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في تونس  السياسية القيم والنشاطات  

 
 
 

 

 تونس: البلد      T    : رقم االستمارة، أربعة أرقام

  : الوالية           /          /2013: التاريخ

الباحثرقم    : الباحث  :  
 
 

 
 

   :قبل البدء بالمقابلة مجيباقرأ المقدمة التالية لكل : باحث  
 
 
 
 لخيرمساء ا/ صباح الخير 

 
بالتعاون مع جامعة  في تونساآاديمي  بإجراء بحثنقوم حاليًا  ELKA. وأنا أعمل لدى ____________________ اسمي 

عنوان إقامتك بطريقة ختيار إلقد تم . يتونسال المجتمعمن  عينة تمثيلية مقابلة ما يهتم له الناس في الحياة عن طريقتونس عن 
 . لكل المقيمين في تونسعشوائية آجزء من عينة تمثيلية 

 
وسائل ستخدام إ عن األسرة، معتقداتال ،مثل التنمية حول بعض المواضيع رأيك ألخذ الحصول على إذن منك إلى نحن نسعى

ال توجد إجابة صحيحة أو من أنه من فضلك تأآد . واألسرية الحياة الفردية أخرى مختلفة عن صفاتمن  وغيرها، الفساد، اإلعالم
في جتماعية في فهم الوضع العام والظروف اإلهم اتس ألنها سوف في غاية األهميةهي  مساعدتك. األسئلة أي من هذهعلى  خاطئة
 .بشكل أفضل تونس

 
تكون سوف و الدراسة موقعبعيد عن  آمن ، في مكانمنفصلة المعلومات الخاصة بكب حتفاظاإلسيتم . تمامًا سرية آل إجاباتك ستبقى

من آل  جاباتاإل آلسيتم جمع  .نحن نعتقد بأنه ال توجد أية مخاطرة بالنسبة لمشارآتك في هذه الدراسة. فرقم تعريب فقط مرتبطة
 هذا البحث نتائجستخدام إ وسيتم. المشارآين أي فرد من هويات تتبع يستطيع يعني أنه ال أحد هذا. المشارآين مع بعضها البعض

تحسين  يساهم في ألنه هذا البحثلمشارآتك مهمة جدًا . البحثيةوالعروض  العلميةالمجالت  نشرها في، وسيتم فقط ألغراض أآاديمية
 .جتماعي حتى تتمكن آل الطبقات من فهم بعضهم البعض في تونسالوضع اإل

 
 .ةتام سريةوفي  ةطوعيت اأنه أؤآد لك، وأريد أن أو نحو ذلك الساعةسوف تستغرق هذه المقابلة حوالي 

 
 وائق سلبيةعأي  كلهنا ليس. سوف ننتقل إلى السؤال التاليوأخبرنا  من فضلك  ترغب في اإلجابة عليهسؤال الأي  في حال ذآرنا

 .عن إجراء المقابلة فى أى وقت تشاء أن تتوقف ويمكنك. الرد على أي سؤال رفض المشارآة أو لعدم
 

مرة . سنطرحها عليك اليوم التي لمماثلة لتكا بعض المواضيع متابعة و في مناقشةفرصة للمشارآة  عن قد نتصل بك في المستقبل
 .سريةو تطوعية ًامقابلة الحق أيفي  المشارآة أخرى،

 
 :مارقاألهذه على  محيمكنك األتصال ب. إذا أردت األستفسار عن هذه الدراسة

 )901808-071 (071-901691) / ( 
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 Aالقسم 
 

V1.ساعة24مل نظاماستع (:..................سجل الوقت بالتحديد اآلن(
 

 . في البداية باش نسألك بعض األسئلة العامة
 

V2.فرحان، ماآش فرحان برشة أو ماآش فرحان بالكل ؟تقولي هل إنت فرحان برشة، بصفة عامة تنجمش 
  فرحان برشة .1
 فرحان .2
  برشة ماآش فرحان  .3
   ماآش فرحان بالكل .4
  )ال تقرأ(عرف أال . 8
 )ال تقرأ( إجابة ال . 9

 
V3.)؟ من فضلك إستعمل البطاقة هاذي باش تعاونك في ليامات هذيبصفة عامة قداش راضي على حياتك)1بطاقة العرض رقمظهر أ: باحث

 .جوابك
، آيما "برشةراضي "يعني  10رقم  و "ماآش راضي بالكل"يعني  1حدد مدى رضاك، حيث أن رقم  10إلى  1مقياس من ال ستخدامإب 

  .ناتهم باش تعبر على درجة رضاك على حياتكتنجم تختار رقم بي
 
 ماآش

راضي   راضي بالكل
 ال إجابةال أعرف برشة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 

V4. واحدة فقطجابةإو سجلعاليًاقرأ إ( ... هل أنت حاليًا(
V6نتقل إلىإ             غير متزوج . 1    

 متزوج. 2
 مطلق  .3
 منفصل   .4
 لأرم  .5
 )ال تقرأ(عرف أال . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9

 
V5. ؟ أوالدقداش عندك 

 أوالدال يوجد  .0
 واحد ولد .1
  ولدان .2
 أوالدثالثة  .3
 أوالدأربعة  .4
 أوالدخمسة    .5
 أوالدستة    .6
 أوالدسبعة    .7

  آثر أو أأوالد ثمانية 8.  
 ال ينطبق. 96
 )ال تقرأ(عرف أال  .98
  )ال تقرأ(ال إجابة  .99

 
V6. ،19........؟عام تولدتيأتنجم تقلي في من فضلك

 ]19..........سجل فقط آخر رقمين من السنة  [ 
 )ال تقرأ( ال أعرف. 998
 )ال تقرأ( ال إجابة. 999

 
V7.بعد المراجعة مع  بين سنة الوالدة والعمر فرق أيقم بتصحيح :باحثللمالحظة[هل هذا صحيح؟.سنة...............معناها عمرك

  ]جيبالم
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 ال إجابة ال أعرف الحب موافقة الوالدين
V8.

 
في العرس والحياة األسرية، شنيةيكأرتوا باش نسألك على 

 ؟ موافقة الوالدين أو الحب؟يكأرأهم حسب 
منه التحديد أيهما أهم وأقرب لشعور طلب أ. إذا أجاب األثنين(

 )المجيب
1 5 8 9 

 
 ال إجابة ال أعرف ال أوافق أوافق :توافقش على العبارة التالية من فضلك قلي توافق وال ما

V9. " 9 8 5 1  "الزمن امضى عليه مؤسسةالزواج 

 
 : وال ما توافقش بالكل على العبارات التالية ،توافق برشة، توافق، ما توافقش ،من فضلك قلي

توافق  ؟توافق برشة، توافق، ما توافقش وال ما توافقش بالكلهل ... 
ما  توافق  برشة

 توافقش
ما توافقش 

 بالكل
ال 
 ال إجابة أعرف

.V10  من المقبول أن يكون للرجل أآثر من زوجة واحدة
 9 8 4 3 2 1 ؟توافق برشة، توافق، ما توافقش وال ما توافقش بالكلهل 

.V11  9 8 4 3 2 1 يجب على الزوجة طاعة زوجها دائمًا 

.V12  9 8 4 3 2 1 النساء آقادة سياسيينبشكل عام، الرجال أفضل من 

.V13  9 8 4 3 2 1 همية للصبي من البنتأآثر أالتعليم الجامعي 

.V14 9 8 4 3 2 1 .يعود للمرأة أن ترتدي ما تشاء 

.V15 آثرأعندما يصبح الحصول على عمل صعبًا، فإن للرجال حق
 9 8 4 3 2 1  .في الحصول على وظيفة من النساء

 

صورة  
 1رقم 

صورة 
2رقم   

صورة 
3رقم   

صورة 
4رقم   

صورة 
5رقم   

صورة 
6رقم   

 ال إجابة ال أعرف

V16. )أناهي من النساء  )2 أظهر بطاقة العرض رقم: باحث
عطيني رقم من أتلبس األنسب لألماآن العامة؟  هاذم

  .الموجودين على البطاقة
1 2 3 4 5 6 8 

 
9 
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 Bالقسم 
 
V17.)وتوا فكر في القوانين واألنظمة الحكومية، أناهي من الجمل إلي باش نقرهملك تحسها األقرب )3رقمأظهر بطاقة العرض: باحث

 :لوجهة نظرك
 يمجتمع يفمقيد بعدد القوانيين واألنظمة الحكومية الموجودة  يأنأشعر . 1
 يمن القوانيين واألنظمة الحكومية إلرشاد يالكافالعدد  يمجتمع يفال يوجد . 2
 يمجتمع يفمن القوانيين واألنظمة الحكومية  يالعدد الكاف ًاتقريب يوجد. 3
 )ال تقرأ( ال أعرف. 8
 )ال تقرأ( ال إجابة. 9

 
 ،توافق برشة، توافق، ما توافقشلك إذا آنت ها أنقري لكل عبارة آي تخمم في اللي يلزموا يتبدل باش العيشة في تونس تولي خير، من فضلك قل

 :وال ما توافقش بالكل

 توافق  ؟وال ما توافقش بالكل ،توافق برشة، توافق، ما توافقشهل ... 
ما  وافقت  برشة

 توافقش
ما 

توافقش 
 بالكل

 ال إجابة ال أعرف

V18.إذا تم الفصل بين الدين والسياسةستكون تونس مجتمع أفضل. 
 9 8 4 3 2 1 ؟وال ما توافقش بالكل ،توافق برشة، توافق، ما توافقشهل 

V19.مشابهة للحكومات الغربية تونسا آانت حكومة إذ.
 :جبأذا سأل المجيب ماذا تقصد بالحكومات الغربية، إ

 الحكومات في اوروبا والواليات المتحدة
1 2 3 4 8 9 

V20. 9 8 4 3 2 1   .التكنولوجيا الغربية تونسمتلكت إإذا 
 

 .V21      )يعني  5و  "مشكلة آبيرة برشة"يعني  1حيث  ،5 إلى 1ستخدم المقياس من نستسمحك باش ت) 4 رقم أظهر بطاقة العرض: باحث
 ؟أنى رقم تختار باش تعبر إذا آان الغزو الثقافي في تونس مشكلة آبيرة وال ال ."بالكلماهيش مشكلة آبيرة "
  

 ماهيش مشكلة مشكلة آبيرة برشة
 إجابة ال ال أعرف بالكل آبيرة

1   2   3   4  5 98 99 
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 Cالقسم
 

V22.؟تعتبر روحكشنية ،نحب نسألك على دينك 
)شيعي؟ مسلمو أمسلم سني سأل إمسلم، جاب أذا إ(

 سني - مسلم .101
 شيعي - مسلم .102
 يمسيح .103
 يهودي .104
ال يوجد .196  
................... :)حدد( غيره .197  

 ) ال تقرأ(ال أعرف   998.
 )ال تقرأ( ال إجابة.  999

 
آل نظام قلي هل هو نظام باهي برشة،  .فة من األنظمة السياسية، وباش نسألك شنوة رأيك في آل نوع آنظام حكم لتونسباش نسميلك أنواع مختل

 خايب برشة؟ وال ،نوعا ما ، خايبنوعا ما باهي

نوعا  ، خايبنوعا ماباهي  نظام باهي برشة، تقول إلي هو... 
 خايب برشة؟ وال ،ما

باهي 
  برشة

باهي 
 نوعا ما

 خايب
 وعا مان

خايب 
 ال إجابةال أعرف  برشة

V23.  نظام باهي برشة،تقول إلي هو.ديمقراطيوجود نظام سياسي
 9 8 4 3 2 1 خايب برشة؟وال  ،نوعا ما ، خايبنوعا ماباهي 

