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 دموگرافیک های  سئوال
 

 جنس -1
 

 سن  -2
 

 استان  -3
 

   سکونت محل  -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
یا ییک دو  ، ۱۴۰۰، خرداد خرداد امسال یا یا  ماهدهنده گفت خرداد است. اگر پاسخ  ۱۴۰۰خرداد سال  ۲۸جواب درست  
 جواب درست است. هفته دیگه  
 . ، جواب بل، تاحدی درست را علمت بزنید ۱۴۰۰یا بهار امسال یا بهار  یا یه ماه دیگه چند هفته دیگه اگر گفت  

 .مواردی مثل این، جواب نادرست را علمت بزنیداگر گفت چند ماهه دیگه یا سال دیگه و 
 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 اصل  انتخابات ندارین  کت کنی   ؟ منظورم اینه که خیل احتمال داره شر
کت کنی     احتمال نداره  ؟ که شر

 خیل احتمال داره 
 تاحدی احتمال داره 

 احتمال نداره چندان 
 اصل احتمال نداره / خیل کم احتمال داره 

 دارد 
ی

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

 
شورای نگهبان صلحیتشونو  بی   این افرادی که   اشهرای بدین یا نه، اگه قرار بتو انتخابات خواین  حاال فارغ از اینکه شما م  -9

،  خونم تایید کرده و من اسمشونو م   ؟ ین به کدومشون رای مانتخاب کنی  
، آقای  جلیل،  آقای ، آقای رئییس، آقای رضایی  ؟ همت  آقای  یا زاده مهرعل آقای زاده،  قاض  آقای زاکای 

 بخوانید ش ها را فراموش کرد دوباره برای اگر گزینه 
 جلیل سعید  
 رضایی محسن 
 رئییسابراهیم 

 زاکای  رضا عل 
حسی     زادهقاض  امپ 
 زاده مهرعل محسن 

 همت  عبدالنارص  
 کدام هیچ 

 رای سفید 
 نیم دهم  رای

 دارد 
ی

 بستیک
م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
تونن در انتخابات حضور  و اونا نیم  شورای نگهبان صلحیت بعض  از کاندیداهای انتخابای  رو رد کردهدونی   که ب شاید -10

   ؟موافق هستی   یا که نه مخالفی   شورای نگهبان که صلحیت کاندیداها را رد کرده    کار این   با ، شما به طور کل  داشته باشن 
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 مخالف تاحدی  
 مخالف کامل  
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
  

شورای نگهبان که  کار    با اینبزارین اسم چند تا از این کاندیداها را که شورای نگهبان صلحیتشونو رد کرده بخونم، شما به من بگی   که 
؟  که نه  هستی   یا   موافقصلحیت این فرد رو رد کرده   ؟ تاحدی  منظورم اینه که  مخالفی   ؟ تاحدی موافق هستی   کامل موافق هستی  

؟   مخالف هستی   یا کامل مخالف هستی  
 

؟ شما با ردصلحیت آقای احمدی   ؟نژاد محمود احمدی رد صلحیت   -11  نژاد موافقی   یا مخالفی  
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 مخالف تاحدی  
 مخالف کامل  
 شناسم نیم 
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم م ترجیح 
 

؟ شما با رد صلحیت آقای تاج   ؟طور چ زادهمصطف  تاج رد صلحیت   -12  زاده موافقی   یا مخالفی  



 
Iran Persona 

iPERSOANA2_QField_20210528_Rev03_FA 
 

 

 موافق کامل  
 موافق تاحدی  
 مخالف تاحدی  
 مخالف کامل  
 شناسم نیم 
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

یرد صلحیت  -13 ی موافقی   یا مخالفی    ؟ اسحاق جهانگپ   شما با رد صلحیت اسحق جهانگپ 
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 مخالف تاحدی  
 مخالف کامل  
 شناسم نیم 
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

؟رد صلحیت  و  -14 ؟  عل الریجای   موافقی   یا مخالفی  
 شما با رد صلحیت عل الریجای 

 موافق کامل  
 موافق تاحدی  
 مخالف تاحدی  
 مخالف کامل  
 شناسم نیم 
 دانم / نظری ندارمنیم 

