحلة الثانوية

 6 المرحلة الثانوية، بخالف الشهادة الجامعية مثالً؛ دبلوم تكوين مهنيمؤهالت ما بعد 

 7 وصل للمرحلة الجامعية 

 8 أنهى المرحلة الجامعية 

 9 دراسات عليا 

 99 ]ال تقرأ[ ال أعرف  

 

98A. للباحث: قم باختيار رمز اإلجابة. ال تقرأ الخيارات[ ؟  انت لديك واحدةك ما هي ديانتك، إن[ 

 0 يوجد ال 

 المجموعات/ الطوائف المسيحيّة 

 1 )اذا قال المستجيب مسيحي فقط و لم يحّدد أّي مجموعة فرعيّة ينتمي اليها(  مسيحي

 2 رومانّي كاثوليكي 

 3 (Orthodoxأرثودكسي )

 4 قبطي 

 (Protestant – Mainlineخّط رئيسيّ ) -بروتستاني 

 5 (  Anglicanأنجليكاني )

 6 ( Lutheranلوثري )

 7 ( Methodistميتودي )

 8 ( Presbyterianمشيخي)

 9 (Baptistمعّمد )

 10 ( Quaker/friendsكويكر/ أصدقاء )

 11 ( Mennoniteمينونيتي )

Dutch Reformed 30 

 31 ( Calvinistكالفيني )

 ال ينتمي للخّط الرئيسيّ  –بروتستاني 

 12 ( Evangelicalانجيلّي )

 Pentecostal (e.g. “born again” and / orبانتاكوستالي )مثال ولد من جديد أو تّم إنقاذه( )
“saved”)  ) 

13 

 14 مستقّل )مثال الكنيسة االفريقيّة المستقلّة( 

 32 كنيسة المسيح

 33 الكنيسة المسيحيّة الّصهيونيّة 

 أخرى  
 15 ( Jehovah’s Witnessشاهد يهود )

 16 ( Seventh-day Adventistالّسبتيّين )

 17 ( Mormonالمورمون )

 المجموعات/ الطوائف المسلمة 

 18 مسلم فقط )بمعنى إذا أجاب الُمستجيب بكلمة "مسلم" فقط، دون أن يحدد مجموعة فرعية محددة( 

 سني

 19 سني فقط )بمعنى إذا أجاب الُمستجيب بكلمة "سني" أو "سني مسلم" فقط( 

 20 اسماعيليّ 

 21 ( Mouridiya Brotherhoodاالخوان المريدون )

 22 ( Tijaniya Brotherhoodاالخوان التّيجانيّة )
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 23 ( Qadiriya Brotherhoodاالخوان القادريّة )

 شيعي
 24 شيعي

 أخرى  

 25 تقليدّي/ دين عرقيّ 

 26 الهندوسيّة 

 27 بهائي

 28 وجود إلله( شكك )ال يعرف إذا كان هناك تمُ 

 29 ملحد )ال يؤمن بوجود إله( 

 34 يهودي 

     أدخل رمز اإلجابة  أخرى ]حدد[: _______________________________
 9998 رفض اإلجابة 

 9999 ال أعرف 

 

98B.  [ نية للمستجيبديأدخل  إسم المجموعة ال ]  ............................تعاملت الحكومة مع ،  كم من مرة، إن حدث ذلك  
=ال يوجد  0يعني إذا أجاب بـ  – 98Aإذا كان المستجيب لم يحدد أية ديانة  على السؤال ]. [ اقرأ الخيارات] بطريقة غير عادلة ؟ 

)سيقوم الجهاز   99وانتقل الى السؤال . 98B ال ينطبق على =7=ال أعرف، قم باختيار 9999=رفض اإلجابة، 9998، أو 
 [ بالتخطي تلقائيا(

 0 أبدا

 1 أحيانا

 2 غالبا

 3 دائما

 7 ال ينطبق )ال تقرأ(

 9 ال أعرف )ال تقرأ(

 

 اإلجابة[ ]ال تقرأ الخيارات. قم باختيار رمز سوف تمنح صوتك؟  مرشح حزب  رئاسية غداً، ألي . اذا جرت انتخابات 99

 1580 حركة النّهضة 

 1581 قلب تونس 

 1582 الحزب الدّستوري الحرّ 

 1583 التيّار الدّيمقراطي

 1584 ائتالف الكرامة  

 1585 حركة الّشعب  

 1586 تحيا تونس 

 1587 االتّحاد الّشعبي الجمهوري  

 1588 مشروع تونس

 1589 حزب الّرحمة  

 1590 نداء تونس 

 1591 أفاق تونس  

     ضع الّرمز   _________________________________  ]حدد[:أخرى 

 9997 لن أقوم بالتصويت 

 9998 رفض اإلجابة 

 9999 ال أعرف 

 