V24.حيث تتمتع السلطات الدينية بالسلطة وجود حكومة إسالمية
  .المطلقة

القيم  وحاة منحكومة مستوجود ) المسيحيينللمستجوبين (
 .حيث تتمتع السلطات الدينية بالسلطة المطلقة المسيحية

القيم  وجود حكومة مستوحاة من )اليهودللمستجوبين (
 .حيث تتمتع السلطات الدينية بالسلطة المطلقة اليهودية

1 2 3 4 8 9 

V25. 9 8 4 3 2 1 .نتخاباتواإلال يهتم بالبرلمان  يقودولة  وجود رئيس 
V26. 9 8 4 3 2 1  .يعسكر نظام 
 
V27.؟خرينداء األشخاص الذين يديرون النيابات الخصوصية أي رئيس النيابة الخصوصية والمسؤولين اآلآىإلى أي حد أنت راض عل  

 ماآش راض بالكل؟ والراض برشة،  ماآشراض نوعًا ما، ، راض برشة
 راض برشة .1
 راض نوعًا ما .2
 راض برشة ماآش .3
 ماآش راض بالكل .4
  )ال تقرأ(ف ال أعر .8
 )ال تقرأ( ال إجابة .9

 
V28.)المقياس إلي ستخدام إب .آل واحد عندو وجهة نظر خاصة بيه حول أحسن طريقة للحكم في تونس)5رقمأظهر بطاقة العرض: باحث

، و "خايب برشةداء األ" يعني 1حيث رقم   االولى متع حمادي الجبالي الحكومةداء أتقيم من خاللو  10 إلى 1من  رقمختار إقدامك 
  ".األداء باهي برشة"يعني  10رقم 
؟الحكومةداءأباش توصفالدرجة التى تختارها على هذا المقياسشنية

 
خايب داء األ

باهي داءاأل  برشة
 ال إجابةال أعرف  برشة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 
V29.)إلى 1من  رقمختار إالمقياس إلي قدامك  بإستخدماليوم؟  تونسحكم بهاتيالتالديمقراطيةما مدى)6رقمأظهر بطاقة العرض: باحث 

أن الحكم عني ي 10 رقمو" بالكل مش ديمقراطي"أن الحكم عني ي 1 رقم حيث أن ،مدى الديمقراطية في تونس باش توصف 10
  ؟مدى الديمقراطية في تونس باش توصف "عاألخر ديمقراطي"

 
مش ديمقراطي

يديمقراط   بالكل
 ال إجابة ال أعرف عاألخر 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
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V30 .      ؟ماآش فخور بالكل وال ،ماآش فخور برشة، فخور، برشةفخور  - يتونس ما مدى الفخر الذي تشعر به لكونك 

 برشةفخور   .1
 فخور   .2
 برشةفخور ماآش  .3
  بالكلفخور ماآش  .4
 ) ال تقرأ(ال أعرف .  8
  )ال تقرأ( إجابةال .  9

 
V31 .      )أناهي أآثر عبارة توصفك؟ )7بطاقة العرض رقم ظهر أ: باحث  

 ليك؟ أما أنه األقرب ،فهمت شنية اتحب اتقول :إذا أعطى أآثر من إجابة، وضح
 يتونسأنا  فوق آل شيء .1
 )يهودي/ مسيحي/ مسلم (فوق آل شيء أنا  .2
 عربي فوق آل شيء أنا .3
 يآل شيء أنا بربر فوق .4
 )ال تقرأ( ..............): ............حدد(غيره  .5

 )ال تقرأ(ال أعرف . 98
 )ال تقرأ( إجابةال . 99

 
 ؟آل من العبارات التاليةعلى  وال ما توافقش بالكل ،، ما توافقش، توافقتوافق برشةهل 

 ؟وال ما توافقش بالكل ،، ما توافقش، توافقتوافق برشةهل ... 
توافق
ما توافقش ا توافقشم وافقت  برشة

 ال إجابة أعرفال  بالكل

V32. ال يجب على الزعماء الدينيين التدخل في السياسة.
 9 8 4 3 2 1 ؟وال ما توافقش بالكل ،، ما توافقش، توافقتوافق برشةهل 

V33.  أن يتولى أشخاصتونسلسيكون من األفضل بالنسبة
 9 8 4 3 2 1 .مناصب العامةأقوياء اإليمان ال

V34.9 8 34 12.هنالك مؤامرات ضد الشعوب اإلسالمية 

V35. من أشكال الحكمبعض المشاآل ولكنها أفضلديمقراطية لل
 9 8 4 3 2 1 .األخرى

 
  حكومةلالتالية بالنسبة  الميزاتما مدى أهمية آل من . جيدة حكومةأما اآلن، فأود أن أعرف رأيك حيال  )8بطاقة العرض رقم ظهر أ: باحث(

  ؟جيدةتعتبرها 

نوعا مهمة ، مهمة، برشةمهمة هل هي ... 
 ؟وال مش مهمة أقل أهمية ،ما

مهمة 
مهمة  مهمة برشة

 ال إجابة ال أعرف مهمة مش أقل أهمية  نوعا ما

V36.عليها وضع القوانين وفقًا لرغباتينبغى
 9 8 5 4 3 2 1 .الشعب

V37. 9 8 5 4 3 2 1 .فقطينبغى عليها تطبيق قوانين الشريعة 

 
8V3.       )في تونس في الحكم؟ أختر العبارة التي تعبر أفضل  الموجودين تواالقادة السياسين  شنوا تحس تجاه) 9بطاقة العرض رقم أظهر : باحث

 :تحس بهعن ما 
 تجاههمإبإحترام  تحس .1
   باألمان لوجودهم تحس .2
 زعاجباإل تحس .3
 بالغضب تحس .4
  زدراءباإل تحس .5

 )ال تقرأ(عرف ال أ. 98
 )ال تقرأ( ال إجابة. 99

 
.V39 بالكل ؟   والبرشة، نوعًا ما، شوية،  سوف يؤدي إلى تأثير مباشر على حياة التونسيين؟ الجديدالدستور إلى أي حد تعتقد أن 

 برشة .1
 نوعًا ما .2
 شوية .3
 بالكل .4
 )ال تقرأ(ال أعرف  .8
 )ال تقرأ( ال إجابة .9
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 Dالقسم 
 

األسئلة هذه نسألوا فيها لناس من ديانات مختلفة في العالم باش . ن، آون متأآد إلي نحنا منشكوا في إيمان حد في دينهتوا باش نحكيو على الدي
 .نقارنوا األجوبة ونفهموا التشابه واإلختالف في العقائد الدينية

 .آل من العبارات التاليةعلى   ما توافقش بالكلوال ،، ما توافقش، توافقتوافق برشة إذا آنت قليمن فضلك  )10أظهر بطاقة العرض رقم : باحث(

توافق  ؟وال ما توافقش بالكل ،، ما توافقش، توافقتوافق برشة هل... 
ما  وافقت  برشة

 توافقش
ما 

توافقش 
 بالكل

 إجابةال  ال أعرف

V40. هل.من اهللاجلب عقابًا شديدًاتس يةتعاليم الدينلأي مخالفة ل
 9 8 4 3 2 1 ؟وال ما توافقش بالكل ،فقشتوافق برشة، توافق، ما توا

V41. 

.الحقيقة الكاملة عن اهللا يقدم فقط اإلسالمأن
تقدم الحقيقة  فقطأن المسيحية  )للمستجوبين المسيحيين(

 . الكاملة عن اهللا
تقدم الحقيقة الكاملة عن  فقط اليهوديةأن  )اليهودللمستجوبين (
 .اهللا

1 2 3 4 8 9 

V42. 

ممارسة شعائرهم الدينية فيغير المسلمين من عيمنأن  ينبغي
 .تونس

من  نيغير المسيحي يمنعأن  ينبغي )للمستجوبين المسيحيين(
  . تونس ممارسة شعائرهم الدينية في

من ممارسة  اليهودغير  يمنعأن  ينبغي )اليهودللمستجوبين (
 .  تونس شعائرهم الدينية في

1 2 3 4 8 9 

V43. 9 8 4 3 2 1 .على الطريق المستقيم يبقي الناس فقط الخوف من اهللا 

V44. 

.القرآن صحيح من البداية إلى النهايةنأ
صحيح من البداية إلى  اإلنجيلن أ )للمستجوبين المسيحيين(

 .النهاية
صحيح من البداية إلى  التوراةن أ )اليهودللمستجوبين (

 .النهاية

1 2 3 4 8 9 

V45. 

.لخالص البشريةوثابتًاآامًال دليًال يقدم فقطأن اإلسالم 
 آامًال تقدم دليًال فقط أن المسيحية )للمستجوبين المسيحيين(

 .لخالص البشرية وثابتًا
 وثابتًا آامًال تقدم دليًال فقط اليهوديةأن  )اليهودللمستجوبين (

 .لخالص البشرية

1 2 3 4 8 9 

V46.  9 8 4 3 2 1 . التوبة عبادةيطلب اهللا من 

V47. 
.الجنةسوف يدخلونالمسلمون قطف
 .فقط الجنة سوف يدخل المسيحيون )للمستجوبين المسيحيين(
 .فقط الجنة اليهودسوف يدخل  )اليهودللمستجوبين (

1 2 3 4 8 9 

V48.  9 8 4 3 2 1 .خرىاأل األديان على بالتعرفوالدنا أل يسمحأن  ينبغىال 

V49. نفس الحقوقاألخرىناألدياينبغى أن يكون للمنتمين إلىال
 9 8 4 3 2 1 .مثل حقوقى

V50. 9 8 4 3 2 1   .اإليمان باهللازعزعة ل محاولة يأ وراءالشيطان ن أ 

V51. 
.اإلسالمنتقاد إال يجب التسامح مع 

نتقاد إال يجب التسامح مع  )للمستجوبين المسيحيين(
 .المسيحية

 .ليهوديةانتقاد إال يجب التسامح مع  )اليهودللمستجوبين (
1 2 3 4 8 9 

V52.  ألنهم يتوقعون أنهمفقطالمستقيم الطريقيسير الناس على
 9 8 4 3 2 1 . الجنة يفسيكافؤن 

V53. 

.بوجود القرآن، ال توجد حاجة إلى قوانين من وضع اإلنسان
ال توجد حاجة إلى  ،بوجود اإلنجيل )للمستجوبين المسيحيين(

 . قوانين من وضع اإلنسان
ال توجد حاجة إلى  ،التوراةبوجود  )اليهودستجوبين للم(

 . قوانين من وضع اإلنسان

1 2 3 4 8 9 

V54. 

.المسلمينزعماء الديننتقاد إال يجب التسامح مع 
زعماء نتقاد إال يجب التسامح مع  )للمستجوبين المسيحيين(

 .الدين المسيحيين
اء الدين نتقاد زعمإال يجب التسامح مع  )اليهودللمستجوبين (

 .اليهود
 

1 2 3 4 8 9 
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وال ما توافقش بالكل،، ما توافقش، توافقتوافق برشة هل...

 .آل من العبارات التاليةعلى 
 )10أظهر بطاقة العرض رقم : باحث( 

توافق 
ما  وافقت  برشة

 توافقش
ما 

توافقش 
 بالكل

 إجابةال  ال أعرف

V55. 

