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 دموگرافیک های  سئوال
 

 . جنس -1
 

 ن س -2
 

 استان -3
 

   سکونت محل  نوع -4
 شهر
 روستا 

 چادرنشی   
 

 تحصیل   مدرک -5
 

سم  نبدی اجازه  سئوال اولی    عنوان  به -6  ؟ کنی     م  دنبال چقدر  رو  روز  مسائل  و  اخبار  کل   شما  بپر
 خیل زیاد 

 زیاد  
 تاحدی 

 کم  
 خیل کم 

 اصل دنبال نیم کنم 
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

سم ازتون  هم  کیل  سئوال  یک  زارینب -7    شه؟ م برگزار  زمان    چه ،جمهوری ریاست  انتخابات دونی   م  شما   : بپر
، جواب  ۱۴۰۰خرداد خرداد امسال یا یا  ماهدهنده گفت خرداد است. اگر پاسخ  ۱۴۰۰خرداد سال  ۲۸جواب درست  

، جواب بل، تاحدی درست را  ۱۴۰۰بهار بهار امسال یا چند هفته دیگه  ماه دیگه یا   دو ، ییکدرست است. اگر گفت  
 علمت بزنید 

 بل، جواب درست 
 بل، جواب تاحدی درست 

 بل، جواب نادرست 
 دانم /نظری ندارم نیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

سم که م -8 کت کنی   یا اینکه  احتمال داره تو انتخابات ریاست حد تا چه تونم ازتون بپر   تو قصدی برای مشارکت  جمهوری شر
، تاحدی احتمال داره، چندان احتمال نداره یا انتخابات ندارین  کت کنی   اصل  ؟ منظورم اینه که خیل احتمال داره شر
کت کنی     احتمال نداره  ؟ که شر

 خیل احتمال داره 
 تاحدی احتمال داره 
 چندان احتمال نداره 

 اصل احتمال نداره / خیل کم احتمال داره 
 دارد 

ی
 بستیک

م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 
 دانم / نظری ندارمنیم 
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 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

جمهوری بشن. حاال فارغ از اینکه شما  خوان کاندیدای انتخابات ریاست که م  مطرحه ها تو رسانه  از االن اسام بعض  افراد  -9
،  بی   این افرادی که اسمشونو م رای بدین یا نه، اگه قرار بود تو انتخابات خواین  م کدوم و انتخاب  خونم انتخاب کنی  
 کردین؟ م

ی، جلیل، آقای ، زادهآقای تاج جهرم، ی  آقای آذر نژاد، آقای احمدی  ، آقای جهانگپ  آقای رئییس، آقای  آقای رضایی
 ؟ یا آقای محسن هاشیم آقای محمد ، عل الریجای  آقای  ، قالیباف آقای عارف، ظریف، آقای 

 ش بخوانید ها را فراموش کرد دوباره برای اگر گزینه 
 نژاد احمدی

 جهرم ی آذر 
 زادهتاج 

 جلیل 
ی   جهانگپ 

 رضایی 
 رئییس 
 ظریف 
 عارف 

 قالیباف 
 الریجای  عل 

 سعید محمد 
 محسن هاشیم 

 بروید   ۱۱به سئوال < --- کدامهیچ 
 بروید  ۱۱ به سئوال< ---  نیم دهم رای

 دارد 
ی

 بروید ۱۱به سئوال <  --- بستیک
م هنوز تصمیم نگرفتم   بروید  ۱۱به سئوال <  --- / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 بروید ۱۱به سئوال <  --- دانم / نظری ندارمنیم 
 بروید  ۱۱به سئوال <  --- دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 اگر به اسم فرد دیگری اشاره کرد یادداشت کنید< ---- سایر 
 

سید که در سئوال قبل به گزینه مشخض اشاره کرده ۱۰سئوال بعدی،   بپر
از  یک اند که به هر  یعن  گفته ،  اند ، را فقط از کسای 