 . قم بالترميز من خالل اإلجابة.[ ال تقرأ الخيارات]هذه المقابلة؟ جراء سؤال آخر فقط: من تعتقد قام بإرسالنا ال . 100

 0 ال أحد 

 1 )اإلجابة الّصحيحة( األفروبارومتر  /  وان تو وانمؤسسة 

 2 )لكن ليست األفروبارومتر أو شريك وطني(مركز/ مؤسسة/ برنامج بحثي 

 3 منظمة دينية /منظمة غير حكومية
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 4 جامعة/ مدرسة/ كلية

 5 شركة خاصة

 6 جهة إعالمية

 7 حزب سياسي/ سياسييون

ذلك المسؤلون الحكوميون، وكاالت الحكومة أو وزارات أو أي جهة  بما في  (الحكومة )بشكل عام(
 حكومية أخرى ذكرها المستجوب( 

8 

 9 آخرمنظمة دولية أو بلد 

 10 هللا

 95 أخرى

 98 رفض اإلجابة 

 99 ال أعرف 

 
 شكراً جزيالً. لقد كانت إجاباتك مفيدة للغاية. 

 ال تنسى إكمال القسم التالي  –أنهي المقابلة 
 
 
 

 يجب اإلجابة على جميع األسئلة الالحقة من قبل الباحث بعد إنهاء المقابلة

ENDTIME  الساعة  الدقيقة 

     ساعة[   24]للباحث: أدخل الساعة والدقائق، استخدم نظام الـ  وقت نهاية المقابلة  نهاية الوقت.  

 

LENGTH  .بالدقائقلالستعمال المكتبي فقط: مدة المقابلة مدة المقابلة    

 
 . جنس المستجيب: 101

 1 ذكر

 2 أنثى

 

 . عرق المستجيب: 102

 5 جنوب آسيا )الهند وباكستان، الخ.(  1 أسود/ أفريقي 

 6 شرق آسيا )الصين، كوريا، أندونيسيا، الخ.(  2 أبيض/ أوروبي

 9995 [ حّدد]  أخرى 3 ملون/ مختلط العرق 

 9999 أعرف ال  4 عربي/ لبناني/ شمال أفريقي

 

 . ما هي اللغة األساسية التي استخدمت في المقابلة؟ 103

   1580   العربية

     

    

  
  ]حدد[:أخرى 

 __________________ 
ضع 
 الّرمز

   

 

 . ما هي طبيعة المنزل الذي يعيش فيه المستجيب؟ 104

 1 مسكن حديث  )ُمستقل(

 2 منزل تقليدي/ كوخ

 3 )كشك( هيكل مؤقت/ كوخ 

 4 شقة في بناية سكنية

 5 غرفة مفردة في بناية سكنية كبيرة أو الفناء الخلفي

 7 كن في مجمع صناعي أو مجمع زراعي امس 
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 8 أخرى

 

 . ما هي الماّدة المصنوع منها سطح منزل المستجيب؟ 105

 1 معدن، القصدير أو الزنك 

 2 البالط أو القرميد 

 3 القرمود 

 4 العشب القش أو 

 5 غطاء بالستيكي

 6 الحرير الصخري/ األسبستوس 

 7 مواد متعددة

 8 اسمنت

 9 بعض المواد األخرى

 10 ال أستطيع الجزم/ لم أتمكن من رؤية السقف 

 

 . هل كان هنالك أشخاص آخرون حاضرون من المحتمل أنهم استمعوا للمقابلة؟ 106

 1 ال أحد 

 2 الزوج/ الزوجة فقط

 3 األبناء فقط 

 4 بعض أشخاص آخرين 

 5 حشد صغير

 

 ال نعم . 107

A.  0 1 هل قام المستجيب بالرجوع إلى أشخاص آخرين من أجل الحصول على معلومات لإلجابة عن أي سؤال؟ 

B. 0 1 هل تعتقد أن أحدهم قام بالتأثير في إجابات المستجيب خالل المقابلة؟ 

C.  0 1 المجتمع و/أو األحزاب السياسية بالحديث معك؟ هل قام أي شخص من ممثلي 

D.  0 1 هل شعرت بالتهديد خالل المقابلة؟ 

E.  0 1 هل تم تهديدك جسدياً خالل المقابلة؟ 

 