تاريخ البشريةعبرتتنبأ القرآن بكل األحداث الهامة التي حدث
 . بشكل صحيح

نجيل بكل األحداث الهامة تنبأ اإل )للمستجوبين المسيحيين(
 .تاريخ البشرية بشكل صحيح عبرالتي حدثت 

بكل األحداث الهامة التي  التوراةتنبأ  )اليهودللمستجوبين (
 .تاريخ البشرية بشكل صحيح عبرحدثت 

1 2 3 4 8 9 

V56. 
.يقى الوحيدالدين الحق اإلسالم هو

 .الدين الحقيقى الوحيد هيالمسيحية  )للمستجوبين المسيحيين(
 .الدين الحقيقى الوحيد هي اليهودية )اليهودللمستجوبين (

1 2 3 4 8 9 

V57.  ختالف بين الدين والعلم، فإن الدين هو دائما علىإعندما يوجد
 9 8 4 3 2 1 .صواب

V58. 
الحقوق لممارسةسبنفتونس في الشيعةيجب أن يتمتع 

توافق برشة، توافق، ما  هل، نةسال آماالدينية  شعائرهم
 ؟وال ما توافقش بالكل ،توافقش

1 2 3 4 8 9 

 
V59.  ي من الصفات هاذم هي أهم صفة هللاأناه : 

 تفكر باهللا؟ أما أنهي أول صفة تجي إلمخك وقتلي ،فهمتك شنية تقصد :إذا أعطى أآثر من إجابة، وضح
 جلب عقوبات شديدة من اهللا تلقانون اهللا س أي مخالفة .1
 غفور رحيمإن اهللا  .5
 )ال تقرأ( ال أعرف  . 8
 )ال تقرأ(جابة إال   . 9
 

V60.   لوجهة نظرك عن القوانين الدينيةأناهي من العبارات التالية هي األقرب: 
 .جتماعيةاإلأن تتغير القوانين الدينية وفقًا للتغيرات في األوضاع  منال بأس  .1
 .التي آانت تمارس فى عهد األنبياء في مجتمعنا اليوم الدينية تستمر ممارسة القوانينن أجب ي .5
 )ال تقرأ(ال أعرف   . 8
 )ال تقرأ(جابة إال   . 9
 

V61.  )أو المصلى  للمسجدقداش تمشي من مرة  ،عيادآاألالدينية المناسبات من غير ما نحسبوا  )11بطاقة العرض رقم أظهر : باحث 
  ؟ات هذهليام

 ؟ليامات هذهلكنيسة ل قداش تمشي من مرةعياد، المناسبات الدينية آاألمن غير ما نحسبوا  )للمستجوبين المسيحيين(         
 ؟ليامات هذه للمعبد قداش تمشي من مرةعياد، المناسبات الدينية آاألمن غير ما نحسبوا  )اليهودللمستجوبين (         

 وعسباإلأآثر من مرة في  .1
 سبوعاإلمرة في  .2
 مرة في الشهر .3
 مرة في السنة .4
 نادرًا .5
  المعبد /الكنيسة /إلى المسجدذهب أال  .6
  )ال تقرأ(ال أعرف   .8

 ) ال تقرأ( ال إجابة .9 
 

62V . )؟قداش من مرة تصلي )12بطاقة العرض رقم أظهر : باحث  
 مرات في اليوم خمس  .1
 إلى أربع مرات في اليوم  مرة .2
 سبوعاإلمرتين في و أرة م .3
 مرة أو مرتين في الشهر   .4
 ثالث مرات في السنة وأ مرتين .5
 أبدًا .6
 )ال تقرأ(ال أعرف .  8
 ) ال تقرأ( ال إجابة.  9

 
63V.  )رقم حيث 10 إلى 1من  رقماختار وإلي قدامك  المقياس ستخدمإ .متدينألي درجة تعتبر روحك  )13أظهر بطاقة العرض رقم : باحث 

  ؟"متدين برشة"يعني  10 رقمو "ماآش متدين بالكل"يعني  1
       

ماآش متدين
 بالكل 

 متدين
 ال إجابةال أعرف برشة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
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.V64   خرينآبرشة بلدان مع باش نقارنوا نتائج تونس  هذا السؤال آيما قتلك نحنا نسألو.  
 هل تؤمن باهللا ؟    

 نعم .1
 ال .5
 )ال تقرأ(رف ال أع .8
 )ال تقرأ(ال إجابة  .9

 
V65 . )رقم حيث 10إلى  1من  رقمختار إبإستخدام المقياس إلي قدامك  ما أهمية وجود اهللا في حياتك؟ )14أظهر بطاقة العرض رقم : باحث 

  ؟"برشة مهم"يعني  10 رقمو "بالكل موش مهم"يعني  1
     

موش مهم
 بالكل 

 مهم
 برشة

ال 
 جابةال إ أعرف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
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 D2القسم 
 

 السياسةعلى سئلة أباش نسألك شوية 
 

 .على العبارات التالية بالكل ما توافقش وال ،ما توافقش، توافق، برشةتوافق  من فضلك أخبرنى إذا آنت

وافق ت ؟بالكل فقشاما تو وال ،فقشاتوافق برشة، توافق، ما توهل  ...
ما  وافقت  برشة

 توافقش
ما 

توافقش 
 بالكل

 إجابةال  ال أعرف

V66. 
قناعاتكمعمتناقدةيجب حماية حرية التعبير حتى لو آانت

  .الشخصية
 ؟بالكل فقشاما تو وال ،فقشاهل توافق برشة، توافق، ما تو

1 2 3 4 8 9 

V67.  9 8 4 3 2 1 .دينك مع متناقدةآانت يجب حماية حرية التعبير حتى لو 

V68. الحكومةمعمتناقدةيجب حماية حرية التعبير حتى لو آانت
 9 8 4 3 2 1  .التونسية

 
 

V69  .لوجهة نظرك قلي أناهي األقرب .باش نقرلك عبارتين حول السياحة في تونس: 
 السياحة مهمة للنمو اإلقتصادي في تونس  .1
 تدينًاأقل وا تدفع الناس ليكونالسياحة  .5
 )ال تقرأ(ال أعرف  . 8
 )ال تقرأ(جابة إال .  9

 
 

V70  .الكل؟بوال  ،قليل برشة ساعات، رشة،السياسة ب تتحدثوا عن آي تقابل أصحابك وأقاربك  
 برشة  .1
 ساعات  .2
  قليل برشة .3
   بالكل .4
 )ال تقرأ(ال أعرف  . 8
 )ال تقرأ(جابة إال .  9
 
 

 ،باش نقرلك بعض أنواع العمل السياسي إلي يمارسوهم لعباد. هاذي 15رقم توا نحبك تخزر للبطاقة  )15أظهر بطاقة العرض رقم : باحث(
  .2010منذ ديسمبر بالكل ال و قليل برشة ساعات، برشة ، ونحبك لكل وحدة تقلي عملتهاش قبل

قليل  ساعات برشة ؟بالكلوال  ،قليل برشة ساعات، برشة،هل قمت بذلك ... 
 إجابةال  أعرف ال  بالكل برشة

V71. ساعات،برشة،هل وقعت على عريضة ،توقيع على عريضة
 9 8 4 3 2 1 ؟2010منذ ديسمبر  بالكلوال  ،قليل برشة

V72. 9 8 4 3 2 1 .المشارآة في مظاهرة سلمية، مسيرة أو إعتصام 
V73.  9 8 4 3 2 1 .مظاهرة لدعم حزب أو رجل سياسيحضور 

V74. اسي يمكن أن يتسبب في إلقاء القبضفي نشاط سي مشارآة
 9 8 4 3 2 1 .عليك

V75. على سالمتكفي نشاط سياسي يمكن أن يمثل خطرًا مشارآة
 9 8 4 3 2 1 .الشخصية

V76. قد يؤدي إلى أضرار فيعنيففي نشاط سياسي  مشارآة
 9 8 4 3 2 1 .أو إصابة لآلخرين آلخريناممتلكات 
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 قداش تاخو بأراء الناس الي باش نقولهملك آي تقرر باش تشارك في نشاط السياسي؟ )16اقة العرض رقم أظهر بط: باحث(

 إجابةال  ال أعرف  بالكل شوية ما نوعًا برشة  ؟بالكلوال  ،شوية ما، ، نوعًابرشةهل تاخو برأيهم  ....

V77. 
  العائلة؟

إلي  وقت بالكل والما، شوية،  ، نوعًاهل تاخو برأيهم برشة
 ؟ نشاط سياسيتقرر المشارآة في 

1 2 3 4 8 9 

V78. 9 8 4 3 2 1 األصدقاء والزمالء؟ 
V79. ؟ رجال الدين  1 2 3 4 8 9 
V80.  9 8 4 3 2 1 الزعماء السياسيين؟ 
V81. 9 8 4 3 2 1  ؟اإلعالمأو وسائل  صحافيين 

.V82  وماذا عن اإلشاعات التي تسمعها من األشخاص اآلخرين؟
؟بالكلوال  ،ما، شوية ، نوعًابرشة: اش تعتمد عليهاقد  

1 2 3 4 8 9 

 
من فضلك إستعمل  شهر الجايين؟ 12 الـ تشارك في األنشطة إلي باش نسميهلك فينك إإحتمال  قداش  )17أظهر بطاقة العرض رقم : باحث(
   ."برشةمحتمل من ال"يعني  4 رقمو نك تشارك في النشاطإ" موش محتمل بالكل"يعني  1 رقم حيث ،4 إلى 1مقياس من ال

من  الو، من المحتمل، محتملموش ، موش محتمل بالكل ...
 ؟ برشةالمحتمل 

موش
محتمل 
 بالكل

موش 
 محتمل

من 
 المحتمل

من 
المحتمل 
 برشة

 إجابةال  ال أعرف

V83. موش محتمل،موش محتمل بالكل، ،توقيع على عريضة
 9 8 4 3 2 1 ؟برشةمحتمل من ال وال ،محتمل

V84. 9 8 4 3 2 1 .المشارآة في مظاهرة سلمية، مسيرة أو إعتصام 
V85.  9 8 4 3 2 1 .مظاهرة لدعم حزب أو رجل سياسيحضور 

V86. في نشاط سياسي يمكن أن يتسبب في إلقاء القبض مشارآة
 9 8 4 3 2 1 .عليك

V87. على سالمتكفي نشاط سياسي يمكن أن يمثل خطرًا مشارآة
 9 8 4 3 2 1 .يةالشخص

V88. قد يؤدي إلى أضرار فيعنيففي نشاط سياسي  مشارآة
 9 8 4 3 2 1 .أو إصابة لآلخرينخرين اآلممتلكات 

 
 
معناها قدرتهم على تحقيق (ما مدى فعالية أو نجاعة األنشطة السياسية إلي باش نسميهلك يك أرحسب  )18أظهر بطاقة العرض رقم : باحث(

 رقمباش يحقق أهدافو و "حتى فاعلية شوماعند"سياسي النشاط اليعني  1 رقم حيث ،4 إلى 1من رقم ختار إمن فضلك  )؟منهم هالمرجواألهداف 
  تحقيق أهدافو في "فعال برشة" سياسيالنشاط ال أن يعني 4

 ،فعال، شوية فعال ،حتى فاعلية شوماعند تعتبرهل ... 
 ؟فعال برشة الو

حتى  شوماعند
فعال  فعالةشوي فعال فاعلية

 إجابةال  ال أعرف  برشة

V89. حتىشوماعندتعتبريكأرحسب، توقيع على عريضة
 9 8 4 3 2 1 ؟فعال برشة الو ،فعال، شوية فعال ،فاعلية

V90. 9 8 4 3 2 1 .المشارآة في مظاهرة سلمية، مسيرة أو إعتصام 
V91.  9 8 4 3 2 1 .مظاهرة لدعم حزب أو رجل سياسيحضور 

.V92 9 8 4 3 2 1 .عنيففي نشاط سياسي  مشارآة 
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هذي ثمة بعض األهداف إلي يختلفوا  19رقم  على البطاقة. الجايين سنين 10 الـ لتونس على مدىالناس على األهداف إلي يلزم يحطوها  يتحدث
   .الناس على أنها أولوية

V93. 