 انددهند یا به نام فرد دیگری اشاره کرده م   یرا  ،شدهگفته نامزدهای  
 دهنده ذکر کرد دوباره بیان نکنیدای را که پاسخفقط دقت کنید نام گزینه 

 
شورای نگهبان صلحیتشونو تایید نکنه چطور؟ منظورم اینه که در اینصورت گزینه دوم شما چه  اگه ایشون نامزد نشوند یا  -10

 کیس یه؟  
، آقای رئییس، آقای  جلیل، آقای زاده، آقای تاج نژاد، آقای آذری جهرم، آقای احمدی  ی، آقای رضایی آقای جهانگپ 
 ، آقای محمد یا آقای محسن هاشیم؟ عل الریجای  ، آقای  قالیباف آقای عارف، ظریف، آقای 

 ش بخوانید ها را فراموش کرد دوباره برای اگر گزینه 
 نژاد احمدی

 آذری جهرم 
 زادهتاج 

 جلیل 
ی   جهانگپ 

 رضایی 
 رئییس 



 
Iran Persona 

iPERSOANA_s_QField_20210429_Rev02_FA 
 

 

 ظریف 
 عارف 

 قالیباف 
 الریجای  عل 

 سعید محمد 
 محسن هاشیم 

 کدام هیچ 
 نیم دهم  رای

 دارد 
ی

 بستیک
م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 اگر به اسم فرد دیگری اشاره کرد یادداشت کنید< ---- سایر 
 
شون به هیچ وجه  کدومبه  خونم،  این افرادی که اسمشونو م از رای بدین یا نه، تو انتخابات خواین  فارغ از اینکه شما م بازم حاال   -11

اییط  ؟ دین رای نیم  و تحت هیچ شر
، آقای رئییس، آقای  جلیل، آقای زاده، آقای تاج نژاد، آقای آذری جهرم، آقای احمدی  ی، آقای رضایی آقای جهانگپ 
 ، آقای محمد یا آقای محسن هاشیم؟ عل الریجای  ، آقای  قالیباف آقای عارف، ظریف، آقای 

 ش بخوانید ها را فراموش کرد دوباره برای اگر گزینه 
 نژاد احمدی

 آذری جهرم 
 زادهتاج 

 جلیل 
ی   جهانگپ 

 رضایی 
 رئییس 
 ظریف 
 عارف 

 قالیباف 
 الریجای  عل 

 سعید محمد 
 محسن هاشیم 

 کدام هیچ 
 نیم دهم  رای

 دارد 
ی

 بستیک
م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 اگر به اسم فرد دیگری اشاره کرد یادداشت کنید< ---- سایر 
 
 

شیم، بزارین چند تا عبارت براتون بخونم و شما بگی   با هرکدومشون موافقی   یا  جمهوری نزدیک م ریاست داریم به انتخابات که  حاال  
، تاحدی مخالفی   یا کامل مخالفی    ی   مخالف ، نه موافقی   و نه مخالفی   ، تاحدی موافقی    . یعن  کامل موافقی  
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باید بتونه تو انتخابات نامزد  ،سابقه محکومیت قضایی نداشته باشه انتخابات تو ایران باید عادالنه باشه؛ یعن  هرکیس که  -12
 بشه و با بقیه رقابت کنه 

 موافق کامل  
 موافق تاحدی  

 نه موافق و نه مخالف 
 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
 بشه  نامزد هر فرد ایرای  بدون توجه به جنسیت یا مذهب، باید اجازه داشته باشه در هر انتخابایی که دوست داره   -13
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
جمهوری  ریاست انتخابات   توی ، شورای نگهبان، افراد مورد نظر خودشونو  اجازههای سیایس باید بتونند بدون تمام گروه  -14

 نامزد کی    
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 ندهم   پاسخدهم ترجیح م 

 
   مداخله کی   انتخابات  روند انجام هرگز اجازه ندارن تو  ، ارتش و سپاهمسئوالِن افراد نظام، شامل   -15
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
 مجای  باشه ها باید  خدمات بهداشنی و درمای  برای ایرای   -16
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
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 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

