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 ستبيان وتوضيحات للمعاني المقصودةاالاألسئلة التي تشكل 

 ..اآلن أريد أن اسألك بعض األسئلة حول الطعام 

 : الماضية ، هل كان هنالك وقت حيث شهرا   (12) خالل االثني عشر

 الطعام لك يتوفر لن بأنه بالقلق شعرت .1س
 أو النقود توفر عدم بسبب لتأكل الكافي

 ؟األخرى المصادر

من نفاذ الطعام  كافي أو طعاممن عدم وجود  الهم  وأ القلقيشير السؤال إلى حالة 
 .للحصول على الطعام المصادر األخرى أو النقود نقص بسبب الموجود

 
على تأمين  قدرة المستجيبالظروف التي قد تؤثر في  أيضا  إلى سبب القلق قد يعود 
تالك االمال عدم امسباب أخرى كألأو خرى ومصادر الدخل األكفقدان الوظيفة  : الطعام
توفر طعام كافي من الصيد  عدمو ،ستهالك الذاتيطعام كافي لإلإنتاج عدم و ،الكافي
فقدان االستفادة و، الغذائيةبما يخص المساعدات  تعطيل العالقات االجتماعيةو ،والجمع

 .بسببب األزمات السياسية والبئيةوية، ئمن المعونات الغذا
 

 أو نفذ لديه نقصا  في الطعام يا  فعلجيب قد شهد ستإنه ليس من الضروري أن يكون الم
 جيب باإليجاب على هذا السؤال . الطعام حتى ي

 صحي طعام أكل باستطاعتك يكن لم .2س
 المصادر أو النقود توفر عدم بسبب ومغذي
 ؟األخرى

صحياً على تأمين الطعام الذي يعتبره  رما كان غير قادال المستجيب إذا يسأل هذا السؤ
 متوازنمغذي وطعمة التي تقدم غذاء أو األ، معافى علهجتي تالمة طع، األوجيداً له

 ن الطعام(.ألخرى لتأميدم توفر النقود الكافية أو المصادر اع بسبب)
 

 ه أطعمة صحية ومغذية.فيما يعتبر  الخاصالمستجيب رأي تعتمد اإلجابة على 
 
 .الطعام المتناول وليس كمية الغذاء نوعية إلى يشير هذا السؤال  

 عدم بسبب األطعمة من قليلة أنواع أكلت. 3س
 ؟األخرى المصادر أو النقود توفر

المستجيب أن يتناول وجبات قليلة التنوع من الطعام أو  إذا اضطر   عما يسأل هذا السؤال
األصناف كل يوم ألنه لم يكن لديه المال  أو فقط عدد قليل منإذا كان يأكل نفس الطعام 

سيزداد أن تنوع األطعمة المستهلكة  متضمنا   .الكافي أو المصادر األخرى لتأمين الطعام
 .الطعامعلى  لوحصمن ال أفضل مستوى  ألسرةلا تلكامتفي حال  على األرجح

 
 عبارات بديلة:

  من األطعمة التنوع محدودة تناولت وجبات، 

 د أنواع قليلة من األطعمة كل يومة أو مجركنت تأكل نفس األطعم ، 

  مجموعة محدودة من األطعمةتأكل  عليك أنكان ، 

  كل يوم نفس األطعمةتأكل  عليك أنكان ، 

  فقط بضعة أنواع من األطعمةتأكل  عليك أنكان . 
 
 النقود نقص يتضمن كما .وليس كمية الطعام المتناول الغذاء لنوعية هذا السؤال يشيرو
أو معينة عادات بسبب  ليسو ،الطعامكسبب للحد من تنوع  األخرى المصادر أو

صيام ألسباب صحية أو غذائية لفقدان الوزن أو المية حاتباع  بسببرى )ظروف أخ
 .(دينية

 وجبة( تتخطى) عن تتخلى أن عليك كان. 4س
 ؟األخرى المصادر أو النقود نقص بسبب طعام

 إستثناء أو التخلي عن إلى اضطريستفسر هذا السؤال عن تجربة المستجيب فيما إذا 
الوجبات  عدد وتواقيت بما يخالفاإلفطار أو الغداء أو العشاء )مثل وجبة رئيسية 