)ب أن يتتبع معك وأنت تقرأمن المجيوأطلب19أظهر بطاقة العرض رقم: باحث(
 ؟ أناهي من األهداف هاذي إلي تشوفها إنت أولوية قصوى لتونس

 )إجابة واحدة ضع دائرة حول: للباحث تعليمات(
 مستوى عال من النمو االقتصادي. 1
 إنشاء الديمقراطية وسيادة القانون. 2
 إنشاء دولة إسالمية. 3
 الحفاظ على األمن. 4
 )ال تقرأ(ال أعرف  . 8
 )ال تقرأ(جابة إال .  9

V94. 

 )من المجيب أن يتتبع معك وأنت تقرأوأطلب19أظهر بطاقة العرض رقم: باحث( 
  ؟ الثانية حسب رايك أناهي هي األولوية

 )إجابة واحدة ضع دائرة حول: تعليمات للباحث(
 مستوى عال من النمو االقتصادي. 1
 إنشاء الديمقراطية وسيادة القانون. 2
 نشاء دولة إسالميةإ. 3
 الحفاظ على األمن. 4
 )ال تقرأ(ال أعرف  . 8
 )ال تقرأ(جابة إال .  9

 

V95. 

)من المجيب أن يتتبع معك وأنت تقرأوأطلب20أظهر بطاقة العرض رقم: باحث(
 اناهو من الحاجات هاذي الموجودة على البطاقة هو أهم واجب للتوانسة؟، تختار آان يلزمك

 )إجابة واحدة ضع دائرة حول: حثتعليمات للبا(
 نحاول جاهدين للتفوق في العلوم والتكنولوجيا. 1
 السفر إلى البلدان المسلمة المحتلة لمحاربة أعداء اإلسالم. 2
  الدفاع عن حرية التعبير الشخصية. 3
   تطبيق الشريعة اإلسالمية في تونس . 4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(جابة إال . 9

V96. 

)من المجيب أن يتتبع معك وأنت تقرأوأطلب20أظهر بطاقة العرض رقم: باحث(
 ؟للتونسيين الثانياناهو الواجب  
 )إجابة واحدة ضع دائرة حول: تعليمات للباحث( 
 نحاول جاهدين للتفوق في العلوم والتكنولوجيا. 1
 السفر إلى البلدان المسلمة المحتلة لمحاربة أعداء اإلسالم. 2
  الدفاع عن حرية التعبير الشخصية. 3
  تطبيق الشريعة اإلسالمية في تونس . 4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(جابة إال . 9

 
 ؟العبارات التاليةعلى آل من  وال ما توافقش بالكل ،، ما توافقشتوافق توافق برشة، من فضلك أخبرنى إذا آنت

توافق  ؟ما توافقش بالكل وال ،، ما توافقشتوافق توافق برشة،هل ... 
ما  توافق  برشة

 توافقش
ما 

توافقش 
 بالكل

 إجابةال  ال أعرف

V97.  المعرفة العلمية فقط هي القادرة على تمكين اإلنسان من فهم معنى
 9 8 4 3 2 1 ؟وال ما توافقش بالكل ،توافق برشة، توافق، ما توافقشهل ، الحياة

V98. ن الناس من إقامة مجتمع آمن، محمي التكنولوجية فقط تمكبتكارات اإل
 9 8 4 3 2 1 .ومزدهر

V99. 9 8 4 3 2 1 لإلنسان تأمين طريق السعادة  المعرفة العلمية فقط هي القادرة على 
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 D3القسم 
 

  .2011 أآتوبر في نتخابات التونسيةاإلتوا نتحدثو على تجربتك في  نحب
  

 .V100        ؟ات األخيرةكون صوتت في االنتخابلش  
 

................................................................................................................................................... 
 

 )    ال تقرأ( في اإلنتخابات ما صوتش . 97
 )    ال تقرأ(ال أعرف .  98               
 )       ال تقرأ( ال إجابة.  99               
 
 

 .V101        ،؟ لمن ستصوتإذا آان هنالك إنتخابات غدًا 
  توافكر باألشخاص أو المجموعات أو األحزاب الموجودة  :إذا سأل المجيب، ال أعرف من سيكون مرشحًا لإلنتخابات، أجب

 
................................................................................................................................................... 

 
 )    ال تقرأ( في اإلنتخابات مش بش إنصوت . 97

 )    ال تقرأ(ال أعرف .  98               
 )       ال تقرأ( ال إجابة.  99               
 
 

.V102     بالكل والما، شوية،  بآراء الناس إلي آيفك؟ تقول برشة، نوعًا الحاليينالحكومة اء عضأإهتمام قداش مدى يك أرحسب. 
 برشة .1
 نوعًا ما .2
 شوية .3
 إال بالكل .4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9

 
 .V103   بالكل وال، شوية، ما تقول برشة، نوعًا ؟الحالية ةقداش نسبة تأثير الناس إلي آيفك على إلي تعمل فيه الحكوم.  

  برشة .1
 نوعًا ما .2
 شوية .3
 إال بالكل .4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9

 
 .V104   صغيرة،  فيها مشاآل لكن؟ هل هي شفافة برشة، شفافة 2011الوطنية األخيرة في نتخابات اإلعلى العموم، آيفاش تقيم درجة شفافية 

 .ش شفافة بالكلآبيرة، وال ماهي شفافة لكن فيها مشاآل
 برشةشفافة  .1
 صغيرة فيها مشاآل لكنشفافة  .2
 لكن فيها مشاآل آبيرة شفافة .3
 ماهيش شفافة بالكل .4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9

 
 .V105   س منتشر برشة، في تون الحاليةمتاع الحكومة  الفساد بين المسؤولين هل تعتقد انو ،من تجاربك الخاصة وال من شنوا سمعت إنطالقًا

 ال موش منتشر بالكل؟وش منتشر، ومنتشر، م
  برشةمنتشر  .1
  منتشر .2
   منتشر موش .3
  بالكلمنتشر  موش .4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9
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اجات إلي باش بالنسبة لح .نحب نقارن الوضع توا في تونس بالوضع أيام نظام زين العابدين بن علي )21أظهر بطاقة العرض رقم : باحث(
ال أآل برشة من ، آيما قبل، أآل شوية من قبل، وآاعدين يصيرو توا في تونس أآثر برشة من قبل، أآثر شوية من قبلنهم إقلي هل  ،نسميهالك

 قبل؟
، آيما قبل، أآثر برشة من قبل، أآثر شوية من قبل وه هل... 
 برشة من قبل؟ل قأال ل شوية من قبل، وقأ

أآثر
برشة 
من قبل

أآثر 
شوية من 

 قبل
شوية  لقأآيما قبل

 من قبل
 لقأ

برشة 
 من قبل

ال 
 أعرف

ال 
 إجابة

V106. 
أآثر هو  هل، منظمة يحبوهاي ألباش ينضمو حرية الناس 

، آيما قبل، أآل شوية من برشة من قبل، أآثر شوية من قبل
 برشة من قبل؟أآل ال قبل، و

1 2 3 4 5 8 9 

V107. 9 8 5 4 3 2 1 .مةالفساد في السياسة والحكو 
V108. 9 8 5 4 3 2 1 .من قبل الحكومة غير القانونيعتقال اإل 
V109. 9 8 5 4 3 2 1 .بين األغنياء والفقراء ارقالف 

 
على  وال ما توافقش بالكل ،، من فضلك قلي إذا آنت توافق برشة، توافق، ما توافقشاأليام هاذيالحياة في تونس  عنعليك حاجات  أباش نقر

  .لعبارات التاليةا

توافق  ؟وال ما توافقش بالكل ،توافق برشة، توافق، ما توافقش هل... 
ما  وافقت برشة

 توافقش
ما 

توافقش 
 بالكل

 إجابةال  ال أعرف

V110. توافق برشة، توافق، ما  هل، ، المجتمع التونسي عادلعمومًا
 9 8 4 3 2 1 ؟وال ما توافقش بالكل ،توافقش

V111. 9 8 4 3 2 1 .في قول ما يفكر فيه آل شخص حر 
V112.  9 8 4 3 2 1 .يلزمالنظام السياسي يقوم بدوره آما 

V113.  المجتمع منظم بطريقة تمكن الناس من الحصول على ما
 9 8 4 3 2 1 . يستحقون

V114. 9 8 4 3 2 1 .الناس الكل عندهم فرصة عادلة في دخل آبير 
V115.  9 8 4 3 2 1 . هيكلة جذريةالمجتمع يحتاج إلى إعادة 

V116.  باش يقررو يمارسو وال ما يمارسوش أي حرار أالناس الكل
 9 8 4 3 2 1 .دين

V117. 9 8 4 3 2 1 .تونس هي أحسن بالد في العالم تنجم تعيش فيه 
V118. 9 8 4 3 2 1 .بصفة عامة السياسات الحكومية تخدم صالح الشعب التونسي 

 
 دفي البل يعليك أنواع متاع أعمال ونسألك آيفاش تحس روحك قادر باش تعملهم األيام هاذ أباش نقر )22العرض رقم أظهر بطاقة : باحث(

 هاذي
 الو، شوية، نوعًا ما، برشة قادر على القيام بذلكنك أتحس ... 
 إجابةال  ال أعرف  بالكل شوية ما نوعًا برشة ؟بالكل

V119. قادر على نك أتحس  .صة علنًار عن آرائك السياسية الخايتعبال
 9 8 4 3 2 1 ؟بالكل الو ،شوية، نوعًا ما، برشةالقيام بذلك 

V120. 9 8 4 3 2 1 .للناخبينلتزاماتهم إبفون وتأآد من أن الممثلين السياسيين يال 

V121. 
قادة الحرآات السياسية التي ختيار إفي باش يكون عندك دور 

 9 8 4 3 2 1 .تدعمها

V122.  9 8 4 3 2 1  .لحزب إلي تدعمو وأتقوم بحملة لحرآة سياسية باش 
V123.  9 8 4 3 2 1 .تدعمهمالمرشحين السياسيين الذين نتخاب إتعزيز فرص 
V124.  9 8 4 3 2 1 .الحزب إلي تدعمونشطة أجمع مال باش تساند 
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.V125  )حول العوامل المتسببة في إنحطاط المجتمع والفشل في تلبية مختلف عندهم آراء مختلفة  الناس )23أظهر بطاقة العرض رقم : باحث
  )ال تقبل سوى خيار واحد: مالحظة إلى الباحث(؟ شنوة أهم سبب إلنحطاط المجتمعك يأرحسب  .إحتياجات الشعب

 قتصادياإلالتخلف . 1
 التطرف الديني. 2
 إساءة معاملة النساء. 3
 التخلي عن القيم الدينية. 4
 ود دعم للعلوم والتكنولوجياعدم وج. 5
  ستبداديةاإلالسياسية  .6
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9

 
V126  .)ال تقبل سوى خيار واحد: مالحظة إلى الباحث(المجتمع؟ نحطاط إل السبب الثاني شنوة )23أظهر بطاقة العرض رقم : باحث(  

 قتصادياإلالتخلف . 1
 التطرف الديني. 2
 اءة معاملة النساءإس. 3
 التخلي عن القيم الدينية. 4
 عدم وجود دعم للعلوم والتكنولوجيا. 5
  ستبداديةاإلالسياسية  .6
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9

 
 .V127 )لى التغلب على األآثر أهمية في مساعدة المجتمعات ع هومن العوامل التالية نهو أاآلن،  )24أظهر بطاقة العرض رقم : باحث

  نحطاط؟اإل
 .تطوير العلوم والتكنولوجيا. 1
 إقامة نظام إسالمي. 2
 النظام الديمقراطي .3
 المساواة بين الجنسين. 4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
  )ال تقرأ(ال إجابة . 9
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 Eقسم ال
 

V128. ؟ لفزة يوميًاشنوة معدل الساعات إلي تعديها عادة تتفرج في الت 
 "0" ضع دائرة حول الجواب: الباحث" ال أشاهد التليفزيون"إذا آان الجواب 

 
___________ 

 
 يومال /الساعات 

 
)ال تقرأ(ال أعرف 98.  

