امل�سح التتبعي لدرا�سة �سوق ال�شغل
التون�سي ل�سنة 2014
مثال �2أ� :إ�ستمارة �أفراد الأ�سرة
ملن هم يف �سن � 14-6سنة

 -1التعريف اإلحصائي
 101الوالية ..................................... :

|__|__|

 102رقم الوحدة األوليّة في الوالية :

|__|__|__|__|__|

 103العدد الرتبي لألسرة في الوحدة األوليّة:

|__|__|__|

اسم ولقب الفرد المستجوب و عدده
104
الرتبي....................................... :

|__|__|

 105إسم ولقب الفرد المعني باإلستمارة............................. :

العدد الرتبي للفرد المعني باإلستمارة:
106
(العمود  301في إستمارة األسرة)

 -2السيرة الذاتية والخلفية العائلية
 1.2السيرة الذاتية للفرد
201

تاريخ الميالد (أذكر اليوم والشهر والسنة):

202

سنوات التعليم:

203

سنوات العمل:

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|

1

|__|__|

 2.2بيانات األباء
 -1نعم
 -2ال ← 206

|__|

204

هل األب يعيش في نفس األسرة؟

205

أنقل رقم سطر األب (العمود  301في إستمارة األسرة) ← 211

|__|__|

206

متى ولد األب؟ (إذا كان ال يعرف أكتب )9998

|__|__|__|__|

 -1الشئ
 -2تعليم كبار
 -3روضة أطفال
 -4كتاب
 -5تحضيري
 -6إبتدائي قديم
 -7أساسي
 -8تعليم مهني (إعدادي)
 -9إعدادي عام
 -10ثانوي قديم
 -11ثانوي جديد
 -12عالي مرحلة قصيرة
 -13عالي مرحلة طويلة
 -14عالي مرحلة ثالثة
 -98ال أعرف

207

ما هو أعلى مستوى تعليمي أكمله األب
بنجاح؟

208

 -1أجير في عمل منتظم
 -2أجير في عمل غير منتظم
 -3لحسابه الخاص وله اجراء
ماهي وضعية المهنة لألب ؟
 -4لحسابه الخاص بدون اجراء
(إذا توفي األب يسأل عن اخر عمل لالب)  -5يعمل لدى االسرة بدون اجر
 -6يعمل لدى الغير بدون أجر
 -7ال يعمل
← 211
 -98ال أعرف

}

|__|__|

|__|__|

209

ما هي المهنة الرئيسية التي يقوم بها
والدك ؟

وصف المهنة ..........................................

|__|__|__|__|__|

210

ما هو مكان عمل والدك؟

 -1إدارة أو مؤسسة عمومية
 -2شركة عمومية
 -3شركة خاصة تونسية
 -4شركة اجنبية اومختلطة
 -5محل خاص
 -6المسكن
 -7متجول
 -8ضيعة فالحية
 -9حضيرة بناء اواشغال
 -10حضيرة من نوع اخر
 -11مكان اخر
 -98ال أعرف

|__|__|

2

 3.2بيانات األمهات
 -1نعم
 -2ال ← 213

|__|

211

هل االم تعيش في نفس األسرة؟

212

أنقل رقم سطر األم (العمود  301في إستمارة األسرة) ←218

|__|__|

213

متى ولدت األم؟ (إذا كان اليعرف اكتب )9998

|__|__|__|__|

214

215

ما هو أعلى مستوى تعليمي أكملته االم
بنجاح؟

ماهي وضعية المهنة لألم ؟
(اذا توفيت األم يسأل عن اخر عمل لألم)

 -1الشئ
 -2تعليم كبار
 -3روضة أطفال
 -4كتاب
 -5تحضيري
 -6إبتدائي قديم
 -7أساسي
 -8تعليم مهني (إعدادي)
 -9إعدادي عام
 -10ثانوي قديم
 -11ثانوي جديد
 -12عالي مرحلة قصيرة
 -13عالي مرحلة طويلة
 -14عالي مرحلة ثالثة
 -98ال أعرف
 -1أجيرة في عمل منتظم
 -2أجيرة في عمل غير منتظم
 -3لحسابها الخاص وله اجراء
 -4لحسابها الخاص بدون اجراء
 -5تعمل لدى االسرة بدون اجر
 -6تعمل لدى الغير بدون أجر
 -7ال تعمل
← 218
 -98ال أعرف

}

216

ما هي المهنة الرئيسية التي تقوم بها
والدتك ؟

وصف المهنة ..........................................

