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PSU 

 

Answer Question Question ID 

 ادلقهلية

 الأسكندرية

 القاهرة

 دمياط

 الغربية

 اجلزية

 بور سعيد

 القليوبية

 1 يف اي حمافظة تقمي حاليا

 الباكرية

 فيشا بنا

 كفر العرب

 كفر س نجاب

 قسم أأول ميت طلخا

 صهرجت الكربى وكفر جرجس يوسف

 صهرجت الصغرى وكفر الس يد

 رشقية املعرصه

 شاوه

 مدينة رشبني

 تريوة

 اذلراع البحرى

 الباب اجلديد رشىق

 تشمل عزبة اجلبل-املندرة قبىل

 املكس

 الابراهميية حبرى

ستيفانو  سان ا 

 عرب احلصن

 بركة النرص

 عني مشس الرشقية

 البساتني الغربية

 املرج البحرية

 عزبة انفع

 طلمبات عني مشس

 الغنميية

 ادلهامية

 كفر ميت أأبو غالب سابقا-الزهراء

 مدينة رأأس الرب

 أأش ناواى

 دنورش

 احلداد

 السلخانة

 كتامة الغابة

 هنطاى

 نواج

 شوبر

 س ندسيس

 املنرية

 العمرانية الغربية

 2 { تقمي حاليا؟0يف اي ش ياخة يف }
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تشمل وراق العرب وراق احلرض و أأمبوبة  -مدينة الوراق

 وميت النصارى

 طناش ونزةل الزمر

 الزهور

 أأهجور الكربى

 هبتمي

 الربادعة وخلوهتا

 السد

 كفر س نداهنور

 نوى

 مدينة قليوب

 س ندبيس

 

Kish Template        

 

Answer Question Question ID 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

2,1,2,1,2,1,2,1,2,2 

1,2,3,1,2,3,1,2,3,1 

1,2,3,4,1,2,3,4,1,2 

4,5,1,2,3,4,5,1,2,3 

4,5,6,1,2,3,4,5,3,1 

3,4,5,6,7,1,2,3,4,5 

3,4,5,6,7,8,1,2,3,4 

2,3,4,5,6,7,8,9,1,2 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 

dirG hsiK 3 

 

Main Survey 

 

Answer Question Question ID 

س نة اذلين يعيشون هنا يف الوقت  15مك عدد الأشخاص فوق  

 احلايل؟

4 

ىل حتديد من سأأقوم مبقابلته من هذا املزنل. هل   أأواًل، احتاج ا 

عطايئ الأسامء الأوىل والأعامر مجليع الأشخاص فوق   15تس تطيع ا 

س نة املقميون هنا يف الوقت احلايل؟  برجاء البدء ابلأصغر والانهتاء 

 ابلأكرب.

5 

 

Adults Details Iteration 1 

 

Answer Question Question ID 

 6 1امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 

 أأنىث

 ذكر

 8 النوع

 

Adults Details Iteration 2     

 

Answer Question Question ID 

 6 2امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 
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 أأنىث

 ذكر

 8 النوع

   

 

Adults Details Iteration 3      

 

Answer Question Question ID 

 6 3امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 

 أأنىث

 ذكر

 8 النوع

 

Adults Details Iteration 4       

 

Answer Question Question ID 

 6 4امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 

 أأنىث

 ذكر

 8 النوع

 

Adults Details Iteration 5       

 

Answer Question Question ID 

 6 5امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 

 أأنىث

 ذكر

 8 النوع

 

Adults Details Iteration 6      

 

Answer Question Question ID 

 6 6امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 

 أأنىث

 ذكر

 8 النوع

 

Adults Details Iteration 7     

 

Answer Question Question ID 

 6 7امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 

 أأنىث

 ذكر

 8 النوع

 

Adults Details Iteration 8 

Answer Question Question ID 

 6 8امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 

 8 النوع أأنىث
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 ذكر

 

Adults Details Iteration 9       

 

Answer Question Question ID 

 6 9امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 

 أأنىث

 ذكر

 8 النوع

 

Adults Details Iteration 10      

 

Answer Question Question ID 

 6 10امس الشخص  

 7 {0السن لـ } 

 أأنىث

 ذكر

 8 النوع

 

Kish Calcultation        

 

Answer Question Question ID 

 9 المنوذج: املؤرش البالغني اذلي مت اختياره عىل ش بكة كيش 

 

Continue 
 

Answer Question Question ID 

 10 {0الشخص اذلي مت اختياره هو: } 

 

Admin 
 

Answer Question Question ID 

 أأنىث

 ذكر

 11 نوع الشخص اذلي مت اختياره

 12 معر الشخص اذلي مت اختياره 

 13 التارخي 

 erisrini ritS 14 

 enK ritS 15 

 eSaS rSK sSsr ner nitS 16 

 

Part 1: Admin        

 

Answer Question Question ID 

 نعم

 ال

 17 { موجود ابملزنل؟0هل }

مرحبًا، امسي ________، وأأمعل دلى رشكة  

جراء البحوث هنا يف )امس  _______، ويه رشكة تقوم اب 

18 
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جراء بعض البحوث عن أأفاكر الناس فامي خيص  ادلوةل(. نقوم اب 

الهواتف احملموةل واس تخداماهتا. وسوف تس تخدم هذه البحوث يف 

مساعدة مقديم اخلدمة عىل الفهم الأفضل لكيفية حتسني خدمات 

احملمول املقدمة يف )امس ادلوةل(. وقد مت اختيار أأرستمك للمشاركة يف 

جابة عىل بعض الأس ئةل؟  هذه ادلراسة. هل دليك اس تعداد لل 

دقيقة. وسوف حنتفظ برسية  30سوف تس تغرق احملادثة حوايل 

مجيع اال جاابت واملعلومات اليت تقدهما لنا.  خلل حديثنا، سوف 

اتك اليومية والهواتف احملموةل. ال أأسأأكل بعض الأس ئةل عن حي

ذا اكن دليك مشلكة فامي خيص أأحد الأس ئةل. هل  خباري ا  ترتدد يف ا 

 دليك أأية أأس ئةل خاصة هبذا الاس تبيان قبل أأن تقرر املشاركة؟

 نعم

 ال

 19 هل أأنت مس تعد للمشاركة؟

 