التقاليد المتبعة في تناول الطعام( والتي كان يجب أن تؤكل تعارف عليها حسب مال
 .(وذلك بسبب نقص النقود أو المصادر األخرى لتأمين الطعام)
 

  .المتناول الطعام يةكملنقص يشير هذا السؤال 

 تأكل أن يجب أنك اعتقدت مما أقل أكلت .5س
 ؟األخرى المصادر أو النقود نقص بسبب

 يجبكان  يعتبر المستجيب أنه كمية من الطعام أقل ممايستفسر هذا السؤال عن تناول 
وذلك ألن األسرة ليس لديها المال ) وجبة رئيسية اءستثنيتم الم  في حالحتى  ،لكأن يأ

 .(أو المصادر األخرى الالزمة لتأمين الطعام
 
يجب أن  يعتقد أنه يتحول كمية الطعام ال رأي المستجيب الخاصن اإلجابة تعتمد على إ

 .يتناولها
 



 
 
 
 
 
 

 .الغذاء نوعية إلىتم تناولها وليس قد التي  األطعمةكمية يشير هذا السؤال إلى  
 

 .ألسباب صحية أو دينيةالخاصة لفقدان الوزن أو حميات هذا السؤال ال يشير إلى ال

 نقص بسبب أسرتك لدى الطعام نفذ .6س
 ؟ األخرى المصادر أو النقود

سرة بسبب لدى األتضمنت عدم وجود طعام  من التجارب التي أي يشير هذا السؤال إلى
خاص من الغذاء أو النقود أو المصادر األخرى )على سبيل المثال إنتاج األسرة ال نقص

 .(وسيلة أخرى للحصول على الطعام ةيأو أ مقايضة الطعام

 يكن لم ألنه تأكل لم لكنك جائعا   كنت .7س
 األخرى المصادر أو النقود من يكفي ما هنالك
 ؟ للطعام

لدى المستجيب وبشكل خاص الشعور  الشعور الفيزيائي بالجوعيسأل هذا السؤال عن 
بسبب نقص النقود أو المصادر األخرى )بالجوع مع عدم القدرة على تأمين الطعام 

  . (الالزمة لتأمين الطعام
 

 .أو الصيام ألسباب صحية أو دينية هذا ال يتضمن اتباع الحمية الغذائية لفقدان الوزن

 بسبب كامل ليوم الطعام تناول دون بقيت .8س
 ؟ األخرى المصادر أو النقود نقص

عدم تناول أي شيء من الطعام ليوم كامل  تجربة معينة وهييستفسر هذا السؤال عن 
 .للحصول على الطعام( بسبب عدم توفر النقود أو المصادر األخرى)
 

 .أو الصيام ألسباب صحية أو دينية هذا ال يتضمن اتباع الحمية الغذائية لفقدان الوزن

 

 
 العبارة

 

 
 .الصحيحة عبارةال على العثور أجل من قتراحاتواإل المقصود المعنى

 
 اإلثني عشر شهرا  الماضية

 العام" ذلك في بما ، المقابلة سبقت التي شهرا   12 فترة إلى لإلشارة مختلفة طرق هناك
  شبيهة  تصورات مع الخلط لتفادي عبارة أفضل إيجاد على الحرص وينبغي. "الماضي
 .الدينية التقويمية السنة أو الزراعي موسمال مثل ، شهرا   12 لفترة أخرى

 
 األخرى المصادروالنقود  نقص

 وسائلال نقص إلى" األخرى المصادر" عبارة شيرت ، الطعام لشراء المال إلى باإلضافة
ات لحيواناو، سرةألبا الخاص نتاجاإل مثل ،الطعام  على للحصول خرىالعادية األ

 ،األسماك صيدو ، التجارةو ،المقايضةو، الخاص االستهالك أو للبيعالمعدة  صغيرةال
 .جمعال أو والصيد

 