217

ما هو مكان عمل والدتك؟

 -1إدارة أو مؤسسة عمومية
 -2شركة عمومية
 -3شركة خاصة تونسية
 -4شركة اجنبية اومختلطة
 -5محل خاص
 -6المسكن
 -7متجول
 -8ضيعة فالحية
 -9حضيرة بناء اواشغال
 -10حضيرة من نوع اخر
 -11مكان اخر
 -98ال أعرف

3

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

 4.2بيانات األخوة  /األخوات(سواء موجودين حاليا في األسرة أو ال)
كم عدد االخوة  /االخوات الذين هم على قيد الحياة اآلن؟ (األشقاء وغير األشقاء)

218

|__|__|

ذكور

|__|__|

إناث
للباحث :في حالة عدم وجود أخوة أو أخوات سجل 0

219

220

221

222

هل لك أخوة أو أخوات توفوا؟

|__|

 -1نعم
 -2ال ← 223

كم عدد األخوة المتوفون؟
ذكور

|__|__|

إناث

|__|__|

هل أحد من الذين توفوا كان عمره أقل من
 5سنوات؟

|__|

 -1نعم
 -2ال ← 223

كم عدد األخوة المتوفين قبل بلوغ سن  5سنوات؟
ذكور

|__|__|

إناث

|__|__|

223

ماهو ترتيبك بين إخوتك جميعا عند الميالد بما فيهم الذين توفوا؟

|__|__|

224

ماهو ترتيبك بين إخوتك من نفس النوع عند الميالد؟

|__|__|
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 -3بــيـــانــــات التعليــــــم
301

 -1لم يلتحق على اإلطالق
هل الفرد ملتحق حاليا أو سبق له اإللتحاق
 -2نعم سبق له اإللتحاق ← 303
بمؤسسة تعليمية؟
 -3نعم ملتحق حاليا ← 304أ

}

|__|

 -1عدم وجود مدرسة
 -2المدرسة بعيدة
 -3فقر األسرة
 -4تفكك االسرة
 -5العجز ،المرض ،االعاقة
 -6صعوبة المواصالت
 -7المساعدة في االعمال المنزلية
← 351
 -8تخطي سن اإللتحاق
 -9لم ارغب في الدراسة
 -10العمل
 -11عدم رغبة االهل
 -98ال اعرف
 -97اخرى (حدد)....................................... :

|__|__|

 -1العجز ،المرض ،االعاقة
 -2فقر االسرة
 -3تفكك االسرة
 -4بعد المدرسة أو عدم توفرها
 -5صعوبة المواصالت
 -6المساعدة في االعمال المنزلية
 -7لم اكن موفقا في الدراسة
 -8لم ارغب في اإلستمرار
 -9العمل
 -10كلفة الدراسة مرتفعة
 -11سوء المعاملة في المدرسة
 -12تكرار الرسوب
 -13أسباب تأديبية (الطرد)
 -97اخرى (حدد)....................................... :

|__|__|

304أ

ماهي أعلى مرحلة من التعليم وصلت
إليها؟

 -1روضة أطفال
 -2كتاب
←
 -3تحضيري
 -4أساسي ← 313
 -5إعدادي

|__|

304ب

وماهي آخر سنة دراسية أكماتها بنجاح
في تلك المرحلة؟

العام الدراسي(القسم)

302

سبب عدم االلتحاق بالدراسة؟
(السبب الرئيسي)

303

لماذا ترك الفرد الدراسة ؟
(السبب الرئيسي)

}

401

|__|

305

ما هو إسم مدرستك اإلعدادية ؟
سسة التعليمية بالخارج
الباحث :في حالة المؤ ّ
أذكر إسم الدولة ....................................................................................................

|__|__|

306

ماهو نوع المدرسة اإلعدادية ؟

 -1عمومي
 -2عمومي نموذجي
 -3خاص
 -4دولية
 -97أخرى (ح ّدد)....................................... :

|__|__|

307

الباحث :هل الفرد ال يزال يذهب إلى
المدرسة اإلعدادية ؟

 -1نعم ← 310
 -2ال
5

|__|

ما هو المعدل النهائي الذي حصلت عليه في آخر سنة دراسية أكملتها ؟

308

309أ
309ب

الباحث - :في حالة الرسوب أكتب ()-6

|__|__| 20 /

 إذا لم يدخل اإلمتحان أكتب ()-7 إذا ال يعرف أكتب ()-8في أي سنة تركت أو تخرجت من المدرسة اإلعدادية وكم كان عمرك آنذاك؟
ّ
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998للسنة وسجّل
السن التقريبي عند التخرّج أو اإلنتهاء
السنة

|__|__|__|__|

السن

|__|__|

310

هل (كنت) تستخدم أجهزة كمبيوتر في
مدرستك اإلعدادية ؟

 -1يوميا
 -2بشكل مستمر
 -3أحيانا
 -4نادرا
 -5ال
 -6ال ينطبق
 -98ال أعرف

|__|__|

311

هل (كانت) مدرستك اإلعدادية تعمل بنظام
الفترات؟

 -1فترة واحدة
 -2فترتين

|__|__|

312

هل (كان) التالميذ يتعرضون للعقاب
الجسدي (الضرب) بالمدرسة اإلعدادية ؟

 -1يوميا
 -2في كثير من األحيان
 -3أحيانا
 -4نادرا
 -5ال
 -98ال أعرف

|__|__|

313

ما هو إسم مدرستك األساسية ؟
سسة التعليمية بالخارج أكتب إسم الدولة ...............................................
للباحث :في حالة المؤ ّ