Part 2: Basic Socio-Dem        

Answer Question Question ID 

 20 مك تبلغ من العمر؟ 

 أأنىث

 ذكر

 21 النوع )عىل القامئ ابحلديث التسجيل(

ما هو عدد املقميني يف املزنل )مبا فهيم أأنت(؟ يتكون املزنل من  

 هؤالء اذلي يتقامسون سقف واحد وطعام واحد

22 

  اال جاميل 

  س نة 18عدد اذلكور فوق  

  س نة 18عدد اال انث فوق  

  س نة 18عدد اذلكور أأقل من  

  س نة 18عدد اال انث أأقل من  

 عازب

 مزتوج

 ارتباط خارج نطاق الزواج

 أأرمل

 مطلق

 23 احلاةل الاجامتعية

 

Part 3: Access 
 

Answer Question Question ID 

 نعم

 ال

 24 هل اس تخدمت هاتف محمول من قبل؟

 نعم

 ال

 25 هل اس تخدمت هاتف محمول خلل  الشهور الثلثة املاضية؟

 نعم

 ال

هل متتكل أأنت خشصًيا عىل الأقل رشحية "س مي" واحدة )رشحية 

 "س مي" حتملها معك معظم الوقت(؟

26 

 نعم

 ال

هل متتكل أأنت خشصًيا عىل الأقل هجاز محمول واحد يعمل )هجاز 

 محمول حتمهل معك معظم الوقت(؟

27 

اس تخدمت اجلهاز و/ أأو الرشحية املتاحة واملس تخدمة بشلك 

 مشرتك يف املزنل

اس تعرت هجاز و/ أأو رشحية من صديق أأو فرد من أأفراد 

 العائةل

 اس تخدمت اجلهاز و/ أأو الرشحية املتاحة يف اجملمتع اخلاص يب

 اس تخدمت اجلهاز و/ أأو الرشحية من العمل

يف املرة الأخرية اليت اس تخدمت فهيا الهاتف احملمول، ممن اس تعرت 

 اجلهاز و/ أأو الرشحية؟

28 
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 اس تخدمت اجلهاز و/ أأو الرشحية من املوزع

جابة أأخرى  ا 

 من زويج/ زوجيت

 من ابين

 من ابنيت

 من أأيب/ حامي

 من أأيم/ حاميت

خل(  من قريب أ خر )أأخ، ابن مع/ خال، مع/ خال، ا 

خل(من قريبة أأخرى )  أأخت، ابنة مع/ خال، خاةل/ معة، ا 

 من صديق )اجلريان أأيًضا(

 من صديقة )اجلريان أأيًضا(

جابة أأخرى  ا 

 29 ممن اس تعرت اجلهاز و/ أأو الرشحية؟

 أأس تطيع احلصول عليه/ علهيا فوًرا

جيب الانتظار ولكن اس تطيع اس تخدامه/ اس تخداهما خلل 

 يوم

ىل الانتظار لأكرث من يوم  اضطر ا 

جابة أأخرى  ا 

ما الوقت املطلوب ليك تس تطيع احلصول عىل هذا اجلهاز/ هذه 

 الرشحية؟

30 

 نعم، سأألت املاكل لأنين ال أأمتكل اجلهاز أأو الرشحية

ىل ترصحي الس تخدام اجلهاز أأو  نعم، سأألت خشص ما حلاجيت ا 

 الرشحية

ىل مساعدة يف اس تخدام اجلهاز  نعم، سأألت خشص ما حلاجيت ا 

 أأو الرشحية

ىل سؤال أأي خشصال  ، مل أأضطر ا 

جابة أأخرى  ا 

ماكنية اس تخدام اجلهاز و/  ىل سؤال خشص عن ا  هل اضطررت ا 

ذا اكنت اال جابة "نعم"، ملاذا؟  أأو الرشحية؟ ا 

31 

نعم/ دفعت رسوم أأو اكن جزء من الرسوم اللكية للشرتاك 

 مدفوعة مقدًما

 ال، مقت ابملقايضة مقابل منتجات أأو خدمات

 ال

 32 هل دفعت الس تخدام اجلهاز أأو الرشحية؟

 مايل اخلاص

 املوازنة العامة للمزنل

 زويج/ زوجيت

 من أأيب/ حامي

 من أأيم/ حاميت

خل(  من قريب أ خر )أأخ، ابن مع/ خال، مع/ خال، ا 

خل(  من قريبة أأخرى )أأخت، ابنة مع/ خال، خاةل/ معة، ا 

 من صديق )اجلريان أأيًضا(

 من صديقة )اجلريان أأيًضا(

جابة أأخرى  ا 

 33 من أأين أأتيت ابلنقود؟

 لك يوم

 عدة مرات يف الأس بوع

 لك أأس بوع

 لك أأس بوعني

 لك ثلثة أأسابيع

 لك شهر

 لك شهرين أأو ثلثة أأشهر

 أأقل من لك ثلثة أأشهر

 أأبًدا

 34 ما مدى تكرار اس تعارتك جلهاز أأو رشحية مقابل رسوم؟

 35 ما املبلغ اذلي تقوم برصفه يف لك مرة تقوم ابالس تعارة مقابل رسوم؟ 

 



GSMA Connected Women & Altai Consulting – Gender Gap Study - EGYPT - Arabic 
 
 