 . ما هي نسبة األسئلة التي تشعر أن المستجيب واجه صعوبة بالرد عليها؟ 108

 4 جميعها

 3 معظمها

 2 بعٌض منها 

 1 عدد قليل 

 0 صعوبة أبداً لم يواجه 

 

]حدد ثالثة أسئلة. إذا واجه المستجيب مشكلة بالرد  . ما هي األسئلة التي واجه المستجيب مشاكل في اإلجابة عنها؟ 109
 " في المربعات. 000على أقل من ثالثة أسئلة، أدخل "

A.  السؤال األول    

B. السؤال الثاني    

C. السؤال الثالث    

 

 المستجيب تجاهك أثناء المقابلة؟ . كيف كان سلوك 110

A.  هل كان أو كانت 
1 

 وّدي
2 

 فيما بينهما 
3 

 عدائي

B.  هل كان أو كانت 
1 

 مهتم
2 

 فيما بينهما 
3 

 يشعر بالملل 

C.  هل كان أو كانت 
1 

 متعاون
2 

 فيما بينهما 
3 

 غير متعاون

D.  3 2 1 هل كان أو كانت 
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 غير صبور  فيما بينهما  صبور 

E.  هل كان أو كانت 
1 

 مرتاح
2 

 فيما بينهما 
3 

 حذر/ مرتاب 

F.  هل كان أو كانت 
1 

 صادق
2 

 فيما بينهما 
3 

 مضلل

 

 تفاصيل الباحث:

 ]أكتب اإلسم[ . اسم الباحث: 111

   س و ت . رقم الباحث: 112

   . عمر الباحث: 113

 

 . جنس الباحث: 114

 1 ذكر

 2 أنثى

 

 أم حضرية؟ )قروية( . هل أنت من منطقة ريفيّة115

 1 (قرويةية )ريف

 2 يةحضر 

 

 . اللغة الرئيسية للباحث: 116

   1580 العربية

   1581 األمازيغيّة

   2 الفرنسية

     أدخل رمز اإلجابة  ____ ]حدد[:أخرى   

 

 ال يسأل في تونس للباحث:   ألصل اإلثني. ا117

    عربي 

    

     أدخل رمز اإلجابة  ____ ]حدد[:أخرى   

 

 مستوى تعليم للباحث: . أعلى 118

 3 أكمل المرحلة االبتدائية/ اإلعداديّة/ األساسيّة 

 4 بعض التعليم الثانوي 

 5 أكمل المرحلة الثانوية

 6 مؤهالت ما بعد المرحلة الثانوية، بخالف الشهادة الجامعية مثالً؛ دبلوم تكوين مهني

 7 وصل للمرحلة الجامعية 

 8 أنهى المرحلة الجامعية 

 9 دراسات عليا 

 

 TUN119. [اختر كّل ما ينطبق]  ما هي اللّغات التّي تتكلّمها؟ 
   1580 العربيّة

   1581 األمازيغيّة

   2 الفرنسيّة

   3 االنجليزيّة 

     أدخل رمز اإلجابة  ____ ]حدد[:أخرى   

 
 صفحة التوقيع 
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المقابلة؟ على سبيل المثال، هل حدث أي شيء آخر ذو أهميّة خالل إجراء  : هل لديك أي تعليقات أخرى على  الباحث. 120
 المقابلة؟ 

 0 ال

 
 ________________________________________________________ ]إشرح[ نعم: 

 
 _________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________ 

1 

 
. الباحث: أقر بأن هذه المقابلة قد أجريت وفقاً للتعليمات التي وردت خالل التدريب. جميع اإلجابات المعبّأة هنا هي 121

إجابات المستجيب الذي تم اختياره من خالل منهجيّة اختيار المستجيب المناسبة )حسب المعايير الُمحددة في صفحة اختيار  
 الُمستجيب(. 

 
 توقيع الباحث:          

 _______________________________________________________________ 
 

مقابلة؟ على سبيل المثال، هل حدث أي شيء آخر ذو أهميّة خالل : هل لديك أي تعليقات أخرى على الالمراقب. 122
 إجراء المقابلة؟ 

 0 ال

 
 ________________________________________________________ ]إشرح[ نعم: 

 
 _________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________ 

1 

. المراقب: أقر بأن هذه المقابلة قد أجريت وفقاُ للتعليمات التي تم تقديمها وشرحها للباحثين خالل التدريب. وقد تمت  123
الصفحة األولى على عمليّة    مراجعة العد في  المعلومات حول منطقة  للتأكد من اكتمالها ودقتها. وتستند  اإلجابات  جميع 

الرصد التي قمت بها أنا شخصيّاً في المنطقة الُمختارة وذلك باتّباع أسلوب سحب العينات المناسبة )حسب المعايير الُمحددة  
 في صفحة اختيار الُمستجيب(. 