314

ما هو نوع المدرسة األساسية ؟

315

الباحث :هل الفرد ال يزال يذهب إلى
المدرسة األساسية؟

 -1عمومي
 -2خاص
 -3دولية
 -97أخرى (ح ّدد)....................................... :
 -1نعم ← 318
 -2ال

|__|__|

|__|__|

|__|

ما هو المعدل النهائي الذي تحصلت عليه في نهاية إمتحانات ختم الدروس األساسية ؟

316

الباحث - :في حالة الرسوب أكتب ()-6

|__|__| 20 /

 إذا لم يدخل اإلمتحان أكتب ()-7 -إذا ال يعرف أكتب ()-8

317أ

ي سنة تركت أو تخرجت من المدرسة األساسية وكم كان عمرك آنذاك؟
في أ ّ
ّ
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998للسنة وسجّل
السن التقريبي عند التخرّج أو اإلنتهاء
السنة

|__|__|__|__|

317ب

السن

|__|__|
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318

هل (كنت) تستخدم أجهزة كمبيوتر في
مدرستك األساسية ؟

 -1يوميا
 -2بشكل مستمر
 -3أحيانا
 -4نادرا
 -5ال
 -6ال ينطبق
 -98ال أعرف

|__|__|

319

هل (كانت) مدرستك األساسية تعمل بنظام
الفترات؟

 -1فترة واحدة
 -2فترتين

|__|__|

320

 -1يوميا
 -2في كثير من األحيان
هل (كان) التالميذ يتعرضون للعقاب
 -3أحيانا
الجسدي (الضرب) في المدرسة األساسية ؟  -4نادرا
 -5ال
 -98ال أعرف

|__|__|

321

 -1نعم
قبل ذهابك إلى المدرسة األساسية  ،هل
 -2ال
ذهبت إلى روضة أطفال أو سنة تحضيرية؟
 -98ال أعرف

|__|__|

 -1نعم
 -2ال ← 326

322

هل سبق لك أن رسبت في أي مرحلة
تعليمية ؟

323

كم عدد السنوات التي رسبتها في مرحلة األساسي ؟

|__|

324

كم عدد السنوات التي رسبتها في مرحلة اإلعدادي أو المهني؟

|__|

325

كم إجمالي عدد السنوات التي رسبتها؟

|__|

326

هل سبق لك أن أنقطعت عن الدراسة لمدّة
أكثر من  6أشهر متصلة ث ّم عدت لها من
جديد؟

327

كم عدد الم ّرات التي إنقطعت فيها لمدّة
تزيد عن  6أشهر؟

328

ما هو مجموع عدد السنوات التي إبتعدت فيها عن الدراسات بسبب هذه اإلنقطاعات؟

329

هل سبق لك أن أخذت أي دروس
خصوصية أو دروس تدارك في أي مرحلة
من مراحل تعليمك؟

 -1نعم
 -2ال ← 329
 -1مرة واحدة
 -2مرتين
 -3ثالث مرّات أو أكثر

 -1نعم دروس خصوصية
 -2نعم دروس تدارك
 -3نعم ،اإلثنين
 -4ال
 -98ال أعرف

|__|

|__|
|__|
|__|__|
|__|__|

330

الباحث :هل الفرد ال يزال يدرس؟

 -1نعم
 -2ال ← 350

|__|

331

هل أخذت أي دروس خصوصية في السنة
الدراسية الماضية؟

 -1نعم
 -2ال ← 338

|__|
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 -1ال يوجد في مدرستي دروس تدارك
 -2توجد دروس تدارك في غير المواد التي أحتاج مساعدة فيها
 -3توجد دروس تدارك ولكنها ليست بنفس جودة الدروس
الخصوصية
|__|__|
 -4دروس تدارك غير كافية
 -97أسباب أخرى (ح ّدد)....................................... :