 Page 8 of 27 

Part 4: Handset ownership        

 

Answer Question Question ID 

ما هو عدد أأهجزة احملمول العامةل اليت متتلكها )هجاز محمول حتمهل  

 معك معظم الوقت(؟

36 

 37 هل يف هجاز احملمول اخلاص بك الأش ياء التالية؟ 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  YTeEWQ/YTeEWQلوحة مفاتيح 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  شاشة ابللمس

 نعم

 ال

 ال أأعمل

ىل اال نرتنت ماكنية الوصول ا    ا 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

نزال التطبيقات ماكنية ا    ا 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

 38 هل هذا اجلهاز مس تخدم من قبل؟

ىل متجر ومقت برشائه  ذهبت ا 

ىل متجر وقام برشائه ابلنيابة عين  ذهب صديق أأو قريب ا 

 هدية من صديق أأو قريب

 أأهداه يل صديق أأو قريب لعدم حاجهتم هل

 أأعطاه يل مديري

 أأعطاه يل قائد حميل أأو منظمة أأو مجموعة جممتعية

 حصلت عليه كجزء من اشرتاك أأو عقد خدمات

جابة أأخرى  ا 

 39 من أأين حصلت عىل هذا اجلهاز؟

 زويج/ زوجيت

 ابين

 ابنيت

 من أأيب/ حامي

 من أأيم/ حاميت

خل(  من قريب أ خر )أأخ، ابن مع/ خال، مع/ خال، ا 

خل(  من قريبة أأخرى )أأخت، ابنة مع/ خال، خاةل/ معة، ا 

 من صديق )اجلريان أأيًضا(

 من صديقة )اجلريان أأيًضا(

جابة أأخرى  ا 

ىل املتجر؟  40 من أأعطاك اجلهاز أأو ذهب ابلنيابة عنك ا 

نعم/ دفعت رسوم أأو اكن جزء من الرسوم اللكية للشرتاك 

 مدفوعة مقدًما

 ال، لقد قايضته مقابل منتجات/ خدمات أأخرى

 ال

 41 هل دفعت مال مقابل هذا اجلهاز؟

 مايل اخلاص

 املوازنة العامة للمزنل

 من زويج/ زوجيت

 من ابين

 من ابنيت

 من أأيب/ حامي

 42 من دفع مثن هذا اجلهاز؟
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 من أأيم/ حاميت

خل(  من قريب أ خر )أأخ، ابن مع/ خال، مع/ خال، ا 

خل(  من قريبة أأخرى )أأخت، ابنة مع/ خال، خاةل/ معة، ا 

 من صديق )اجلريان أأيًضا(

 من صديقة )اجلريان أأيًضا(

جابة أأخرى  ا 

 نعم

 ال

 43 هل جيب أأن تس تأأذن لتس تطيع رصف هذه النقود؟

قام خشص أ خر )أأو عدة أأشخاص( ابختاذ القرار )بدون أأي 

 تدخل من جانيب(

قدمت مشاركة، ولكن قام خشص أ خر )أأو عدة أأشخاص( 

 ابختاذ القرار الهنايئ

 اختذت القرار بنفيس

 44 ما ادلور اذلي تلعبه يف اختيار اجلهاز؟

 املوزع/ البائع

 قدوة حملية أأو منظمة أأو مجموعة جممتعية

 من زويج/ زوجيت

 من ابين

 من ابنيت

 من أأيب/ حامي

 من أأيم/ حاميت

خل(  من قريب أ خر )أأخ، ابن مع/ خال، مع/ خال، ا 

خل(  من قريبة أأخرى )أأخت، ابنة مع/ خال، خاةل/ معة، ا 

 من صديق )اجلريان أأيًضا(

 من صديقة )اجلريان أأيًضا(

 مل يؤثر أأي خشص عىل اختياري للجهاز

جابة أأخرى  ا 

من الشخص الأكرث تأأثرًيا يف اختاذ القرار أأو مساعدتك يف اختاذه 

 فامي خيص اجلهاز؟

45 

 شطارة البائع

علانت التليفزيون  ا 

علانت الراديو  ا 

علانت عىل لوحات دعائية  ا 

علانت اال نرتنت  ا 

علانت يف كتيبات  ا 

 مل تؤثر اال علانت عىل اختياري للجهاز

جابة أأخرى  ا 

 46 أأي من الأنواع التالية من ادلعاية أأثر عىل اختيارك للجهاز؟

 ال أأعمل. مل أأمق ابختيار اجلهاز

 السعر

 التصممي

 النوع

 مدى حتمل البطارية

 املتانة

 جحم اجلهاز

 جحم الشاشة

ىل اال نرتنت ماكنية الوصول ا   ا 

 املزااي الأخرى )الاكمريا، الوميض(

جابة أأخرى  ا 

 ال أأعمل

 47 ما يه أأمه املعايري اليت اس تخدمهتا يف اختيارك للجهاز؟

 ترصفت من تلقاء ذايت

 من زويج/ زوجيت

 من ابين

 من ابنيت

 48 من اذلي علمك اس تخدام هذه اجلهاز لأول مرة؟
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 من أأيب/ حامي

 من أأيم/ حاميت

خل(  من قريب أ خر )أأخ، ابن مع/ خال، مع/ خال، ا 

خل(  من قريبة أأخرى )أأخت، ابنة مع/ خال، خاةل/ معة، ا 

 من صديق )اجلريان أأيًضا(

 من صديقة )اجلريان أأيًضا(

 املوزع/ البائع

 مركز التواصل اخلاص مبقديم الهدمة للهاتف احملمول

 قدوة حملية أأو منظمة أأو مجموعة جممتعية

جابة أأخرى  ا 

 

Part 5: SIM ownership & Credit refill        

 