 )ال تقرأ(ال إجابة . 99
            

         
V129. ما تعتمدش ما، موش برشة، وال تعتمد برشة، نوعًا .اتلمصدر باش تتحصل على المعلومالتونسيةعلى التلفزةعتمادك إشنية درجة 

 ؟بالكل
 برشة .1
 ما نوعًا .2
 موش برشة .3
 V131إلى نتقل إ                            ما تعتمدش بالكل .4
 V131 إلىنتقل إ                           )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 V131 إلىتقل نإ                           )ال تقرأ(ال إجابة  . 9

 
 

V131. ما تعتمدش ما، موش برشة، وال تعتمد برشة، نوعًا .آمصدر للمعلومات)التونسيةغير(عالميةقنواتعلىعتمادك إشنية درجة 
 ؟بالكل

 برشة .1
                            ما نوعًا .2
 موش برشة .3
 V133 إلىنتقل إ                       ما تعتمدش بالكل  .4
 V133  إلىنتقل إ  )                   ال تقرأ(ف ال أعر   .8
 V133  إلىنتقل إ   )                   ال تقرأ( ال إجابة.   9

  
V132. أآثر باش تتحصل على المعلومات؟التي تعتمد عليها)التونسيةغير( العالميةشنية القناة  

 
 ؟ _____ ____________القناة 

  
 )ال تقرأ(ال أعرف . 98
 )ال تقرأ(ال إجابة   99.

 
          

V133. ؟ ما تعتمدش بالكلما، موش برشة، وال تعتمد برشة، نوعًا.على الراديو آمصدر للحصول على المعلوماتعتمادك إشنية درجة 
 برشة .1
 ما نوعًا .2
 برشة موش .3
 V135 إلىنتقل إ                           ما تعتمدش بالكل .4
 V135  إلىنتقل إ      )                   أال تقر(ال أعرف .  8
 V135  إلىنتقل إ      )                   ال تقرأ(  ال إجابة.  9

 
 
 
 

.V130
 
 

 )ال تقرأ قائمة األسماء( إلي تعتمد عليها أآثر باش تتحصل على المعلومات؟ التونسيةشنية القناة 
 1.   ةينطولا 1      

 2.   ةينطولا 2       
 3.   لعبنح           

   _____________):حدد(غيرها  . 97
 )ال تقرأ(ال أعرف . 98
 )تقرأال (ال إجابة  99.
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V134.ال تقرأ قائمة األسماء(؟اإلذاعة إلي تعتمد عليها أآثر باش تتحصل على المعلوماتشنية( 

 
  FMزيتونة     . 1
 FM     سمش. 2

 ةـة تونس الدوليــــإذاع    3.
 4.    ةينطولا سنوت ةعاذإ

   إذاعـة تطاويـن   5. 
 إذاعة صفاقس   6. 

 7.    ريتسنملا  ةعاذإ
 إذاعـــة آلمــة    8.
 إذاعـــة آاف    9.

 10.  بابشلا  ةعاذإ
   إذاعــة قصفة  11.

 FM 12.  كييازوم
 FMجوهرة 13.  

FM 14.  سربسكا 
 FMة صبر  15.

FM 16.   باك 
 17.   م ف أ

 FMاألآسجين .   18
FM 19.   ةحاو 

  .  ةماستبإ 20
   _____________):حدد(غيرها   . 97
 )ال تقرأ(ال أعرف   . 98

 )ال تقرأ(ال إجابة   99.
 
 

V135. ؟تمدش بالكلال ما تعو  ما، موش برشة برشة، نوعًاتعتمد  .على الجرائد آمصدر للمعلوماتعتمادك إشنية درجة 
 برشة .1
 ما نوعًا .2
 موش برشة .3
 V137 إلىنتقل إ                        ما تعتمدش بالكل .4
 V137  إلىنتقل إ   )                  ال تقرأ(ال أعرف .  8
 V137  إلىنتقل إ    )                   ال تقرأ( ال إجابة.  9
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.V136 ال تقرأ قائمة األسماء(على المعلومات؟عليها أآثر باش تتحصلتعتمدالجريدة التي شنية(
 1.   بعشلا توص
 2.   ودبا سنوت

 3.   قئاقحلا
 4.   ةيعوبسالا
 5.   ةفاحصلا
 6.   ةيرحلا
 7.   يأرلا

 8.   ريبخلا
 9.   ةأرجلا

 الصـباح10. 
 11. قورشلا
 12. حيرصلا
 13. قافرلا
 14. روصملا
 15. ثدحلا

 لفجـرا16. 
 17. نايبلا

  العربية 18.
 19. راونألا
 20. لمألا

 اإلعالن21. 
 22. ةيسنوتلا
 23. عوبسالا
 24. فقوملا
 25. ةقيقحلا

 26. ةيروهمجلا رابخأ
 ر27. ابخألا
 28. برغملا

   _____________):حدد(غيرها . 97
 )ال تقرأ(ال أعرف . 98
 )ال تقرأ(ال إجابة  99.

 
.V137ما، موش برشة، وال ما  تعتمد برشة، نوعًا .المواقع اإلجتماعية آفيسبوك و تويتر، آمصدر للمعلوماتعلى عتمادك إة درجة شني

 ؟تعتمدش بالكل
 برشة .1
 ما نوعًا .2
 موش برشة .3
 ما تعتمدش بالكل .4
 )ال تقرأ(ال أعرف   .8
 )ال تقرأ(ال إجابة  . 9

 
V138. ؟ما، موش برشة وال ما تعتمدش بالكل تعتمد برشة، نوعًا.للمعلوماتآمصدرنترنتاإلعلىعتمادك إشنية درجة 

 برشة . 1
 ما نوعًا.  2
 موش برشة.  3
 ما تعتمدش بالكل .4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9

 
V139. ؟ال ما تعتمدش بالكلما، موش برشة، و تعتمد برشة، نوعًا.آمصدر للمعلوماتالجوالهاتفكعلىعتمادك إشنية درجة 

 "إذا آان ذلك آمصدر للمعلومات"أجب إذا سأل المجيب هل تعني للتواصل مع االصدقاء والعائلة، 
 برشة .1
  ما ًانوع .2
 موش برشة .3
  ما تعتمدش بالكل .4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8

 )    ال تقرأ( ال إجابة9. 
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 Fالقسم  
 

.قتصاد هنا في تونسفيما يتعلق باألعمال واإليك أرتوا نحبو نعرفو 
 

يعني أنك  10على العبارة إلي من ناحية اليمين ورقم  "تمامًاموافق "يعني أنك  1؟ بحيث رقم يك أرشنية الدرجة على المقياس هذا إلي يعبر على  
 .على العبارة إلي من ناحية اليسار، وإذا آان باش تختار بيناتهم تنجم تختار أي رقم بيناتهم "تمامًاموافق "

 
V140.)25أظهر بطاقة العرض رقم: باحث(

 
بإمكان الناس

 يصبحواأن 
 على فقط أثرياء

 حساب اآلخرين

يمكن للناس أن 
أثرياء بدون يصبحوا

 أن يكون ذلك
على حساب  
 اآلخرين

 ال إجابة ال أعرف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 
 
 

V141.)26أظهر بطاقة العرض رقم: باحث(
 .المنافسة فيما يتعلق باألعمال واإلقتصاد هنا في تونس: المجيب المنافسة بخصوص أي شئ؟ أجب إذا سأل

 
المنافسة

 جيدة 
 ةالمنافس
 سيئة

 ال إجابة ال أعرف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 
 

  
V142.)27أظهر بطاقة العرض رقم: باحث(

 

 على الحكومة ينبغى
 أن تتحمل مسؤولية

 ل آل شخصتعيلأآبر 

أن يتحمل ينبغى 
مسؤولية الناس 

 أآبر في أن 
 يعيلوا أنفسهم 

ال إجابةال أعرف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

V143. آان لمصالحهم الخاصة  يخزروبعض األشخاص والمنظمات أصحاب النفوذ إلي من  حاليًا يسيرد عامة تنجمش تقول أن إقتصاد البل بصفة
 ؟الح الشعبلص يسيرفقط و ال 

من بعض أصحاب المصالح الكبيرة يسير.  1
 لمصلحة الشعب آافة يسير.  5
 )ال تقرأ (ال أعرف .  8
 )ال تقرأ ( ال إجابة.  9

 
V144.)اناهي من اإلجراءات هذه : خلينا نتكلمو على العباد إلي جايين من دول أخرى باش يخدمو لهنا)28بطاقة العرض رقمظهر أ: باحث

 صارمة تسمح ألى فرد يريد أن يأتى، تسمح لألشخاص أن يأتوا طالما هناك وظائف متاحة، تضع حدودًا :إن الحكومة يلزم تعملهاتتصور 
  على أعداد األجانب الذين بأستطاعتهم أن يأتوا إلى هنا، أو منع األشخاص من الدول األخرى من المجيء؟

 
ى فرد يريد أن يأتىتسمح أل .1
 طالما هناك وظائف متاحةأتوا تسمح لألشخاص أن ي .2
 يأتوا إلى هنا بأستطاعتهم أن على أعداد األجانب الذين  صارمة تضع حدودًا .3
 من المجيء منع الناس من الدول األخرى .4
 )ال تقرأ ( ال أعرف   .8
 )ال تقرأ ( ال إجابة   .9
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 H القسم
 
عن بلدان مختلفة آاليابان  بش نحكيو. العالمت األخالق في مختلف البلدان حول بمستويا نحبك إتخمم توا )29رقم  العرضبطاقة ظهر أ: باحث(

يعني  عشرةورقم " منخفضأخالقى  البلدان حيث يتمتع الناس بمستوى"يعني  واحدحيث رقم  ،تقيم عدة بلدان علي مقياس  نحبكاآلن  .وبنغالديش
رقم بينهما للتعبير عن ي أختار ت تنجمالرقمين لتقييم مستوى األخالق آما تستخدم تنجم ؟ "عالي أخالقىالبلدان حيث أن الناس يتمتعون بمستوى "

  ]أرجو منك أن تستعمل أفضل تقدير لك: إذا آانت اإلجابة ال أعرف، دقق [إن لم تكن متأآد، أرجو منك أن تستعمل أفضل تقدير لك .رأيك

 البلد 
مستوى
 أخالقى
 منخفض

 
مستوى

ىأخالق 
 عالي 

ال 
 أعرف

 ال
 إجابة

V145.فرنسا 
 1 جابةمكانك اإلإب المجيبإذا سألك (
 أعلى" 10 ، و"ىمستوى أخالقأقل "

 )"ىمستوى أخالق
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

V146.ليبيا 
 1 جابةمكانك اإلإب المجيبإذا سألك (
 أعلى" 10 ، و"ىمستوى أخالقأقل "

 )"ىمستوى أخالق
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

V147.الجزائر 
 1 جابةمكانك اإلإب المجيبإذا سألك (
 أعلى" 10 ، و"ىمستوى أخالقأقل "