332

لماذا أخذت دروس خصوصية بدال من
اإلعتماد على دروس التدارك؟

333

كم مادة أخذت فيها دروس خصوصية؟

|__|__|

334أ

 -1الساعة
كم كان متوسط تكلفة الدروس الخصوصية
 -2األسبوع
حسب المدة؟
 -3الشهر

|__|

334ب

التكلفة

القيمة بالدينار

|__|__|__|

335

في أي فترة من السنة الدراسية أخذت
دروس خصوصية؟

 -1طوال السنة
 -2السداسي األخير
 -3الثالثية األخيرة
 -4في آخر شهر من السنة
 -5بصفة متقطعة
 -6خالل العطلة الصيفية

|__|

336

كم كلفتك الدروس الخصوصية طوال السنة بالدينار؟

|__|__|__|__|

337

هل كانت الدروس الخصوصية عند أحد
مدرسيك في المدرسة؟

 -1نعم
 -2ال

|__|

338

هل أخذت دروس التدارك في السنة
الدراسية الماضية؟

 -1نعم
 -2ال ← 342

|__|

339

كم مادة أخذت فيها دروس تدارك؟

340أ

كم كان متوسط تكلفة دروس التدارك
حسب المدّة؟

 -1الساعة
 -2األسبوع
 -3الشهر

|__|

340ب

التكلفة

القيمة بالدينار

|__|__|__|

|__|__|

 -1نعم
 -2ال

341

هل كانت دروس التدارك عند أحد مدرسيك
في المدرسة؟

342

 -1نعم دروس خصوصية
هل أخذت أي دروس خصوصية أو دروس  -2نعم دروس تدارك
تدارك في أي سنة قبل السنة الدراسية
 -3نعم ،اإلثنين
 -4ال
الماضية؟
 -98ال أعرف

343

هل كان أحد والديك أو اقاربك يساعدونك
في مراجعة دروسك؟

344

من الذي كان يساعدك في المراجعة؟

 -1نعم
 -2ال ← 345
 -1األب
 -2األم
 -3اإلثنين معا
 -4األشقاء األكبر سنا
 -5أقارب آخرون
 -97أخرى (ح ّدد)....................................... :
8

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|

345

ما هي المصاريف الدراسية للعام الدراسي الحالي (بالدينار)؟

|__|__|__|__|

346

كم ساعة تقضيها يوميا في المدرسة؟

|__|__|

347

هل غبت عن المدرسة اي يوم في االسبوع
الماضي؟

348

كم عدد االيام التي غبت فيها خالل االسبوع الماضي؟

349

لماذاغبت عن المدرسة األسبوع الماضي؟
(اذكر اهم سببين)

 -1نعم
 -2ال ← 350

|__|
|__|

 -1المدرسة فى فترة اجازة
 -2المدرس كان غائب
 -3سوء معاملة المدرسين أوالزمالء
 -4الطقس كان سىء (سوء األحوال الجوية)..
 -5أساعد األسرة فى العمل
 -6أساعد األسرة فى أعمال المنزل
 -7أعمل خارج نطاق عمل األسرة
 -8مريض /معاق /مصاب
 -97أخرى (حدد).......................... :

السبب األول
|__|__|
السبب الثاني
|__|__|

350

الباحث:هل الفرد ت ّم تعليمه األساسي ؟

 -1نعم ← 401
 -2ال

|__|

351

هل تستطيع قراءة رسالة أو جريدة؟

 -1نعم
 -2ال

|__|

352

هل تستطيع كتابة رسالة؟

 -1نعم
 -2ال

|__|

353

هل تستطيع إجراء عمليات حسابية بسيطة
(جمع أو طرح)؟

 -1نعم
 -2ال

|__|

354

هل سبق لك اإللتحاق بدورة أو برنامج من
برامج محو األمية؟

 -1نعم
 -2ال ← 357

|__|

355

هل حصلت على شهادة محو األمية؟

 -1نعم
 -2ال ← 357

|__|

ما هي سنة الحصول على شهادة محو األمية وكم كان عمرك آنذاك؟

356أ

ّ
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998للسنة وسجّل
السن التقريبي
السنة

356ب
357

|__|__|

السن
هل ذهبت إلى الكتّاب؟

|__|__|__|__|

 -1نعم
 -2ال
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|__|

 -4بيانات التشغيل والبطالة
 1.4اسئلة تتعلق بالعمل خالل  7ايام السابقة للمقابلة
401

هل زاول الفرد اي عمل خالل السبعة ايام
التي سبقت يوم المقابلة؟

 -1نعم ← 405
 -2ال

|__|

402

هل كنت مرتبط بعمل خالل االسبوع
الماضي ولكنك كنت غائبا عنه مؤقتا؟

 -1نعم ← 507
 -2ال

|__|

هل قمت خالل  7ايام السابقة للمقابلة ولو
لفترة قصيرة او متقطعة باي عمل من
االعمال التالية بغرض البيع  /التسويق /
الحصول على اجر  /مشروع اسري بهدف
البيع أو التسويق؟