Answer Question Question ID 

 أأقل من ثلثة شهور مضت

ىل  3من   شهور مضت 6ا 

ىل س نة مضت 7من   شهور ا 

ىل س نتني مضت  من س نة ا 

 منذ أأكرث من س نتني

 ال أأعمل

فكر يف أأول رشحية امتلكهتا )اكنت معك معظم الوقت(. مىت مقت 

هداهئا كل؟  برشاء هذه الرشحية أأو من قام اب 

49 

للك من املشغلني التاليني مك رشحية متتكل يف الوقت احلايل )وتكون  

معك معظم الوقت( ومقت ابس تخداهما عىل الأقل مرة يف الثلثة 

 شهور املاضية؟

50 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 و اكرث 6

  اتصاالت

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 و اكرث 6

  فودافون

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 و اكرث 6

  موبينيل )اوراجن(

 51 مك س مي اكرد من اتصاالت عندك؟ 

 52 مك س مي اكرد من فودافون عندك؟ 

 53 ( عندك؟siniS مك س مي اكرد من موبينيل ) 

سنناقش ال ن الرشحية الأكرث اس تخداًما وس نطلق علهيا امس  

 "الرشحية الرئيس ية"

54 
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 اتصاالت

 فودافون

 موبينيل )اوراجن(

 ال اعمل

 55 الرشحية الرئيس ية تتبع أأي مشغل؟

 أأقل من ثلثة شهور مضت

ىل  3من   شهور مضت 6ا 

ىل س نة مضت 7من   شهور ا 

ىل س نتني مضت  من س نة ا 

 منذ أأكرث من س نتني

 ال أأعمل

هداهئا كل؟  56 مىت مقت برشاء الرشحية الرئيس ية أأو مت ا 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

 57 هل الرشحية الرئيس ية مسجةل ابمسك؟

قام خشص أ خر )أأو عدة أأشخاص( ابختاذ القرار )بدون أأي 

 تدخل من جانيب(

قدمت مشاركة، ولكن قام خشص أ خر )أأو عدة أأشخاص( 

 ابختاذ القرار الهنايئ

 اختذت القرار بنفيس

 58 ما ادلور اذلي لعبته يف اختيار الرشحية الرئيس ية؟

 املوزع/ البائع

 قدوة حملية أأو منظمة أأو مجموعة جممتعية

 من زويج/ زوجيت

 من ابين

 من ابنيت

 من أأيب/ حامي

 من أأيم/ حاميت

خل(  من قريب أ خر )أأخ، ابن مع/ خال، مع/ خال، ا 

خل(  من قريبة أأخرى )أأخت، ابنة مع/ خال، خاةل/ معة، ا 

 من صديق )اجلريان أأيًضا(

 من صديقة )اجلريان أأيًضا(

 مل يؤثر أأي خشص عىل اختياري للرشحية الرئيس ية اخلاصة يب

جابة أأخرى  ا 

من الشخص الأكرث تأأثرًيا يف اختاذ القرار أأو مساعدتك يف اختاذه 

 فامي خيص الرشحية الرئيس ية؟

59 

 شطارة البائع

علانت التليفزيون  ا 

علانت الراديو  ا 

علانت عىل لوحات دعائية  ا 

علانت اال نرتنت  ا 

علانت يف كتيبات  ا 

 مل تؤثر اال علانت عىل اختياري للجهاز

جابة أأخرى  ا 

أأي من الأنواع التالية من ادلعاية أأثر عىل اختيارك للرشحية 

 الرئيس ية؟

60 

عادة الشحن عىل مجيع   خلل الأربعة أأسابيع السابقة، كيف مت ا 

 الرشاحئ اليت متتلكها؟

61 

 نعم

 ال

ربعة املاضية سابيع الأ عادة الشحن خلل الأ   مل أأمق اب 

 نعم

 ال

  اكرت حشن

 نعم

 ال

نرتنت    e-r s-psمن خلل الأ

 نعم

 ال

  رشاء رصيد من خلل نقاط الهاتف احملمول

  فواتري شهرية للرشاحئ املدفوعة مقدًما نعم
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 ال

 نعم

 ال

لكرتونيًا لرشحييت من خلل صديق أأو قريب رساهل ا    رصيد مت ا 

 نعم

 ال

جابة أأخرى   ا 

 نعم

 ال

  ال أأعمل

 62 ّاخر: حدد 

عادة حشن مجيع   يف الأسابيع الأربعة السابقة، من اذلي يقوم اب 

 الرشاحئ اخلاصة بك؟

63 

 نعم

 ال

عادة الشحن دلى املوزع بنفيس )بدون مساعدة من  مقت اب 

 ال خرين(

 

 نعم

 ال

عادة الشحن   جاء معي صديق أأو قريب للموزع وساعدين يف ا 

 نعم

 ال

عادة الشحن دلى املوزع مع بعض املساعدة من املوزع   مقت اب 

 نعم

 ال

ىل متجر وقام ابلشحن ابلنيابة عين   ذهب صديق أأو قريب ا 

 نعم

 ال

عادة الشحن من خلل نقاط الهاتف احملمول بنفيس )بدون  مقت اب 

 مساعدة من ال خرين(

 

 نعم

 ال

عادة الشحن من خلل نقاط الهاتف احملمول ببعض املساعدة  مقت اب 

 من صديق أأو قريب

 

 نعم

 ال

عادة الشحن من خلل نقاط الهاتف احملمول ببعض املساعدة  مقت اب 
 من املوزع

 