 )"ىمستوى أخالق
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

V148.الواليات المتحدة 
 1 جابةمكانك اإلإب المجيبإذا سألك (
 أعلى" 10 ، و"ىمستوى أخالقأقل "

 )"ىمستوى أخالق
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

V149.تونس 
 1 جابةمكانك اإلإب المجيبإذا سألك (
 أعلى" 10 ، و"ىمستوى أخالقأقل "

 )"ىمستوى أخالق
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

 
V150 .    )وتوة بش نسالك على أنواع معينة من السلوآيات وأنت بش تقلي أناهو إلي تعتبرو أآثر واحد فيهم  )30 رقم بطاقة العرضظهر أ: باحث

 الكذب على اآلخرين لحماية المصالح الشخصية؟ ، الجنس قبل الزواج،سرقة ممتلكات الغير، العنف ضد اآلخرين: غير أخالقي
 غير أخالقي أآثر؟ هوانأحسب رأيك : اإلختيار، دققإذا لم يستطع المجيب 

 سرقة ممتلكات الغير  .1
  العنف ضد اآلخرين .2
 الجنس قبل الزواج  .3
 الشخصيةالكذب على اآلخرين لحماية المصالح  .4
 ) ال تقرأ(ال أعرف .  8
 )ال تقرأ( إجابةال .  9

 

 ال ينطبق ال أعرف  بالكل شوية ما نوعًا برشة

V151. قداش ينجم يودي السماح للرجال والنساءيك أرحسب
العامة إلى اإلنحالل ماآن األبالخدمة مع بعضهم في 

 ؟بالكل أو  ،شوية، ما نوعًا ،برشة. خالقياأل
1 2 3 4 8 9 

 
تنجم تختار  .عشرةبوالسلوآيات االخالقية  احدبو الغير أخالقية تصنفوها ،بعض السلوآياتلك أنقرتوة باش  )31 رقم بطاقة العرضظهر أ: باحث(

 ؟...، شنوة تقول"أخالقي"يعني  10ورقم  "أخالقي موش"يعني  1 رقم رقم واحد منهم وإلى رقم ما بيناتهم باش تصنف مستوى السلوآيات حيث

ال أخالقي  أخالقي شمو
 أعرف

ال 
 إجابة

V152.99 98 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سرقة ممتلكات الغير 
V153. 99 98 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العنف ضد اآلخرين 
V154. 99 98 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الجنس قبل الزواج 
V155.على اآلخرين لحماية المصالح الكذب

 99 98 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشخصية 
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    .V156؟ شنية اللغة إلي تتكلم بيها في العادة في المنزل 
 الدارجة التونسية. 101
 الفرنسية . 102
 نكليزيةاإل. 103
 اإليطالية  .105
 والفرنسية الدارجة التونسيةأغير بين   .106
 ______________ ):حدد(غيرها . 197
 ) ال تقرأ(ال أعرف . 998
 )ال تقرأ( ال إجابة. 999

 
 

V157 .  يمكن للمجيب إختيار أآثر من إجابة واحدة(؟ أصلك العرقى شنوة( 
  عربي .101
 بربري .102
 ترآي .103
 أندلسي .104
 _____________ ):حدد(غيره  :إذا أجاب تلقائيًا. 197
 ) ال تقرأ(ال أعرف . 998
 )ال تقرأ( ال إجابة. 999

  
وأنت باش تقلي إذا آنت تشارك فيها ديما، ) إتحادات، جمعيات، شبكات(منظمات تطوعية لك أنقرتوة باش  )32رقم  إظهر بطاقة العرض: باحث(

 )سجل إجابة واحدة لكل منظمة :باحث(؟ ما تنتملهاش بالكل وال، ساعات، تشارك تشارك أحيانًا

، تشارك يها ديما، تشارك أحيانًاتشارك فهل ... 
 ؟ما تنتملهاش بالكل وال ،ساعات

تشارك 
مافيها دي

 تشارك
 أحيانًا

 تشارك
 ساعات

ما 
تنتملهاش 
 بالكل

 ال إجابة ال أعرف

.V158يه ديما، تشارك أحيانًاف تشارك ،حزب سياسي،
 9 8 0 1 2 3 ؟ما تنتملهاش بالكل وال ساعاتتشارك 

.V1599 8 0 1 2 3 أو خيرية منظمة إنسانية 

.V1609 8 0 1 2 3 جمعية دينية 

.V1619 8 0 1 2 3  إتحاد الشغل 

.V1629 8 0 1 2 3  جمعية مهنية 

.V1639 8 0 1 2 3 المدني المجتمع اتمنظم 
 

V164.)خرين آ، بينما فمة ناس بالكل والسيطرة على حياتهمختيار اإلبعض الناس يعتقدو إلي عندهم حرية )33رقمبطاقة العرضظهر أ: باحث
ثير أتما عندوش "يعني  1درجات، رقم  10توة باش تستعملو مقياس من  .يصيرلهمفعلي للي ثير أتيعتقدو أنه إلي يعملوه ما عندوش 

 .باش تبين مدى حرية اإلختيار والتحكم إلي تحس بيهم في حياتك ،"آبيرثير أتعندو "يعني  10ورقم  "بالكل
 

 ما عندوش
 بالكلثير أت

ريأثتعندو 
 آبير 

ال إجابة ال أعرف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 

 
 
 
 
 
 

V165.)إلى  1 إلى أي مدى أنت متفائل وال متشائم حول مستقبلك؟ من فضلك باش نستخدمو مقياس من)34رقمبطاقة العرضظهر أ: باحث
  .مستقبلكبش إتقولينا آيفاش إتحس حيال  ،"متفائل برشة"يعني  10ورقم  "متشائم برشة"يعني  1حيث رقم  10
 

متشائم
 برشة

 متفائل 
ال إجابة ال أعرف برشة  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
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 :العبارات التالية آل من على من فضلك قلي إذا آنت توافق برشة، توافق، ما توافقش، وال ما توافقش بالكل

 
V168.

 
من المستحيل نه أخرون آبعض الناس يعتقدو أنه يمكن لالفراد أن يحددوا مصائرهم، بينما يرى )35رقمإظهر بطاقة العرض: باحث(

آل شي في " يعني 1حيث رقم  ،درجات 10الحاجة إلي هي أقربلك على مقياس مكون من عطيني أمن فضلك . الهروب من القدر المحتم
 ."الناس يحددون مصائرهم بانفسهم"يعني 10ورقم  "الحياة مقدر

 
شيءآل

 في الحياة
 مقّدر 

يحدد الناس 
مصائرهم

بأنفسهم 

 ال إجابة ال أعرف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ما وال  ،ما توافقش ،وافقت، وافق برشةت هل... 

 ؟توافقش بالكل
ما توافقش  ما توافقش وافقتبرشةوافق ت

 إجابةال  ال أعرف بالكل

V166.والهذه األيامآمنة مش تونسفي الحياة أن
توافق برشة، توافق، ما  هل ،يمكن التنبؤ بها

 ؟توافقش، وال ما توافقش بالكل
1 2 3 4 8 9 

V167.هل،الدنياليس من الممكن العيش بسعادة في
توافق برشة، توافق، ما توافقش، وال ما توافقش 

 ؟بالكل
1 2 3 4 8 9 
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 K القسم 
 .وتوة باش نحكيو على الجيران
 إجابةال  ال أعرف متحبش تحب؟...جيرانكيكون تحب وال متحبش إنو

.V1699 8 5 1 البربر 

.V170 9 8 5 1 األمريكيين 

.V171 9 8 5 1 الفرنسيين 

.V1729 8 5 1  القطريين 

.V1739 8 5 1 الجزائريين 

.V174 9 8 5 1 السعوديين 

.V1759 8 5 1 الليبيين 

.V1769 8 5 1 السلفيين 
 
 
هل عندك ثقة : وإنت باش تقلي بشكل عام ما مدى ثقتك فيهاسسات ؤوالمعدد من المجموعات لك أنقرباش  )36رقم  إظهر بطاقة العرض: باحث(

 ؟وال ما عندآش ثقة بالكل برشة ثقة، ثقة صغيرة شوية، برشة آبيرة
ثقة آبيرة
 ثقة صغيرة ثقةشوية  برشة

  برشة
ما عندآش 
 ال إجابة ال اعرف ثقة بالكل

.V1779 8 4 3 2 1 اليهود 

.V1789 8 4 3 2 1 ينالسلفي 

.V1799 8 4 3 2 1 السنة 

.V1809 8 4 3 2 1 المسيحيين 

.V1819 8 4 3 2 1 األحزاب السياسية 

.V1829 8 4 3 2 1 المجلس التأسيسي 

.V183 9 8 4 3 2 1 الرئيس 

.V1849 8 4 3 2 1 رئيس الوزراء 

.V1859 8 4 3 2 1 المحاآم 

.V1869 8 4 3 2 1 الجيش 

.V1879 8 4 3 2 1 المعبد/الكنيسة/الجامع 

.V1889 8 4 3 2 1 الجامعة العربية 

.V1899 8 4 3 2 1 األمم المتحدة 

.V1909 8 4 3 2 1  الصحافة 
 

V191.
 

 تقرأطلب من المجيب أن يتتبع معك وأنت أو )37رقم  إظهر بطاقة العرض: باحث(
 الهدفشنوة يك أرحسب  .في مصر وليبيا وتونس وأماآن أخرى في الشرق االوسطخيرة األسياسية توة على األحداث اللك أنسنحب  
 ؟األحداثهذه لهم األ
 حرآة وطنية من أجل الحرية والديمقراطية. 1
 حرآة دينية إلنشاء حكومة إسالمية. 2
 حرآات لمواجهة النفوذ الغربي. 3
 قتصاديزدهار اإلواإلحرآات من أجل المساواة . 4
 هذه الحرآات هي مؤامرة غربية. 5
 حرآة الشعب العربي من أجل وحدة جميع الدول العربية. 6
 .......................................... ، يرجى تحديدهاأخرى. 7
 ) ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ( ال إجابة. 9
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V192.
 

 ؟شنوة إلي عندو األهمية الثانية تقرأيتتبع معك وأنت طلب من المجيب أن أو )37رقم  إظهر بطاقة العرض: باحث(

 حرآة وطنية من أجل الحرية والديمقراطية. 1
 حرآة دينية إلنشاء حكومة إسالمية. 2
 حرآات لمواجهة النفوذ الغربي. 3
 قتصاديزدهار اإلواإلحرآات من أجل المساواة . 4
 هذه الحرآات هي مؤامرة غربية. 5
 من أجل وحدة جميع الدول العربيةحرآة الشعب العربي . 6
 ..........................................أخرى، يرجى تحديدها . 7
 ) ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ( ال إجابة. 9

 
نظام  وتفكر في األشياء التي قمت بها خالل الثورة ضد 38تستعمل بطاقة العرض أن  منك اآلن أريد 38)رقم  إظهر بطاقة العرض: باحث(

إلي لك بعض أنواع العمل السياسي أباش نقر. 2011جانفي  14إلى  2010ديسمبر  17الرئيس السابق لتونس، زين العابدين بن علي، من 
 ؟بالكلال و ،قليل برشة ساعات، برشة، 2011جانفي  14إلى  2010ديسمبر  17تقلي عملتهاش بين  يمارسوهم لعباد، ونحبك لكل وحدة

 إجابةال  ال أعرف  بالكل قليل برشة ساعات برشة ؟وال بالكل ،قليل برشة ساعات، برشة،هل قمت بذلك ... 