403

 -1نعم
 -2ال
الباحث :اذا كانت االجابة بنعم الي خيار
انتقل مباشرة الى 405

 -1المشاركة في انتاج زراعي (جمع محصول،ري ،زراعة)
 -2تربية طيور  ،رعاية مواشي،اغنام
 -3انتاج البان واجبان،سمن
 -4جمع وقود /حطب
 -5تحضير خضروات ،ماكوالت للغير

|__|

 -6خياطة تطريز/كروشيه

|__|

 -7منتجات قش ،سجاد ،منسوجات ،حبال
 -8تقديم خدمات منزلية للغير كالنظافة و الطبخ
 -9رعاية اطفال اخرين مقابل سلع  /نقود
 -10اعطاء دروس خصوصية
 -11عمل حرفي مقابل اجر
 -12بيع سلع في السوق/الشارع/المنزل
 -13اعمال داللة (شراء منتجات وبيعها)
 -14اعمال بناء
 -15تعلم حرفة
 -16تربية الحمام
 -17العمل في المنزل(مثل المبرمجين)...،
 -1اعمال منزلية
 -2تلميذ
 -3اقل من  15سنة واليعمل واليدرس
 -4عجز مؤقت عن العمل
←
 -5عجز دائم عن العمل
 -97أخرى (ح ّدد).............................:

|__|

}

|__|
|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

404

اسباب عدم الرغبة أو عدم اإلستعداد
للعمل؟

405

ما عدد أيام عملك الفعلية خالل  7ايام السابقة ليوم المقابلة سواء كانت متصلة اومتقطعة؟

|__|

406

ما عدد ساعات عملك في اليوم واالسبوع خالل االسبوع الماضي ؟
ساعة /اليوم
ساعة /االسبوع

|__|__|

407

متى بدات عملك الحالي؟
الشهر
السنة

408

|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|__|__|
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 2.4المهام االسرية في  7ايام الماضية

408

هل كان هناك اي حدث خاص في اسرتك
خالل االسبوع الماضي؟

القيام في االسبوع الماضي بانشطة
زراعية وتربية طيور أو مواشي لغرض
استهالك االسرة بما فيها حصاد وصناعة
أجبان
التسوق للمنزل بمافيه شراء الطعام
ومالبس االسرة ومستلزمات المنزل،
اوتوصيل احد افراد االسرة الى انشطتهم

 -1زفاف
 -2اعياد
 -3حالة وفاة
 -4عطلة رسمية
 -5اليوجد
 -97اخرى (حدد)................................:
 -1نعم
 -2ال ← 410

|__|

 -1نعم
 -2ال ← 411

|__|

411

اعمال بناء لمنزل االسرة او اعمال صيانة
في المنزل

 -1نعم
 -2ال ← 412

|__|

412

انشطة منزلية بما فيها اعداد الطعام،غسيل
االطباق ،غسيل المالبس وكيها ،تنظيف
البيت

 -1نعم
 -2ال ← 413

|__|

413

جلب المياه اوجمع حطب وقود للفرن او
اي اغراض اخرى

 -1نعم
 -2ال ← 414

|__|

414

التفرغ لرعاية االطفال (بما فيها المساعدة
في الدراسة) و كبار السن أو المرضى

 -1نعم
 -2ال ← 415

|__|

 -1نعم
 -2ال ← 416

|__|

409

410

415

القيام برعاية االطفال و كبار السن بجانب
القيام بانشطة أخرى في نفس الوقت
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|__|__|

الدقائق

الساعات

الدقائق

الساعات

الدقائق

الساعات

الدقائق

الساعات

الدقائق

الساعات

الدقائق

الساعات

الدقائق

الساعات

|__|__| |__|__|
|__|__| |__|__|
|__|__| |__|__|
|__|__| |__|__|
|__|__| |__|__|
|__|__| |__|__|
|__|__| |__|__|

 3.4العمل خالل الثالثة أشهر الماضية
416

هل زاولت أي عمل خالل الثالثة األشهر
الماضية ؟
الباحث :إذاأجاب الفرد بنعم في أي من
االسئلة المتعلّقة بالعمل في  7أيام السابقة
أكتب نعم

هل قمت خالل الثالثة األشهر الماضية
لفترة قصيرة أو متقطعة بأي عمل من
األعمال التالية بغرض البيع أو التسويق
أو الحصول على اجر أومشروع اسري؟

417

 -1نعم
 -2ال
الباحث:السؤال عن كل عنصر وحده مع
األخذ بعين اإلعتبار الفروق بين الحضر
ي من
والريف.إذا كانت اإلجابة بنعم في أ ّ
الخيارات ←419