 نعم

 ال

جابة أأخرى   ا 

 64 ّاخر: حدد 

عادة حشن   ىل مساعدة من صديق أأو قريب أأو وزع يف ا  ملاذا حتتاج ا 

 رصيدك؟

65 

 نعم

 ال

قاميت رصدة بعيدون عن ماكن ا    املوزعون اذلين يبيعون الأ

 نعم

 ال

ىل حملت املوزعني مان عند السفر ا    ال أأشعر ابلأ

 نعم

 ال

مان يف التعامل مع املوزعني   ال أأشعر ابلأ

 نعم

 ال

ىل احملل وحدي   ال يصح أأن أأذهب ا 

 نعم

 ال

ىل احملل )مواعيد معل غري مناس بة، ال يوجد  ال يناسبين اذلهاب ا 

خل(  وقت، ا 

 

 نعم

 ال

ىل  الشخص اذلي يدفع مقابل الرصيد اخلاص يب هو اذلي يذهب ا 

 احملل بنفسه

 

 نعم

 ال

عطاء رمق الهاتف اخلاص يب للموزع بنفيس   ال أأشعر ابلراحة عند ا 

 نعم

 ال

  عائليت ال ترغب يف أأن أأشرتي رصيد لنفيس

 نعم

 ال

  مل يرشح أأحد يل كيفية رشاء رصيد وال أأمعل كيفية معل ذكل.

 نعم

 ال

أأشعر ابلقلق يف حاةل حشن الرصيد بنفيس فقد أأرتكب خطأأ يلكفين 

 نقود
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 نعم

 ال

جابة أأخرى   ا 

 66 ّاخر: حدد 

 67 يف الأسابيع الأربعة السابقة؟ e-r s-psملاذا كل تس تخدم خاصية  

 نعم

 ال

  عند املوزع املتاح يل e-r s-psال توجد خاصية 

 نعم

 ال

عطاء رمق الهاتف اخلاص يب للموزع   ال أأشعر ابلراحة عند ا 

 نعم

 ال

  e-r s-psال أأعرف ما يه خاصية 

 نعم

 ال

  e-r s-psال أأعرف كيفية اس تخدام خاصية 

 نعم

 ال

  e-r s-psال أأثق يف خاصية 

 نعم

 ال

جابة أأخرى   ا 

 68 ّاخر: حدد 

 مايل اخلاص

 املوازنة العامة للمزنل

 من زويج/ زوجيت

 من ابين

 من ابنيت

 من أأيب/ حامي

 من أأيم/ حاميت

خل(  من قريب أ خر )أأخ، ابن مع/ خال، مع/ خال، ا 

خل(  من قريبة أأخرى )أأخت، ابنة مع/ خال، خاةل/ معة، ا 

 من صديق )اجلريان أأيًضا(

 من صديقة )اجلريان أأيًضا(

جابة أأخرى  ا 

من أأين تأأيت ابملال اللزم ال عادة حشن رصيدك أأو سداد الفاتورة 

 الشهرية عادًة؟

69 

 نعم، دامئًا

 نعم، معظم الوقت

 يف بعض الأحيان

 ال

 70 لرصف النقود؟هل جيب أأن تطلب ترصحي 

 لك يوم

 عدة مرات يف الأس بوع

 لك أأس بوع

 لك أأس بوعني

 لك ثلثة أأسابيع

 لك شهرين أأو ثلثة أأشهر

 لك شهرين أأو ثلثة أأشهر

 أأقل من لك ثلثة أأشهر

عادة الشحن )للك الرشاحئ اليت تس تخدهما يف الوقت  مك مرة تقوم اب 

 احلايل(؟

71 

 72 مك من النقود تس هتكل يف لك مرة تقوم فهيا بشحن الرصيد؟ 

 

Part 6: Non-users & borrowers barriers        

 

Answer Question Question ID 

سوف نتحدث ال ن عن بعض الأس باب املمكنة اليت قد تعوقك  

عن اس تخدام الهاتف احملمول. برجاء ذكر مدى موافقتك أأو 

 اعرتاضك عىل امجلل التالية

73 
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 أأوافق بشدة

 أأوافق

 ال أأوافق

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  ال أأس تطيع حتمل تلكفة هاتف محمول

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 ال أأوافق

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

بًدا الفرصة لتجربة الهاتف احملمول   مل تتح يل أأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 ال أأوافق

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  يقول يل أأصدقايئ وأأقاريب بأأين ال أأحتاج هاتف محمول

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 ال أأوافق

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  غري مناسب ابلنس بة يل اس تخدام هاتف محمول

 74 سوف نناقش احلواجز اال ضافية فامي بعد 

 نعم، ابلتأأكيد

 نعم، يف أأغلب الظن

 ال، غالًبا ال

 ال، ابلتأأكيد ال

 ال أأعمل

ذا أأعطاك خشص ما هاتف محمول )هجاز ورشحية( غًدا وبدون  ا 

 مقابل، هل تقوم ابس تخدامه وحشن رصيده بشلك منتظم؟

75 

 لك يوم

 عدة مرات يف الأس بوع

 لك أأس بوع

 بوعنيلك أأس  

 لك ثلثة أأسابيع

 لك شهرين أأو ثلثة أأشهر

 لك شهرين أأو ثلثة أأشهر

 أأقل من لك ثلثة أأشهر

 ال أأعمل

عادة الشحن؟ ىل ا   76 مك مرة تظن أأنك سوف حتتاج ا 

 77 مك س تدفع ال عادة حشن الرصيد يف لك مرة؟ 

ىل أأي مدى   سنتحدث ال ن عن تأأثري اس تخدام الهاتف احملمول. ا 

 توافق أأو تعرتض عىل امجلل التالية؟

78 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

صدقاء رسة والأ   أأجده أأسهل يف التواصل مع الأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف يساعد يف معيل أأو يف فرص التوظيف

 أأوافق بشدة

 أأوافق

مان   سوف أأشعر ابلأ
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 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  توفرًيا للوقت

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  توفرًيا للنقود

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

كرب ونقود أأقل جناز املهام بكفاءة أأ   أأس تطيع ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