ایط قانوی  برای کاندیدا شدن رو   شورای نگهبان حق داره تا صلحیت نامزدهای انتخابایی  -17 رو رد کنه، حنی اگه نامزدها شر
 داشته باشن 

 موافق کامل  
 موافق تاحدی  

 نه موافق و نه مخالف 
 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
شه،  بست سیایس مواجه م با بن   ، کشور مجلسجمهور با سایر نهادها مثل قوه قضائیه و  وقنی به دلیل اختلف رئیس  -18

  جمهور باید رئیس 
 
 ه حل کن یا رفراندوم  مل   پریساز طریق برگزاری یه همه این مشکل رو  درتو داشته باشه تا این ق

 موافق کامل  
 موافق تاحدی  

 نه موافق و نه مخالف 
 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 ندهم دهم پاسخ  ترجیح م 

 
تو    ، باید شونبرای انجام دادِن وظیفه مذهنی  رای دادن تو ایران یک وظیفه مذهنی یه. منظورم اینه که تمام شهروندان ایرای   -19

کت کی     انتخابات شر
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
از میان کسای   جمهور نباید برای اینکه بی   قدرت سیایس و نظام تو ایران همیشه یک تفاویی وجود داشته باشه، رئیس  -20

 . هسیی   ارتش و سپاه  عضو   هم  یا اینکه االن  نکه قبل عضو ارتش یا سپاه بود  انتخاب بشه
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 مخالف کامل  
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

 باشن  و مسلمان جمهوری حتما باید مرد نامزدهای انتخابات ریاست  -21
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
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 نه موافق و نه مخالف 
 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
ین امر الزم در یک   -22  جامعه است عدالت مهمپی
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
با    تونهم های جمهوری اسلم رو محقق کنه، سپاه تونه آرمان اگه نامزدی تو انتخابات باشه که به نظر سپاه پاسداران م -23

   انتخابات دخالت کنهانجام تو روند   ،حمایت از اون نامزد 
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 ندارمدانم / نظری  نیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
ی  ی جمهور موظفه تا از رهپی قبل از معرف  وزرا و اعضای کابینه، رئیس  -24

ه اعضای کابینه وزرا و   اجازه معرف   ش رو بگپ 
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
 در   -25

ی
، مردم ایران باید این قدرت رو داشته باشن  که اختلف نظر وجود داره   موارد مهم اقتصادی، سیایس، اجتمایع یا فرهنیک

 پریس یا رفراندوم مل، این مسائل رو حل کی   تا با درخواست یه همه 
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 نظری ندارمدانم / نیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
 خواد تو انتخابات نامزد بشه باید تعهدشو به اصل والیت فقیه اعلم کنه هر فردی که م  -26
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 دهنده در پاسخ به این سئوال، به نظر شما صادقانه جواب نداد یادداشت کنیداگر پاسخ < ----
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 مخالف تاحدی  
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
 

سم.  کوتاهخب حاال که این عبارتا تموم شدن، اگه اجازه بدین چند تا سئوال   -27 که آقای    االن تقریبا هفت سال و نیِم دیگه بپر
؟ روحای  رئیس   جمهور شده. شما تو این مدت از عملکرد آقای روحای  به صورت کل راض  هستی   یا ناراض 

 کامل راض  
 تاحدی راض  راض  /  
 تاحدی ناراض  ناراض  /  

 کامل ناراض  
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

 تا االن یه نمره ای بی   صفر تا ی آقای  ال اگه بخواید به کارنامه ا ح -28
 ن؟ بدید، چه نمره ای م دی  20روحای 

 نمره را یادداشت کنید 
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

احتمال مشارکت خودتونو تو انتخابات   یناگه بخوا ؛  شهتو ایران تا چند هفته دیگه برگزار م جمهوری  انتخابات ریاست  -29
کت کنی   و    ۱دین. عدد ، چه عددی م ۵تا   ۱ارزیایی کنی   بی   عدد  کت م   ۵یعن  اصل احتمال نداره شر ؟ یعن  حتما شر  کنی  