 -1نعم ← 419
 -2ال

|__|

 المشاركة في انتاج زراعي (جمع محصول،ري ،زراعة) تربية طيور  ،رعاية مواشي،اغنام انتاج البان واجبان،سمن جمع وقود /حطب -تحضير خضروات ،ماكوالت للغير

|__|

 -خياطة تطريز/كروشيه

|__|

 منتجات قش ،سجاد ،منسوجات ،حبال تقديم خدمات منزلية للغير كالنظافة و الطبخ رعاية اطفال اخرين مقابل سلع  /نقود اعطاء دروس خصوصية عمل حرفي مقابل اجر بيع سلع في السوق/الشارع/المنزل اعمال داللة (شراء منتجات وبيعها) اعمال بناء تعلم حرفة تربية الحمام -العمل في المنزل(مثل المبرمجين)...،

|__|

418

هل سبق لك العمل أو المشاركة في أي من
األنشطة السابقة أو أي عمل آخر طوال
حياتك

 -1نعم
 -2ال ← ينتهي

419

هل العمل الذي زاولته خالل الثالث أشهر
الماضية هو أول عمل لك

 -1نعم ← 507
 -2ال

اإلستجواب

|__|
|__|
|__|
|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

|__|
|__|

 -5خصائص العمل
 1.5العمل االول
متى بدأت العمل لمدة متصلة على االقل ستة أشهر وكم كان عمرك؟

501

|__|__|__|__|

سنة البدأ
العمر

|__|__|

 -1أجير
 -2يعمل لحسابه الخاص وله أجراء
 -3يعمل لحسابه الخاص بدون أجراء
 -4يعمل لدى األسرة بدون أجر
 -5يعمل دون أجر

502

ماهي وضعيتك في المهنة التي كنت عليها
في االول؟

503

ماهي المهنة التي كنت تعمل بها في االول؟

|__|__|__|__|

504

ما هو النشاط الرئيسي للمؤسسة التي كنت تعمل بها افي االول؟

|__|__|__|__|
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|__|

505

هل كان عملك االول داخل او خارج
المؤسسة؟

 -1داخل المؤسسة
 -2خارج المؤسسة

|__|

506

ماذا كان نوع هذا العمل؟

 -1دائم
 -2مؤقت
 -3موسمي
 -4متقطع

|__|

 2.5العمل االساسي خالل الثالثة اشهر الماضية

ينطبق على جميع الأفراد الذين عملوا خالل الثالثة �أ�شهر املا�ضية
 -1نعم
 -2ال ← 509

|__|

507

سسة ثابتة؟
هل تعمل بمؤ ّ

508

سسة؟ ..................................................................................
ما إسم هذه المؤ ّ

509

سسات؟
ما هو النشاط اإلقتصادي لجهة العمل التي تعمل بها أو النشاط لمن يعمل خارج المؤ ّ
..................................................................................

|__|__|__|__|

510

ما هي مهنتك في عملك األساسي خالل الثالثة شهور الماضية؟.............................................

|__|__|__|__|__|

511

512

هل يتطلّب عملك مهارة فنيّة؟

كيف حصلت على هذه المهارة (أذكر أه ّم
وسيلة)؟
لغير الحرفيين ← 514

513
514

515

516

 -1نعم
 -2ال ← 514
 -1التعليم العام (ما عدا التعليم التقني)
 -2التعليم التقني
 -3التدريب المهني
 -4من خالل مقاول
 -5من خالل حرفي
 -6من خالل العمل في شركة قطاع عمومي
 -7من خالل العمل في شركة قطاع خاص
 -8من خالل مشروع أسري
 -97أخرى (ح ّدد)..........................................:

 -1تحت التمرين (صانع)
في حالة الحرفيين ما هو مستوى مهارتك؟
 -2مساعد
هل إشتركت في أي دورة تكوينية تمكنك
من القيام بعملك غير التعليم المنظم؟

 -1نعم
 -2ال ← 518

|__|

|__|__|

|__|
|__|

 -1تدريب متعلّق بالعمل يمنحه صاحب العمل
 -2برنامج تدريب مهني من خالل مؤسّسة عمومية
 -3برنامج تدريب مهني من خالل مؤسّسة خاصة
 -4برنامج تعليم لغات
 -5برنامج تعليم كمبيوتر
 -6دورة سكرتارية
 -97أخرى (ح ّدد)..........................................:

|__|__|

كم عدد األسابيع التي تطلبها هذا التكوين؟
الباحث :اذا كان اكثرمن 100اكتب  99واذا ال اعرف اكتب  98و إذا كان اقل من اسبوع اكتب 01

|__|__|

ما هو نوع التكوين الذي حصلت عليه؟
للباحث :في حالة تعدّد الدورات ،إسأل عن
أطول دورة
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517