دارة أأموايل بشلك أأفضل من خلل خدمات  سوف أأمتكن من ا 

 احملمول املالية

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

ىل معلومات وخدمات حصية   سوف أأمتكن من الوصول ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

ميية ىل خدمات تعل   سوف أأمتكن من الوصول ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

ىل معلومات زراعية   سوف أأمتكن من الوصول ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

ىل خدمات حكومية   سوف أأمتكن من الوصول ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

خبار   سوف أأحصل عىل أ خر الأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

لعاب  ىل مواقع الرتفيه بشلك أأسهل )الأ سوف اس تطيع الوصول ا 

خل(  واملوس يقى والراديو، ا 
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 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف أأحسن من وضعي الاجامتعي

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

نرتنت بشلك أأسهل ىل الأ   سوف اس تطيع الوصول ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف أأشعر ابذلاتية والاس تقللية

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف أأشعر بأأن ال خرين يس يطرون عيل

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

كرث   سوف أأشعر بتوتر أأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف تضايقين اال علانت واملاكملات ادلعائية

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف يضايقين الغرابء

 

Part 7: Awareness & Barriers for all interviewees        

 

Answer Question Question ID 

 79 هل مسعت عن خدمات الهاتف احملمول التالية؟ 

 نعم

 ال

  رسائل قصرية

 نعم

 ال

  اال نرتنت عىل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

  الربيد اال لكرتوين عىل الهاتف احملمول
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 نعم

 ال

  فيس بوك )رنرن يف الصني( عىل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

  تويرت )ويبو يف الصني( عىل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

  نقاط اس تخدام احملمول عىل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

  تطبيقات عىل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

  راديو عىل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

  موس يقى عىل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

لعاب عىل الهاتف احملمول   أأ

أأود أأن أأسأأل عن رأأيك يف الرجال والنساء اذلين يس تخدمون  

ىل أأي مدى توافق أأو  خباري ا  الهاتف احملمول يف جممتعك. برجاء ا 

 تعرتض عىل امجلل التالية؟

80 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 ال أأوافق

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

 أأفضل عدم اال جابة

  جيب اال رشاف عىل الرجال عند اس تخدام الهاتف احملمول

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 ال أأوافق

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

 أأفضل عدم اال جابة

  جيب اال رشاف عىل النساء عند اس تخدام الهاتف احملمول

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 ال أأوافق

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

 أأفضل عدم اال جابة

رقام يف الهاتف احملمول اخلاص  من املقبول أأن يتفقد الزوج الأ

 بزوجته

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 ال أأوافق

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

 أأفضل عدم اال جابة

رقام يف الهاتف احملمول اخلاص  من املقبول أأن تتفقد الزوجة الأ

 بزوهجا

 

ال ن سنتحدث عن بعض الأس باب املمكنة اليت قد متنعك من  

اس تخدام هاتف محمول بصفة عامة أأو متنعك من اس تخدامه بشلك 

أأكرب أأو الس تخدامات أأكرث مما تقوم به يف الوقت احلايل. برجاء 

خباري مبدى موافقتك أأو اعرتاضك عىل امجلل التالية؟  ا 

81 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 أأعمل ال

  ال توجد تغطية أأو التغطية ضعيفة حيث أأسكن
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 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  ال أأمتكل مستندات التوثيق املطلوبة

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

هجزة احملموةل مرتفعة   أأسعار الأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  أأسعار الرشاحئ مرتفعة

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

رصدة مرتفع   أأسعار رشاء الأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  تلكفة حشن البطارية اخلاصة ابلهاتف احملمول اخلاص يب مرتفعة

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

هجزة احملموةل ولغة احملتوى   دلي مشالكت يف قراءة أأو فهم الأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  أأجد مشالكت يف حشن البطارية اخلاصة ابلهاتف احملمول اخلاص يب

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  تضايقين الرسائل واملاكملات ادلعائية

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

قاميت   يتواجد املوزعون بعيًدا عن حمل ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

حيان بعدم الراحة عند التعامل مع املوزعني   أأشعر يف بعض الأ
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 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

لن يس تطيع املوزعون مساعديت ابلرد عىل الاس تفسارات اخلاصة 

 هباتفي احملمول

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  قد يرسقين املوزعون أأو املشغلون يف بعض الأحيان

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  دلي خط أأريض

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

تعامل معهم  ىل هاتف محمول للتواصل مع الناس اذلين أأ ال أأحتاج ا 

هنم يعيشون جبواري، أأو ليس  متر )عىل سبيل املثال: ا  بشلك مس 

 دلهيم هواتف محموةل(

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

نرتنت بسهوةل من ماكن أ خر )خط أأريض  ىل اال  أأس تطيع الوصول ا 
نرت   نت اكفيه(ابملزنل أأو ا 

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

عىل الرمغ من سهوةل اس تقبال املعلومات أأو اخلدمات عىل الهاتف 

احملمول، ال أأعتقد أأن هناك معلومات أأو خدمات كثرية هتمين 

 خشصيًا

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

ال أأعرف كيفية اس تخدام الهاتف احملمول أأو اس تخدام الصامت 

كرث تعقيًدا يف هاتفي احملمول  الأ

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  قد أأرتكب خطأأ أأثناء اس تخدام الهاتف احملمول وابلتايل أأخرس نقود

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

منية )رسقة الهاتف احملمول عىل سبيل  دلي قلق من النوايح الأ

 املثال(

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف يتصل يب الغرابء
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 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

عائليت لن تشعر ابلراحة عند اس تخدايم للهواتف احملموةل أأو 

 خدماهتا

 

 

Part 8: Usage (Owners & Borrowers) 
 

Answer Question Question ID 

 82 مىت اكنت أ خر مرة اس تخدمت فهيا الهاتف احملمول للقيام بـ... 