.V193
 

هل شارآت بنقاشات ضد النظام مع العائلة واألصدقاء
 9 8 4 3 2 1 ؟بالكلوال  ،قليل برشة ساعات، برشة،

.V194
 9 8 4 3 2 1 قمت بتبرع مادي لمجموعات أو أشخاص ضد النظام؟ 

.V195
 9 8 4 3 2 1 ارآت في تظاهرات ضد النظام؟ش 

.V196
 

نظمت و شجعت اآلخرين للمشارآة في أعمال ضد
 9 8 4 3 2 1 النظام؟

 
V197.

 
عن األسئلة السابقة حول مشارآتك في أعمال ونقاشات ضد فكر في األجوبة التي قد قدمتها لي  )39رقم  إظهر بطاقة العرض: باحث(

عني ي" 10"ورقم " عدم المشارآة"يعني  1درجات، حيث رقم  10اش تعطيني درجة مشارآتك في الثورة على النظام للرئيس السابق، ب
 ."مشارآة تامة"
 
 ال إجابةال أعرفمشارآة تامةعدم المشارآة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 
 

V198.      األمريكية في تونس، شنية رأيك في الموضوع هذا؟ هل أنت عتداء على السفارة األمريكية والمدرسة اآان هناك  ،2012في سبتمبر
 ؟ما تأيدش بالكل هذا اإلعتداء الما تأيدش، و تؤيد، تؤيد برشة،

 برشة تؤيد  .1
  تؤيد  .2
  تأيدشما  .3
  بالكلتأيدش ما  .4
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
  )ال تقرأ(إجابة  ال. 9
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V199  . ؟أناهي األقرب ليك حسب ما تحس بيه. ائص حكومة جيدةباش نحكيو توة على خص 

 . الحكومة الجيدة تطبق فقط قوانيين الشريعة .1
 الحكومة الجيدة تطبق فقط القوانيين المستوحاة من القيم المسيحية )للمستجوبين المسيحيين(
 وديةاليهالحكومة الجيدة تطبق فقط القوانيين المستوحاة من القيم  )اليهودللمستجوبين (   

 .لرغبات الشعب لحكومة الجيدة تضع قوانيين وفقًاا .5
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9

 
 

 .V200  ؟هي األقرب للي تحس بيه الجايةمن العبارات هي أنا 
 ذوي آراء دينية قوية  أشخاص مناصب العامةالذا تولى إأفضل  .1
 وي للمصالح الوطنيةذوي إلتزام ق مناصب العامة أشخاصالذا تولى إأفضل  .5
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(ال إجابة . 9

 
 

.V201  )للناس وجهات نظر مختلفة حول أنفسهم وعالقتهم بالعالم، تنجمش تعطيني أناهي من العبارات الجاية  )40رقم  إظهر بطاقة العرض: باحث
 ؟إلي تحسها أقربلك

  أرى نفسى آمواطن من العالم .1
 ينستو أرى نفسى آمواطن .2
 أرى نفسى آمواطن من األمة اإلسالمية .3

 أرى نفسى آمواطن من المجتمع المسيحى العالمى )للمستجوبين المسيحيين(
 العالمى اليهوديأرى نفسى آمواطن من المجتمع  )اليهودللمستجوبين (              

 أرى نفسى آمواطن من المجتمع العربي .4
 أرى نفسى آمواطن من المجتمع البربري .5

 )ال تقرأ( أعرف ال. 98
 )ال تقرأ(ال إجابة . 99
 

في حال آان لدى تونس أعداء أو آانت في . خرى والبعض اآلخر ليسوا في هذه الحالةأبعض البلدان لديهم أعداء أو هم في حالة حرب مع بلدان 
 حالة حرب، آيف برأيك أنه يجب التعامل معهم؟

  :العبارات التالية آل من على وال ما توافقش بالكل ،قشمن فضلك قلي إذا آنت توافق برشة، توافق، ما تواف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
توافق برشة، توافق، ما توافقش وال ما  هل ... 

 ؟توافقش بالكل
ما توافقش  ما توافقش وافقتوافق برشةت

 إجابةال  ال أعرف بالكل

V202 السبيل الوحيد إلعطاء درس ألعدائنا هو تهديد
برشة، توافق هل  .حياتهم وجعلهم يتألمون

 ؟توافق، ما توافقش وال ما توافقش بالكل
1 2 3 4 8 9 

V203. ستعداد للتضحية إينبغي أن يكون الناس على
 9 8 4 3 2 1 . تونس للدفاع ضد أعداءبنفسهم 

V204. يستعملون العنف ضد أن ن يالمسلميجب على
 9 8 4 3 2 1 .تونس أعداء اإلسالم في

V205. فحة تأثير الثقافة مكا مجبرون علىالتونسيون
 9 8 4 3 2 1  .الغربية في مجتمعهم

V206. حياة  قةخطر آبير على طري يشكلونالشيعة
 9 8 4 3 2 1 .السنة

V207.يتلقـــون أن  الجيش التونسي يجب على عناصر
 9 8 4 3 2 1 .تــدريس ديــني
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باش . على مجموعات مختلفة من الناس الهجماتمن نواع أن األسئلة تدور حول المجموعة األخيرة م هذه )41رقم  إظهر بطاقة العرض: باحث(
 .نعطيك قائمة وباش نسالك إذا آنت توافق برشة، توافق، ما توافقش وال ما توافقش بالكل

وال ما  ،توافق برشة، توافق، ما توافقشهل ... 
 ؟توافقش بالكل

ما توافقش  ما توافقش وافق تتوافق برشة
 إجابةال  أعرف ال بالكل

.V208توافقهل.يةتونسالعلى قوات األمن الهجمات
وال ما توافقش  ،برشة، توافق، ما توافقش

 ؟بالكل
1 2 3 4 8 9 

.V209على القوات العسكرية األمريكية في الهجمات
 9 8 4 3 2 1 .العراق أو أفغانستان

.V210على المدنيين األمريكين الذين يعملون الهجمات
 9 8 4 3 2 1 . لح الشرآات األمريكية في أوروبالصا

.V211على المدنيين األمريكين الذين يعملون الهجمات
لصالح الشرآات األمريكية في الدول 

 .اإلسالمية
1 2 3 4 8 9 

.V212على العراقيين أو األفغان الذين الهجمات
يعملون لصالح الشرآات األمريكية في العراق 

 .أو أفغانستان
1 2 3 4 8 9 

 
 

13V2.     آنت شابًا أو قبل  يللا وقتالشرطة بسبب عمل آهذا  تهل سبق أن واجه. أعمال غير شرعية عندما يكونوا شباب يعملبعض األشخاص
 سنة؟ 25 أن تبلغ عمر الـ

 نعم. 1
 V215المقدمة قبل سؤال  إلى نتقلإ  ←    ال. 5
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ( إجابة ال. 9

 
 

14V2.    مرة أو مرتينشوية، برشة ؟مشاآل مع الشرطة بسبب عمل آهذال قداش تعرضت ،. 
 برشة .1
  شوية. 2
 مرة أو مرتين. 3
 )ال تقرأ(ال أعرف . 8
 )ال تقرأ(إجابة ال . 9

 
 
ورك إتجاه القادة سوف أسألك بعض األسئلة حول شع. يختلف الناس في شعورهم إتجاه القادة السياسيين )42باحث أظهر بطاقة عرض ( 

عني ي 7و " ماآش موافق بالكل"يعني  1حيث  42في بطاقة العرض رقم  7إلى  1من فضلك أن تستخدم المقياس من . السياسيين في تونس
 :، آيف تشعر حيال العبارات التالية"موافق برشة"

 ال إجابة ال أعرفموافق برشة ماآش موافق بالكل
V215.تفكير في القادةأشعر باإلحتقار عند ال

ر تخأمن فضلك . السياسيين التونسيين
الذي يعبر بشكل  7الى  1رقم من 

 .فضل عن شعوركأ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V216.أشعر باإلشمئزاز عند التفكير في القادة
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .السياسيين التونسيين

V217.أشعر بالغضب عند التفكير في القادة
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .نالسياسيين التونسيي

V218.أشعر باإلحترام عند التفكير في القادة
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .السياسيين التونسيين

.V219أشعر باألمان عند التفكير في القادة
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .السياسيين التونسيين
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 .باش نسالك توة شوية أسئلة أخرى عليك وعلى عائلتك
 
V220.    للشهادات العليا  ،هي الوصول اليه/طالبا، سجل أعلى مستوى تعليمي يتوقع هو جيبالم إذا آان(أعلى مستوى تعليمي وصلت إليه؟ شنوة

  )"9"حول رقم ضع دائرة 
 لم يتلق أي تعليم رسمي   . 1
 لم يكمل التعليم اإلبتدائي  .   2
 أآمل التعليم اإلبتدائي  .   3
 المهني  / آاديمي األ: المتوسطيم لم يكمل التعل.   4
 المهني  / آاديمي األ: المتوسطأآمل التعليم  .  5
 التحضيري للجامعة   /المهني/ آاديمي األ :لم يكمل التعليم الثانوي.   6
 التحضيري للجامعة  / المهني/ آاديمي األ :الثانويأآمل التعليم .   7
 معية  جا شهادةبدون  –بعض التعليم الجامعي .   8
 )دآتوراه /ماجستير  –ي التعليم ما بعد الجامعيشمل . (جامعية شهادةمع  –تعليم جامعي .   9

 )ال تقرأ( ال أعرف. 98
 )ال تقرأ( ال إجابة. 99

 
V221 .  متضمنة األعمال الحرة(؟ تخدم توة( 

 نعم   .1
 V224  إلى نتقلإ   ←    ال5.   

 
 

V222 .   ؟عملك الرئيسيي فقداش من ساعة تخدم في النهار 
  أآثر فلوسدخلك أإلي العمل : ، أجبإذا أجاب أن لديه أآثر من عمل واحد، أي عمل تقصد

 
    اليومساعة في ___________ 
 
 

V223.   عملك الرئيسي؟ في من نهار تخدم في الجمعة قداش 
  لوسأآثر فدخلك أإلي العمل : ، أجبإذا أجاب أن لديه أآثر من عمل واحد، أي عمل تقصد

   V226إلىنتقل إ ←  الجمعة/ ًا ميو___________
 
 
V224.   ؟عالش ما تخدمش توة 

 V226 إلىنتقل إ ← خسرت العمل  / فقدت الوظيفة  .1
 متقاعد . 2
 ربة منزل . 3
 طالب . 4
 مقعد / عاجز . 5
 ______________ :)حدد(غيرها . 7
 
 

V225.   متضمنة األعمال الحرة(؟ خدمت قبل وخذيت أجر( 
  نعم  .1

 V229 إلىنتقل إ ← ال  5. 
 
 
V226.   ) ؟بها )تقوم /أو/ قمت( الخدمة إليشنوة أالرئيسية؟  )شنية خدمتك /أو/ أشنية آانت خدمتك 

  أآثر فلوسدخلك أإلي العمل : إذا أجاب أن لديه أآثر من عمل واحد، أي عمل تقصد، أجب
 

لمدراء الشرآات، أسأل عن عدد الموظفين في الشرآة وعن . أو تمرين تقني يجب أن تسأل إذا آان عمل المجيب يتطلب شهادة جامعية
 .عدد الموظفين الذين يشرف عليهم المجيب

 
................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................. 
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V227.   )؟لحسابك الخاص )خدمت /أو/  تخدم 
 نعم  .1

 ال   5.
 
 
V228.   ) ؟غيره أو، طاع العام أو لحساب القطاع الخاصلحساب الحكومة أو لحساب الق )خدمت /أو/ تخدم 

 طاع العام لحساب الحكومة أو الق. 1
 لحساب القطاع الخاص . 2
 المنظمات األهلية: إذا أجاب تلقائيًا. 3
 _______________ :)حدد(غيرها . 7

 
 
V229.   ؟هل أنت صاحب الدخل الرئيسي في دارآم 

 V232 إلىنتقل إ ← نعم  .1
 ال 5. 