518

من الذي تح ّمل معظم تكاليف التكوين؟

ي من القدرات التالية؟
هل يتطلّب عملك أ ّ
 -1نعم
 -2ال

 -1الفرد بنفسه
 -2أسرة الفرد
 -3صاحب العمل
 -4هيئة عمومية
 -5منظمة غير حكومية
 -97أخرى (ح ّدد)..........................................:

|__|__|

 -1معرفة القراءة والكتابة األساسية
 -2رياضيات أو إحصاء
 -3لياقة بدنية (مجهود عضلي)
 -4مهارات حاسوب

|__|
|__|
|__|
|__|

عمل منتظم
 1دائم 2مؤقّتعمل غير منتظم
 3موسمي←
 4-متقطع

|__|

519

ما مدى اإلستقرار في العمل المنتظم؟

520

في حالة العمل المنتظم  :ماهي المدّة التي قضيتها في أطول عمل أساسي لك في الثالث شهور الماضية
(باألسابيع)؟
|__|__|
االسابيع
الباحث :اكتب  13اسبوع في حالة العمل المدة كلها

}

523

ما عدد أيام العمل الفعلية في األسبوع في المتوسط في الثالثة شهور الماضية؟

|__|

522

ما هو متوسط عدد الساعات التي تعمل فيها يوميا؟ ← 524
الساعات

|__|

523

في حالة العمل غير المنتظم :ما المدة التي قضيتها في عملك االساسي خالل  3اشهر الماضية؟ (سواء كانت متصلة او متقطعة)

521

523أ

الشهر السابق

عدد اسابيع العمل |__|
ساعات العمل في االسبوع |__|__|

523ب

الشهرقبل السابق

عدد اسابيع العمل |__|
ساعات العمل في االسبوع |__|__|

523ج

الشهر ماقبلهما

عدد اسابيع العمل |__|
ساعات العمل في االسبوع |__|__|

 -1نعم
 -2ال

|__|

524

هل تعمل احيانا ليال (بعد السابعة مساءا)؟

525

ما هي طبيعة العالقة التي تربطك بعملك
األساسي (حالتك العملية)؟

 -1يعمل بأجر (نقدي أو عيني)
 -2صاحب عمل وله اجراء
 -3يعمل لحسابه وليس له اجراء
 -4يعمل لدى األسرة بدون أجر
 -5يعمل لدى الغير بدون أجر

526

كيف عثرت على هذا العمل (أذكر الوسيلة
الرئيسية)؟

 -1تحريت في موقع العمل
 -2طلب مساعدة من معارف أو أقارب
 -3قمت باإلتصال بصاحب عمل
 -4اإلنتظار بمكان تجمع عمال
 -5طلب من قبل أحد أصحاب العمل
 -97أخرى (ح ّدد)..........................................:
 -98ال أعرف
14

}

←

528

|__|

|__|__|

527

528

529أ

ما هي عالقتك بصاحب العمل قبل حصولك
على هذا العمل؟

صف مكان العمل

 -1أحد أفراد األسرة
 -2أقارب خارج األسرة
 -3جيران /أصدقاء
 -4أصيل نفس منطقتك
 -5معرفة شخصية
 -6ال يوجد
 -97أخرى (ح ّدد)..........................................:

|__|__|

 -1منزلك الخاص ← 532
 -2محلّ /مطعم
 -3منزل آخر
 -4شقة/مكتب  /مبنى إداري
 -5حجرة /عدد من الحجرات
 -6ورشة /مصنع
 -7كشك
 -8بائع في السوق
 -9بائع متجول بعربة
 -10عامل متنقل
 -11عشة
 -12فترينة/ثالجة مشروبات متصلة بالمنزل ← 532
 -13فترينة /ثالجة مشروبات غير متصلة بالمنزل
 -14حقل أو مزرعة
 -15مركب
 -97أخرى (ح ّدد)..........................................:

|__|__|

موقع أو مكان العمل؟
 -1الوالية ........................................:
الباحث :أكتب  99إذا كان العمل متنقل بين
 -2المعتمدية ....................................:
أي من هذه األماكن.
الوسط

 -1بلدي
 -2غير بلدي

530

ما هي وسيلة المواصالت المستخدمة
للوصول إلى موقع عملك؟

 -1سيرا على األقدام
 -2نقل عمومي
 -3نقل خاص
 -4تاكسي
 -5نقل ريفي
 -6دراجة نارية /عادية
 -7سيارة خاصة
 -8حافلة أو سيارة تابعة لجهة العمل
 -9وسائل مختلفة ال تشمل سيارة العمل
 -10ال ينطبق
 -97أخرى (ح ّدد)..........................................:

531

الوقت الذي تستغرقه في اإلنتقال لمواقع عملك؟ (بالدقائق في الرحة الواحدة)

529ب

15

|__|__|
|__|__|
|__|
الوسيلة األولى
|__|__|
الوسيلة الثانية
|__|__|
الوسيلة الثالثة
|__|__|

|__|__|__|

532

533

534

ما مدى رضاك عن عملك الحالي؟

هل سبق أن تعرضت إلصابة أو مشكلة
صحية بسبب العمل خالل الـ  12شهر

ما نوع اإلصابة أو المشكلة الصحية؟
سجل ثالث خيارات من اإلصابات
للباحثّ :
من األكثر ضررا إلى األقل ضررا.