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 
 

با هرکدومشون موافقی   یا  شیم، بزارین چند تا عبارت براتون بخونم و شما بگی   جمهوری نزدیک م داریم به انتخابات ریاست که  حاال  
، تاحدی مخالفی   یا کامل مخالفی    ی   مخالف ، نه موافقی   و نه مخالفی   ، تاحدی موافقی    . یعت  کامل موافقی  

 
و با بقیه   بشه نامزد هر فرد ایرای  بدون توجه به جنسیت یا مذهب، باید اجازه داشته باشه در هر انتخابای  که دوست داره   -15

 رقابت کنه 
 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 بتونن بدون تمام گروه  -16

 نامزد کی    
 موافق کامل  

 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 
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 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   -17

 موافق کامل  
 موافق تاحدی  

 نه موافق و نه مخالف 
 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
دازنها باید پویل باشه. یعت  مردم خدمات بهداشت  و درمای  برای ایرای   -18  خودشون باید هزینه درمانشونو بپر

 موافق کامل  
 موافق تاحدی  

 نه موافق و نه مخالف 
 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
ایط قانوی  برای کاندیدا شدن رو   نامزدهای انتخابای  شورای نگهبان حق داره تا صلحیت  -19 رو رد کنه، حت  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 

 
 باشن  و مسلمان جمهوری حتما باید مرد نامزدهای انتخابات ریاست  -20

 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 -21

   انتخابات دخالت کنهانجام تو روند   ،حمایت از اون نامزد 
 موافق کامل  
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 موافق تاحدی  
 نه موافق و نه مخالف 

 تاحدی مخالف 
 کامل مخالف 

 ندارمدانم / نظری  نیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
22-  

ی
، مردم ایران باید این قدرت رو داشته باشن  که اختلف نظر وجود داره   در 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 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
سم.   کوتاهخب حاال که این عبارتا تموم شدن، اگه اجازه بدین چند تا سئوال   -23 دونی    م احتماال نطور که و همدیگه بپر

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

؟ م  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 

 
شد و ایشون  نژاد تو انتخابات تایید مخواین تو انتخابات رای بدین یا نه، اگه صلحیت آقای احمد فارغ از اینکه شما م  -24

آقای  دادین؟ یعت  به کدوم یک از این دو نفر رای م دادین؟ ، شما کدمشونو رو ترجیح م کنهقرار بود با آقای رئییس رقابت  
 نژاد یا آقای رئییس؟ احمدی

 نژاد احمدی
 رئییس 
 کدام هیچ 

 رای سفید 
 نیم دهم  رای

 دارد 
ی

 بستیک
م هنوز تصمیم نگرفتم   / هنوز زوده تصمیم بگپ 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 ندهم دهم پاسخ  ترجیح م 
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سم. بزارین این سئوالم ازتون راست   -25 جمهور در ایران تا چه حد قدرت داره تا مسائل و مشکلت کشور  به نظر شما رئیس بپر
 منظورم اینه که خیل قدرت داره، تاحدی قدرت داره، چندان قدرت نداره یا اصل قدرت نداره؟  ؟رو حل کنه 

 خیل 
 تاحدی 

 چنداننه 
 خیل کم یا اصل 

 دانم / نظری ندارمنیم 
 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 

 
شما بیشپ    گرا. گن اصول به اون ییک م  و  بطلاصلح گن شون م های سیایس توی ایران، دو گروه هسی   که به ییک بی   گروه  -26

یا  طلبا یا اصولگراها؛ اصلح ترین؟ منظورم اینه که نظرای کدومشونو بیشپ  قبول دارین؟ ها نزدیک م یک از این گروه و به کد
؟  ایگه گروه دی به   مستقل هستی   و یا اینکه اصل اینکه    بیشپ  نزدیک هستی  

 طلب اصلح 
 گرا اصول
 )یا موافق هر دو(  مستقل
 ( مخالف هر دو)یا  کدامهیچ 

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

 دهم پاسخ ندهم ترجیح م 
 

 درآمد  -27
 

 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  صوری    در  <----

 