 
 
V230.   ؟إلي عندو الدخل الرئيسي في عائلتكم يخدم توة   

 نعم  .1
 ال   5.

 
 
V231.   بيه؟  وإال يقوم  شنية الخدمة الرئيسية للي عندو الدخل الرئيسي في العائلة؟ شنية نوع العمل إلي قام 

 .إلي ادخلك أآثر فلوسالعمل : أجب إذا أجاب أن صاحب الدخل الرئيسي لديه أآثر من عمل واحد، 
 

لمدراء الشرآات، أسأل عن عدد . ة أو تمرين تقنيتطلب شهادة جامعيت مهنة صاحب الدخل الرئيسي تإذا آانالمجيب يجب أن تسأل 
 .صاحب الدخل الرئيسيالموظفين في الشرآة وعن عدد الموظفين الذين يشرف عليهم 

 
................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................. 

 
V232 .   الجنس 

 ذآر 1.   
 V239 إلى نتقلإ ←أنثى 5.   

 
 
V233 .  راجع سؤال  :للباحث(؟ بعد إذنك ذآرني، إنت متزوج توةV4 ،جيبآان الجواب مختلف صحح بعد مراجعة المذا إ( 

  نعم  .  1
 V239 إلىنتقل إ   ←ال . 5 

 
 
V234.    والوظائف التي تتلقى عليها أجرًا سواء آان ذلك في المنزل أو خارجه متضمنة األعمال الحرة(؟ توةمرتك تخدم( 

 نعم  .1
 V237 إلىنتقل إ ←ال 5.  

 
 
V235 .   ؟الرئيسي هاعملفي  النهارقداش من ساعة تخدم في 

  أآثر فلوس هاإلي ادخلالعمل : لديها أآثر من عمل واحد، أي واحد تقصد؟ أجبه زوجتأن  إذا سأل المجيب
 

 النهارساعة في  ___________
 
 

 .V236   عملها الرئيسي؟ فيزوجتك الجمعة تخدم في من نهار  قداشعام بشكل 
  أآثر فلوس هاادخلإلي العمل : لديها أآثر من عمل واحد، أي واحد تقصد؟ أجبزوجته إذا سأل المجيب أن 

 
   V238  إلىنتقل إ  ←   الجمعةفي / يومًا ___________
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V237.   متضمنة األعمال الحرة(؟ خدمتشي قبل وأخذيت أجر( 
  نعم . 1
 V239 إلىنتقل إ ← ال  .2

 
 
 
V238.   ) بيه؟ )تقوم /أو/قامت (خدمتها الرئيسية أشنية نوع العمل إلي  )أشنية /أو/أشنية آانت 

  أآثر فلوس هاادخلإلي العمل : أجبن زوجته لديها أآثر من عمل، إذا أجاب أ
 

لمدراء الشرآات، أسأل عن عدد الموظفين في الشرآة . يجب أن تسأل المجيب إذا آانت مهنتها تتطلب شهادة جامعية أو تمرين تقني
 .زوجتهشرف عليهم توعن عدد الموظفين الذين 

 
 

................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
V240.    وال صرفت شوية من  ،دبرت أمورها، صرفت شوية فلوس من إلي جملتوهم ،لوسجملتش عائلتك فالماضية،  األثنى عشر األشهر خالل

   إلي جملتوهم وتسلفتو فلوس؟
 جملتش عائلتك فلوس .1
 دبرت أموره .2
 صرفت شوية فلوس من إلي جملتوهم .3
 صرفت شوية من إلي جملتوهم وتسلفتو فلوس  .4
 ) ال تقرأ( ال أعرف .8
 ) ال تقرأ( إجابةال  .9

 
 

V241.     فهل تصف نفسك على أنك . السفلىإلى الطبقة العاملة، الطبقة المتوسطة، الطبقة العليا أو الطبقة  ينتمونيصف الناس أحيانا أنفسهم بأنهم
  ؟)الفقيرة( السفلىالطبقة العاملة، الطبقة ، السفلىة طالعليا، الطبقة المتوسطة العليا، الطبقة المتوس ةمن الطبق

 الطبقة العليا  .1
 الطبقة المتوسطة العليا  .2
 السفلىة طالطبقة المتوس  .3
 الطبقة العاملة  .4
 )الفقيرة( السفلىالطبقة   .5
 ) ال تقرأ(ال أعرف  .8
 ) ال تقرأ( إجابة ال.  9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V239.)يدل على  10، ورقم "غير راض بالكل"يمثل 1حالة المادية لعائلتك؟ رقم أشنية مدى رضاك على ال)43رقمإظهر بطاقة العرض: باحث
  ."برشةراض "أنك 

 ؟اشنوة رايك عن وضع عائلتك المادية
 
غير راٍض

 بالكل  
راٍض

 ال إجابةال أعرفبرشة  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
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V242.    )انت  ئة الدخل إلي تنتمي لهانحب نعرف ف. سرةلألالشهري في الجدول هذا ثمة مقياس الدخل  )44رقم  إظهر بطاقة العرض: باحث
  :قبل الضرائب الشهري لكمدخقداش . الكل بصفة عامة المداخيلووإلي تدخل فيها الشهريات  عيلتكو

  
 DT 
1.  3.500أآثر من  
2.  3.500-2.501 
3.  2.500-1.501 
4.  1.500-1.101 
5.  501-1.100 
6.  201-500 
7.  < 201 

  
 )ال تقرأ(ال أعرف  98.

 )ال تقرأ( إجابةال 99. 
 
 
 

Probe_V22 
 

 ؟ال هذاؤحسيتش قلق وإنت تجاوب عالس، اسالك عن ديانتك األولمن . ال بالنسبة ليكؤسامحني أخر س : المقترح التحقيق
 

................................................................................................................................................................. 
 

 .في الدراسة هذهيك أبرعاونت توة وفاة األسئلة، يعطيك الصحة إلي 
 
 

V243.  ساعة 24إستعمل نظام : (الوقت بالتحديد سجل (------------------------------------------------- 
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 M القسم 
 

V244 . دقيقة......................... .طول مدة المقابلة 
 

V245 . جيبالمأثناء المقابلة آان .... 
 

 مهتما جدا  1.

 مهتما نوعا ما  2.
 آثيرا غير مهتم 3. 

 
V246.اين اجريت المقابلة ؟ 

 
 داخل منزل المجيب .1
 بجانب باب منزل المجيب .2
 مكان عمل المجيب .3
 قهوة .4
 ............................غيره، حدد  .5

 
 

V247 . المقابلة مع المجيب عند إجراء الرجاء اختيار أفضل إجابة تصف جلستك 
 

 )تقابالن نفس الجهة( المجيب بجانب   . 1
 )تتقابالن بشكل يمثل زاوية قائمة(المجيب بجانب   . 2
 المجيبمقابل   . 3
 .جلسة أخرى  . 4

 
 

V248 . ؟بلة بالمجيب أثناء المقاما عالقة األشخاص المتواجدين 
 عليه جميع ما ينطبق دخلأ                 

 والد .1
 والدة .2
 زوج .3
 زوجة .4
 أخ .5
 أخت .6
 )سنة 18أآبر من (ابن  .7
  )سنة 18أآبر من (ابنة  .8
 )17إلى  13عمره بين ( ابن  .9

 )17إلى  13عمرها بين (ابنة  .10
 )12إلى  9عمره بين (ابن  .11
 )12إلى  9عمرها بين (ابنة  .12
 )9إلى  4عمره بين (ابن  .13
 )9إلى  4عمرها بين ( ابنة .14
 )سنوات 4عمره أقل من (ابن  .15
 )سنوات 4عمرها أقل من (ابنة  .16
 والد الزوج أو الزوجة .17
 والدة الزوج أو الزوجة .18
 خالة أو عمة .19
 خال أو عم .20
 جار .21
 جارة .22
 صديق .23
 صديقة .24
              _________________)حدد(غيرها   .25
 V258 انتقل إلى ← لم يكن هناك أحد .26
 ال  أعرف .27
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V249 .األشخاص خالل المقابلة؟/ن الوقت حضر الشخصآم م 
 

 آل المقابلة .1
 معظم المقابلة .2
 بعض من المقابلة .3
 لفترة بسيطة من المقابلة .4

 
V250 . األشخاص؟/حضر هذا الشخص قسم من اإلستمارةفي أي      

 
................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................. 

 
V251 . العبارة المناسبةمن فضلك إختر 

 
 آان بإستطاعة من آان حاضرًا أن يسمع األسئلة و األجوبة .1
 لكن صغر عمرهم حال دون فهمهم لمحتوى المقابلة ،آان بإستطاعة من آان حاضرًا أن يسمع األسئلة و األجوبة .2
 بإستطاعة من آان حاضرًا أن يسمع األسئلة و األجوبةلم يكن  .3
4.  

 
V252 .خرين على المقابلة؟آيف أثر وجود األشخاص اآل 

 .ادخل جميع ما ينطبق عليه            

 عن االستمرار بالمقابلة حتى غادروا الغرفة تدخل األشخاص فتوقف  . 1
 باإلجابة عن استفسارهم أو بشرح حاجتكما للخصوصية فغادروا الغرفة أنت و المجيب متدخل األشخاص فق   .2
 .للمقابلة ستمعوايبقي األشخاص في الغرفة لكنهم لم   . 3
 بالمجيب أو يشارآوا في المقابلة يتدخلوالكنهم لم  للمقابلة يستمعواآانوا بقي األشخاص في الغرفة و    .4
 ساعدوا المجيب باألجوبةبقي األشخاص في الغرفة و   .5
 فرضوا أجوبة على المجيببقي األشخاص في الغرفة و   . 6
 لمجيب متحفظ وغير مرتاحمما جعل ابقي األشخاص في الغرفة    .7
  _____________________) حددها(غيرها   . 8
 

 
V253 .المقابلة؟ أشخاص أثناء) شخص(الى تواجد  الموقف الذي أدى ما هي أفضل عبارة تصف 

 
  أن يغادروا الغرفة المجيبأشخاص متواجدين في الغرفة و لم تطلب منهم أنت أو / آان شخص .1
 اغادروف منهم أن يغادروا الغرفة طلبتي الغرفة و أشخاص متواجدين ف/ آان شخص .2
 و لكنهم رفضوا الرحيل منهم أن يغادروا الغرفة طلبتأشخاص متواجدين في الغرفة و / آان شخص .3
 اغادروفأن يغادروا الغرفة  المجيبو طلب منهم أشخاص متواجدين في الغرفة / آان شخص .4
 أن يغادروا الغرفة لكنهم رفضوا الرحيل لمجيباو طلب منهم أشخاص متواجدين في الغرفة / آان شخص .5
   اغادروفأن يغادروا الغرفة  المجيبو طلبت منهم أنت و أشخاص متواجدين في الغرفة / آان شخص .6
   أن يغادروا الغرفة لكنهم رفضوا الرحيل المجيبو طلبت منهم أنت و أشخاص متواجدين في الغرفة / آان شخص .7
  بدعوتهم للبقاء و أنت لم تمانع المجيبفي الغرفة و قام أشخاص  متواجدين / لم يكن شخص .8
 بقي األشخاص في الغرفة، بالرغم من  المجيبالغرفة و لكن بناءا على طلب   أشخاص متواجدين في/ لم يكن شخص .9

    طلبك بعمل مقابلة على انفراد                  
 __________________________ حدد:  أخرى .10

 
V254.للباحث أي مالحظات :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	تحب
	متحبش