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

جراء ماكملة   ا 

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

  اس تقبال ماكملة

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

جراء ماكملة ال يمت الرد علهيا عن معد   ا 

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

رسال رساةل قصرية   ا 

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

  اس تقبال رساةل قصرية

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

  اس تخدام اال نرتنت عىل الهاتف احملمول

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

لكرتوين من خلل الهاتف احملمول رسال بريد ا    ا 

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

  اس تخدام الفيس بوك )رنرن يف الصني( من خلل الهاتف احملمول
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بًدا  أأ

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

  اس تخدام التويرت )ويبو يف الصني( من خلل الهاتف احملمول

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

  اس تخدام نقاط الهاتف احملمول الس تقبال نقود

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث م  ن ثلثني يوًما مضتمنذ أأ

بًدا  أأ

  اس تخدام نقاط الهاتف احملمول ال رسال نقود

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

  اس تخدام الهاتف احملمول ال عادة الشحن

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

نزال تطبيق عىل الهاتف احملمول   ا 

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

  اس تخدام الراديو عىل الهاتف احملمول

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

ىل املوس يقى عىل الهاتف احملمول   الاس امتع ا 

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

لعاب عىل الهاتف احملمول   ممارسة الأ

مس  الأ

 يف الس بعة أأايم املاضية

 يف الثلثني يوًما املاضية

كرث من ثلثني يوًما مضت  منذ أأ

بًدا  أأ

نزال نغامت عىل الهاتف احملمول   ا 

 نعم

 ال

 83 هل دليك حساب خاص بك بنقاط الهاتف احملمول

 84 هل تس تطيع القيام ابلعمليات التالية بدون مساعدة؟ 

جراء ماكملة نعم   ا 
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 ال

 ال أأعمل

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اس تقبال ماكملة

 نعم

 ال

 ال أأعمل

جراء ماكملة ال يمت الرد علهيا عن معد   ا 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

رسال رساةل قصرية   ا 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اس تقبال رساةل قصرية

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اس تخدام اال نرتنت عىل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

 ال أأعمل

لكرتوين من خلل الهاتف احملمول رسال بريد ا    ا 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اس تخدام الفيس بوك من خلل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اس تخدام التويرت من خلل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اس تخدام نقاط الهاتف احملمول الس تقبال نقود

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اس تخدام نقاط الهاتف احملمول ال رسال نقود

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اس تخدام الهاتف احملمول ال عادة الشحن

 نعم

 ال

 ال أأعمل

نزال تطبيق عىل الهاتف احملمول   ا 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اس تخدام الراديو عىل الهاتف احملمول

 نعم

 ال

 ال أأعمل

ىل املوس يقى عىل الهاتف احملمول   الاس امتع ا 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

لعاب عىل الهاتف احملمول   ممارسة الأ

 نعم

 ال

 ال أأعمل

نزال نغامت عىل الهاتف احملمول   ا 
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فكر يف اس تخدامك للهاتف احملمول وكيفية تأأثريه عىل حياتك. برجاء  

خباري مبدى موافقتك أأو اعرتاضك عىل امجلل التالية  ا 

85 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

صدقاء رسة والأ   أأجده أأسهل يف التواصل مع الأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف يساعد يف معيل أأو يف فرص التوظيف

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

مان   سوف أأشعر ابلأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  توفرًيا للوقت

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  توفرًيا للنقود

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

كرب ونقود أأقل جناز املهام بكفاءة أأ   أأس تطيع ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

دارة أأموايل بشلك أأفضل من خلل خدمات  سوف أأمتكن من ا 
 احملمول املالية

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

ىل معلومات وخدمات حصية   سوف أأمتكن من الوصول ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

ميية ىل خدمات تعل   سوف أأمتكن من الوصول ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

ىل معلومات زراعية   سوف أأمتكن من الوصول ا 
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 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

ىل خدمات حكومية   سوف أأمتكن من الوصول ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

خبار   سوف أأحصل عىل أ خر الأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

لعاب  ىل مواقع الرتفيه بشلك أأسهل )الأ سوف اس تطيع الوصول ا 

خل(  واملوس يقى والراديو، ا 

 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف أأحسن من وضعي الاجامتعي

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

نرتنت بشلك أأسهل ىل الأ   سوف اس تطيع الوصول ا 

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف أأشعر ابذلاتية والاس تقللية

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف أأشعر بأأن ال خرين يس يطرون عيل

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

كرث   سوف أأشعر بتوتر أأ

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

  سوف تضايقين اال علانت واملاكملات ادلعائية

 أأوافق بشدة

 أأوافق

 اعرتض

  سوف يضايقين الغرابء
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 أأعرتض بشدة

 ال أأعمل

 ال أأحد، أأحبث عن احلل بنفيس

 املوزع

 مركز التواصل اخلاص مبقديم الهدمة للهاتف احملمول

 قدوة حملية أأو منظمة أأو مجموعة جممتعية

 من زويج/ زوجيت

 من ابين

 من ابنيت

 من أأيب/ حامي

 من أأيم/ حاميت

خل(  من قريب أ خر )أأخ، ابن مع/ خال، مع/ خال، ا 

خل(  من قريبة أأخرى )أأخت، ابنة مع/ خال، خاةل/ معة، ا 

 من صديق )اجلريان أأيًضا(

 من صديقة )اجلريان أأيًضا(

جابة أأخرى  ا 

ذا اكن دليك أأس ئةل فامي خيص اس تخدام الهاتف احملمول، من هو  ا 

 الشخص اذلي تقوم بطلب املساعدة منه عادًة؟

86 

 

Part 9: Socio-demographics      

 