 جمله آخر را به صورت تاکیدی بیان کنید 
 ، اصل احتمال نداره یک
 دو 
 سه 

 چهار
کت م پنج  کنی   ، حتما شر

 دارد 
ی

 بستیک
م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
ان شیوع کرونا  تونه توی مشارکت شما تو انتخابات تاثپ  داشته باشه چقدر وضعیت امروز کرونا م  -30 ؟ منظورم اینه که اگه مپ  

یا   رای بدین تو انتخابات های رای و  برین تو صف شما بیشپی احتمال داره   ،تو کشورمون، تو روز انتخابات مثل امروز باشه
   ؟رای بدین  کمپی امکان داره  اینکه

 خیل بیشپی 
 تاحدی بیشپی 
 تاحدی کمپی 
 خیل کمپی 
ی نداره   تاثپ 
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 دهم رای نیم 
 دارد 

ی
 بستیک

م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم م ترجیح 
 

بی   آقای ظریف و آقای رئییس انتخاب کنی   به  قرار بود   رای بدین یا نه، اگهتو انتخابات خواین  حاال فارغ از اینکه شما م  -31
 دادین؟ آقای ظریف یا آقای رئییس؟  کدمشون رای م 

 ظریف 
 رئییس 
 کدام هیچ 
 نیم دهم  رای

 دارد 
ی

 بستیک
م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 اگر به اسم فرد دیگری اشاره کرد یادداشت کنید< ---- سایر 
 

بی   آقای  قرار بود  رای بدین یا نه، اگهتو انتخابات خواین فارغ از اینکه شما م بی   آقای ظریف و آقای قالیباف چطور؟ یعن   -32
 ؟  قالیبافدادین؟ آقای ظریف یا آقای انتخاب کنی   به کدمشون رای م  قالیباف ظریف و آقای  

 ظریف 
 قالیباف 

 کدام هیچ 
 نیم دهم  رای

 دارد 
ی

 بستیک
م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

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

قرار بود    رای بدین یا نه، اگهتو انتخابات خواین  فارغ از اینکه شما مبی   آقای قالیباف و آقای عل الریجای  چطور؟ یعن    -33
؟  بی   آقای قالیباف و آقای عل الریجای  انتخاب کنی   به کدمشون رای م   دادین؟ آقای قالیباف یا آقای عل الریجای 

 الیباف ق
 عل الریجای  

 کدام هیچ 
 نیم دهم  رای

 دارد 
ی

 بستیک
م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 اگر به اسم فرد دیگری اشاره کرد یادداشت کنید< ---- سایر 
 

سم. بزارین این سئوالم ازتون راسنی  -34   و  بطلاصلح گن شون م های سیایس توی ایران، دو گروه هسیی  که به ییک بی   گروه بپر
ترین؟ منظورم اینه که نظرای کدومشونو بیشپی  ها نزدیک م یک از این گروه و شما بیشپی به کد گرا. گن اصول به اون ییک م 
؟  ایگه ین و به گروه دی کدومو قبول ندار یا اینکه اصل هیچطلبا یا اصولگراها؛  اصلح قبول دارین؟   بیشپی نزدیک هستی  
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 طلب اصلح 
 گرا اصول
 مستقل 
 کدام هیچ 

 مخالف هر دو 
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 اگر اسم گروه خاض را مطرح کرد یادداشت کنید < ----ها سایر گروه 

 
 ه خانواد  ماهیانهِ درآمد  -35

 رآمد ندارم د
 رآمد کمپی از یک میلیون تومان د

 درآمد بی   یک تا دو میلیون تومان
 درآمد بی   دو تا سه میلیون تومان 

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

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

 درآمد بی   هشت تا نه میلیون تومان
 درآمد بی   نه تا ده میلیون تومان
 درآمد بیشپی از ده میلیون تومان 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم م ترجیح 

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

 زیاد  خیل
 زیاد 

 متوسط  /  تاحدی
 کم 

 کم   خیل
 سایر 
 

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

 متوسط  /  تاحدی
 کم 

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

 


