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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

 بسبب لتأكل الكافي الطعام لك يتوفر لن بأنه بالقلق شعرت .1س

 ؟األخرى المصادر أو النقود توفر عدم

 من عدم وجود غذاء كافي أو الهم  وأ القلقيشير السؤال إلى حالة 

قد  .المصادر األخرى أو النقود نقص بسبب الموجودمن نفاذ الطعام 

قدرة الظروف التي قد تؤثر في   أيضا  إلى يعود سبب القلق 
عدم القدرة على  على تأمين الطعام كفقدان الوظيفة أو  المستجيب

أو فقدان المساعدات  إنتاج الغذاء أو تعطيل العالقات االجتماعية، 
قد   ألسباب أخرى أو الغذائية أو بسببب األزمات السياسية والبئية

تؤدي لنقص النقود لديه . إنه ليس من الضروري أن يكون 
جيب أو األسرة قد فقدت فعال  الطعام حتى يجيب باإليجاب ستالم

 على هذا السؤال .   

 توفر عدم بسبب ومغذي صحي طعام أكل باستطاعتك يكن لم .2س

 ؟األخرى المصادر أو النقود

يسأل هذا السؤال المستجيب إذا ما كان غير قادر على تأمين الطعام 
. قد يحصل ذلك  والمتوازنصحياً أو الطعام المغذي الذي يعتبره 

في حال عدم توفر النقود الكافية أو المصادر األخرى لتأمين ما 
الى  . يشير هذا السؤال  طعام صحي ومغذييعتبره المستجيب 

أو المخاطر المتعلقة  الغذاء وليس كمية الطعام المتناول نوعية
 .باألكل كانتهاء صالحيته

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

 ؟األخرى المصادر

المستجيب أن يتناول وجبات قليلة إذا اضطر   عما يسأل هذا السؤال
أو فقط عدد قليل من التنوع من الطعام أو إذا كان يأكل نفس الطعام 

األصناف كل يوم ألنه لم يكن لديه المال الكافي أو المصادر 
السؤال أن تحسين فرص يفترض هذا  .األخرى لتأمين الطعام

 لنوعيةيشير و الحصول على الغذاء تؤدي إلى تحسين نوعية الطعام
هذا ال يتضمن اتباع الحمية  الغذاء وليس كمية الطعام المتناول .

 الغذائية لفقدان الوزن أو الصيام ألسباب صحية أو دينية .

 نقص بسبب طعام وجبة( تتخطى) عن تتخلى أن عليك كان. 4س

 ؟األخرى المصادر وأ النقود

على  اضطريستفسر هذا السؤال عن تجربة المستجيب فيما إذا 
وجبة  ( كما يقال في العامية اللبنانية)" تأف ي"  إستثناء أو التخلي عن

لعدة مرات بما يخالف اإلفطار أو الغداء أو العشاء )مثل رئيسية 
أن  األعراف والتقاليد المتبعة في تناول الطعام( والتي كان يجب

.  تؤكل وذلك بسبب نقص النقود أو المصادر األخرى لتأمين الطعام
  الطعام المتناول . يةكميشير هذا السؤال لنقص 

 النقود نقص بسبب تأكل أن يجب أنك اعتقدت مما أقل أكلت .5س

 ؟األخرى المصادر أو

يستفسر هذا السؤال عن تناول المستجيب لكمية من الطعام أقل مما 
لم يستثني وجبة رئيسية وذلك ألن األسرة ليس لديها  يجب حتى إذا

ال ينطبق هذا  المال أو المصادر األخرى الالزمة لتأمين الطعام .
السؤال على األفراد البالغين الذين يتناولون كميات قليلة من الطعام 

لتخفيف الوزن . إن اإلجابة تعتمد على رأي المستجيب الخاص 
 .وليس النوعية ن يتناولهاحول كمية الطعام التي يجب أ

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

 ؟ األخرى

تضمنت عدم وجود  من التجارب التي أي يشير هذا السؤال إلى
النقود أو المصادر األخرى )على سبيل  طعام لألسرة بسبب نقص

ألن أو المثال إنتاج األسرة الخاص من الغذاء أو مقايضة الطعام( 
 . األكل الموجود لم يكفي األسرة

 من يكفي ما هنالك يكن لم ألنه تأكل لم لكنك جائعا   كنت .7س

 ؟ للطعام األخرى المصادر أو النقود

يسأل هذا السؤال عن الشعور الفيزيائي بالجوع لدى المستجيب 
وبشكل خاص الشعور بالجوع مع عدم القدرة على تأمين الطعام 

هذا  المصادر األخرى الالزمة لتأمين الطعام . بسبب نقص النقود أو
ال يتضمن اتباع الحمية الغذائية لفقدان الوزن أو الصيام ألسباب 

 صحية أو دينية .

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

 ؟ األخرى المصادر

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



 
 
 
 
 
 

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

 

 
 العبارة

 

 
 الصحيحة عبارةال على العثور أجل من واالقتراحات المقصود المعنى

 
 الماضيةاإلثني عشر شهرا  

 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 والمواردالنقود  من نقص

 وسائلال نقص إلى" األخرى الموارد" عبارة شيرت ، الطعام لشراء المال إلى باإلضافة
ات لحيواناو  لالسرة  الخاصة االنتاج مثل ،الطعام  على للحصول خرىالعادية األ

  األسماك صيد و التجارة و المقايضة والخاص  االستهالك أو للبيعالمعدة  صغيرةال
 . جمعال أو والصيد

 