 
 قيع المراقب: تو         

 _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [ الستخدام المراقب فقط]

 
 

BACKCHK   هل تّمت العودة للتّحقّق من المنزل؟ 

 1 نعم

 2 ال 

 


	الجولة الثامنة
	طبيعة الديمقراطيّة والحكم في تونس
	طريقة اختيار المسكن
	الباحث : مهمتك أن تختار عشوائياً أسرة. الاسرة هي مجموعة من الأشخاص الذين يأكلون من نفس انية الطعام.
	ابدأ المشي انطلاقا من نقطة البداية التي وقع اختيارها تلقائيا من المشرف على العمل الميداني.
	أعضاء الفريق يجب أن يبدؤوا المشي في اتّجاهات معاكسة لبعضهم البعض. اذا كان الباحث A يمشي باتّجاه الشّمس فيجب على الباحث B أن يمشي عكس اتّجاه الشّمس. الأعضاء C وD يجب أن يمشوا نحو الزّاوية اليمين لكلّ من A و B.
	يجب إستعمال فترة زمنية 5/10 لاختيارالمنازل. و هذا يعني المشي في الاتّجاه المحدّد الخاصّ بك تاركا وراءك نقطة البداية، يتمّ اختيار المنزل عدد 5 لاجراء المقابلة الأولى باحتساب المنازل الموجودة على جهة اليمين و اليسار (و البدء بالمنازل من جهة اليمين اذا ك...
	بعد المغادرة و الانتهاء من المقابلة الأولى يجب الاستمرار في نفس الاتّجاه و هذه المرّة يتمّ اختيار المنزل 10 مجدّدا بعد احتساب المنازل يمينا و يسارا.
	اذا انتهيت من العدّ و لم يعد هناك المزيد من المنازل لاحتسابها يتمّ التوجّه الى الزّاوية اليمين و مواصلة المشي و الاستمرار في العدّ حتّى العثور على المنزل 10.
	للباحث: إذا لم تتم المقابلة بنجاح، استخدم الجدول أدناه لتسجيل مستوى تقدمك بالعمل حتى تقوم بإجراء مقابلة ناجحة. ضع دائرة حول رقم الرمز في الجدول أدناه للمقابلات الغير ناجحة فقط.
	للباحث: إذا لم تتم المقابلة بنجاح، استخدم الجدول أدناه لتسجيل مستوى تقدمك بالعمل حتى تقوم بإجراء مقابلة ناجحة. ضع دائرة حول رقم الرمز في الجدول أدناه للمقابلات الغير ناجحة فقط.
	للباحث: إذا لم تتم المقابلة بنجاح، استخدم الجدول أدناه لتسجيل مستوى تقدمك بالعمل حتى تقوم بإجراء مقابلة ناجحة. ضع دائرة حول رقم الرمز في الجدول أدناه للمقابلات الغير ناجحة فقط.
	في حال عدم وجود أي شخص في المسكن (أي أن المسكن كان فارغاً) بعد القيام بزيارتين للمسكن، قم باستبدال المسكن مع المسكن المجاور تماماً. إذا رفض المستجيب المقابلة، اختر فترة الانتظام 10 لاختيار مسكن بديل، وذلك عن طريق عد المساكن على الجهة اليمنى واليسرى.
	عند العثور على مسكن يتواجد فيه شخص ما، قم بالتعريف عن نفسك باستخدام النص التالي. يجب عليك التدرب على هذه المقدمة التعريفية لتتمكن من قولها تماماً كما هي مكتوبة أدناه.
	للباحث: ضمن الأسرة المُختارة في العيّنة، قم باختيار شخص عشوائي (يعني أي فرد من الأسرة)؛ بحيث يصبح هذا الفرد هو المُستجيب في المقابلة. ستوجّهك اللّوحة الرّقميّة للتّناوب على الاختيار بين الرّجال و النّساء.
	لاحظ أن "المقابلة الأولى" تعني أول مقابلة لك في أول يوم عمل ميداني، وليس أول مقابلة لك في كل يوم عمل ميداني.
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