535

كيف أثرالمرض أو اإلصابة على عملك
ودراستك؟

 -1غير راضي تماما
 -2غير راضي نوعا ما
 -3ال راضي وال غير راضي (محايد)
 -4راضي نوعا ما
 -5راضي تماما
 -1نعم
 -2ال ← 536
 -1تس ّمم
 -2إغماء
 -3إصابات سطحية أو جروح
 -4الكسور
 -5اإللتواء أو الخلع
 -6الحروق أو التأكالت أو التسلخات
 -7مشاكل في التنفس
 -8مشاكل في العين
 -9مشاكل في الجلد (أمراض جلدية)
 -10حمى
 -11االعياء او التعب الشديد
 -97أخرى (ح ّدد).................................:
 -1لم يكن مؤثر /لم أتوقف عن المدرسة أو العمل
 -2توقفت بعض الوقت عن المدرسة والعمل
 -3توقفت عن العمل والمدرسة تماماً.

|__|

|__|
األولى
|__|__|
الثانية
|__|__|
الثالثة
|__|__|

|__|

536

هل تحمل اشياء ثقيلة فى العمل؟

 -1نعم
 -2ال

|__|

537

هل تقوم بتشغيل أي آالت أومعدات ثقيلة
فى العمل؟

 -1نعم
 -2ال

|__|

هل تتعرض في عملك لمثل هذه االشياء؟
الباحث :اسال كل بند وحده

538

ا -أتربةأوأدخنة.
ب -النارأوالوقودأولهب
ج -اصوات مرتفعة وأهتزازات
د -برودةعالية أوحرارة شديدة
ه -معدات أوأدوات خطيرة
و -العمل تحت األرض.
ز -العمل فى المرتفعات
ح -العمل فى الماء  /البحر /األنهار
ط -العمل في مكان مظلم
ي -التهويةغير كافية /رائحة المكان
كريهة
ك -مواد كيماوية  /مبيدات حشرية
ل -إنفجارات (مفرقعات)
م -التعب الشديد
ن -اإلنحناء لفترة طويلة
س -عدم توفر دورةمياه
ع  -اشياء أخرى ضد إجراءات األمن
والسالمة (حدد).............................:

 -1نعم
 -2ال

16

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

هل سبق لك أن تعرضت لألشياء التالية فى
عملك:
الباحث :اسال كل بند على حده
ا -فرد يصرخ عليك بشكل مستمر
ب -تهان مرات كثيرة اومتكررة
ج -تضرب  /أوتؤذى جسديا ً
د -تنتهك جنسيا ً (يتم لمس جسمك أوعمل
أشياء معك أنت الترغب بها )
ه -أخرى (تحدد).........................:

539

 -1نعم
 -2ال

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

 -6الدخل
 1.6الدخل من العمل باجر في العمل االساسي
ينطبق هذا القسم على العاملين باجر في العمل االساسي خالل الثالث شهور الماضية
الباحث :الدخل يشير الى مدة الثالثة أشهر تنتهي باخر فترة دفع تلقى فيها العامل اجر فعليا
601

للباحث :هل عمل الفرد بأجر خالل الـ  3شهور
الماضية (سواء كان أجر نقدي أو عيني)؟

602

كيف يحسب األجر من العمل األساسي؟

 -1نعم
 -2ال ← 603
 -1أجر مح ّدد
 -2أجر متغيّر حسب اإلنتاج
 -3جزء مح ّدد وجزء متغير
 -97أخرى (ح ّدد).............................................:

|__|
|__|__|

 2.6الدخل من العمل باجر في العمل الثانوي
ينطبق على العاملين باجر في اعمال ثانوية خالل الثالث شهور الماضية
603

604أ

604ب

 -1نعم
 -2ال ← إنتهى اإلستجواب

للباحث :هل عمل (الفرد) بأجر (نقدي أو عيني)
في عمل ثانوي خالل الثالث شهور الماضية؟
قيمة األجر من العمل الثانوي؟
القيمة في فترة الصرف

فترة الصرف
 -1يوم
 -2أسبوع
 -3شهر
 6 -4شهور
 -5سنة

القيمة
الباحث :في حالة الأعرف أكتب 99998

|__|

|__|

|__|__|__|__|
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