Answer Question Question ID 

 87 هل تس تطيع اال جابة عىل هذا السؤال؟ 

 نعم

 ال

  عريب

 مدرسة ابتدائية )أأضف تعريف للك دوةل(

 مدرسة اثنوية )أأضف تعريف للك دوةل(

 تعلمي عايل )لكية/ جامعة، همين، متخصص(

ضافة تعريف للك دوةل، مدرسة، تعلمي  مهنج غري تقليدي )ا 

 مزنيل..(

 ال تعلمي

جابة أأخرى  ا 

 ال أأعمل

ن مل تنهتيي منه؟ ليه وا   88 ما هو أأعىل مس توى تعلميي وصلت ا 

ما يه النفقات املزنلية التقريبية خلل الثلثني يوم السابقة؟  

 )املرصوفات اليومية بدون املرصوفات الاس تثنائية(

89 

ال أأقوم ابختاذ أأية قرارات فامي خيص املرصوفات اليومية )هذه 

 القرارات يقوم هبا خشص أ خر يف املزنل(

أأقوم ابختاذ القرارات اليت ختص املرصوفات اليومية مع خشص 

 أ خر يف املزنل

أأقوم ابختاذ القرارات اليت ختص املرصوفات اليومية مبفردي 

 )بدون مساعدة من أأي خشص أ خر يف املزنل(

ن وجد  –ما هو ادلور اذلي تقوم به  يف اختاذ القرارات اخلاصة  -ا 

 ابملرصوفات املزنلية اليومية؟

90 

 ربة مزنل/ رب مزنل

 متقاعد

 ال يعمل

 طالب

 مزارع

 عامةل عرضية/ أأعامل غري منتظمة/ عامل يومية

خل(  عامل مؤهل )س باك، كهرابيئ، ا 

خل(  صاحب معل/ معل مس تقل )صاحب حمل، ا 

 مس توى متوسط -ت اكمل وظيفة وق

خل(  وظيفة مبؤهل عايل/ مدير )حمايم، طبيب، مدرس، ا 

 91 ما يه وظيفتك الرئيس ية؟
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جابة أأخرى  ا 

 نعم، بأأموال انجتة عن معيل اخلاص

 نعم، بأأموال انجتة عن دخل زراعي

 نعم، بأأموال انجتة عن بيع منتجات يدوية أأو مصنوعة ابملزنل

 نعم، من مرتب وظيفة منتظمة أأمعل هبا

 نعم، من مرتب وظيفة عرضية/ غري منتظمة أأقوم هبا

 نعم، بأأموال تلقيهتا من العائةل أأو الأصدقاء خارج نطاق املزنل

 نعم، بأأموال اقرتضهتا من العائةل أأو الأصدقاء خارج نطاق املزنل

 نعم، بأأموال من مدخرايت

  من اال جيارنعم، بأأموال من ادلخل اذلي يأأتيين

 نعم، بأأموال من مصادر أأخرى

ال أأسامه يف دخل املزنل عىل الرمغ من أأنين أأحصل عىل أأموال 

 من خارج نطاق املزنل

ال أأسامه يف دخل املزنل وال أأحصل عىل أأموال من خارج 

 نطاق املزنل

 92 هل سامهت يف ادلخل اللكي للمزنل خلل الثلثني يوًما السابقة؟

 93 هل دليك الأهجزة التالية يف املزنل؟ 

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  مياه جارية

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  الكهرابء متاحة

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  تليفون أأريض

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  تليفزيون

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  راديو

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  س يارة

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  دراجة خبارية

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  جعةل

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  حاسب ال يل

 نعم

 ال

 ال أأعمل

  اتبلت بشاشة ملس

 نعم

 ال

 ال أأعمل

لعاب   وحدة أأ

نرتنت اثبتة نعم   وصةل ا 



GSMA Connected Women & Altai Consulting – Gender Gap Study - EGYPT - Arabic 
 
 

 Page 27 of 27 

 ال

 ال أأعمل

 نعم

 ال

هل تسمح ان اعطي رمق تليفونك للرشكة اليت امعل هبا يف حال 

 ارادوا الأتصال للتأأكد من معيل

94 

 نعم

 ال

{  حبيث فريق 0هل تسمح ان اعطي رمق تليفونك الاسايس ل }

البحث ميكن احلصول عىل مزيد من املعلومات حول أأمناط 

الاس تخدام مع مجيع املس تجيبني يف هذا الاس تطلع؟ يرىج 

ملحظة أأن  التفاصيل الفردية اخلاصة بك أأو اس تجاابت املسح  

اخلاص بك،  لن يمت تقامسها مع رشكة مشغلني الهاتف احملمول

ىل مشغلني الهاتف احملمول اخلاص ابرسال   وتقامس رمقك لن يؤدي ا 

 كل النصوص غري املرغوب فهيا أأو املاكملات.

95 

 96 شكًرا جزيًل عىل وقتك! 

 

Part 10: Interviewer to record        

 

Answer Question Question ID 

 حوائط طينية

 طوب لني

 طوب حراري

 حوائط خشبية

 حوائط جحرية

 حوائط خرسانية

نوع املزنل اذلي يقمي فيه اخلاضع للس تبيان )يقوم القامئ عىل 

 الاس تبيان ابلتسجيل(

97 

 نعم

 ال

هل قام صديق أأو فرد من أأفراد الأرسة ابال رشاف عىل جميب 

الاس تبيان )يقوم القامئ عىل الاس تبيان بتسجيل هذه املعلومة بعد 

جراء الاس تبيان(  ا 

98 

 

Conclusion        

 

Answer Question Question ID 

 غري موجود ابملزنل

 رفض اال جابة

 س نة 15أأقل من 

هناء الاس تبيان  99 سبب ا 

واخلروج من  hPeاضغط عىل "التقط" لتلتقط تنس يق  

 الاس تبيان

100 

 


