امل�سح التتبعي لدرا�سة �سوق ال�شغل
التون�سي ل�سنة 2014
مثال 2ب� :إ�ستمارة �أفراد الأ�سرة

ملن هم يف �سن � 15سنة ف�أكرث

 -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 الزواج األول:

من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|

203

سنوات الزواج الثاني:

من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|

204

سنوات الزواج الثالث:

من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|

205

سنوات الزواج الرابع:

من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|

206

سنوات التعليم:

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

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

1

|__|__|

من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
من |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|
207

سنوات العمل:

208

الفترة الزمنية لإلنتقال السكني:

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

 2.2بيانات األباء
 -1نعم
 -2ال ← 211

|__|

209

هل األب يعيش في نفس األسرة ؟

210

أنقل رقم سطر األب (العمود  301في إستمارة األسرة) ← 216

|__|__|

211

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

|__|__|__|__|

212

ما هو أعلى مستوى تعليمي أكمله األب
بنجاح؟

 -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
2

|__|__|

213

 -1أجير في عمل منتظم
 -2أجير في عمل غير منتظم
ماهي وضعية المهنة لألب عندما كان عمر
 -3لحسابه الخاص وله اجراء
الفرد  15سنة ؟
 -4لحسابه الخاص بدون اجراء
إذا توفي األب قبل ان يصل عمر الفرد الى
 -5يعمل لدى االسرة بدون اجر
 15سنة يسأل عن اخر عمل لألب
 -6يعمل لدى الغير بدون أجر
 -7ال يعمل
← 216
 -98ال أعرف

}

|__|__|

214

ما هي المهنة الرئيسية التي يقوم بها
والدك ؟

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

|__|__|__|__|__|

215

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

|__|__|

 3.2بيانات األمهات
 -1نعم
 -2ال ← 218

|__|

216

هل االم تعيش في نفس األسرة ؟

217

أنقل رقم سطر األم (العمود  301في إستمارة األسرة) ← 223

|__|__|

218

متى ولدت األم؟ (إذا كان اليعرف اكتب )9998

|__|__|__|__|

219

ما هو أعلى مستوى تعليمي أكملته االم
بنجاح؟

 -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

3

|__|__|

220

 -1أجيرة في عمل منتظم
 -2أجيرة في عمل غير منتظم
ماهي وضعية المهنة لألم عندما كان عمر
 -3لحسابها الخاص وله اجراء
الفرد  15سنة ؟
 -4لحسابها الخاص بدون اجراء
(اذا توفيت األم قبل أن يصل عمر الفرد إلى
 -5تعمل لدى االسرة بدون اجر
 15سنةيسأل عن اخر عمل لألم)
 -6تعمل لدى الغير بدون أجر
 -7ال تعمل
← 223
 -98ال أعرف

}

221

ما هي المهنة الرئيسية التي تقوم بها
والدتك ؟

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

222

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

|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

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

223

ذكور

|__|__|

إناث

|__|__|

للباحث :في حالة عدم وجود أخوة أو أخوات سجل  0وإنتقل إلى 233

224

هل قام أي من اخوتك او اخواتك من غير
اعضاء االسرة الحالية بالسفر الى خارج
البالد ولم يعد حتى اآلن؟

|__|

 -1نعم
 -2ال ← 233

كم عدد اخوتك وأخواتك الموجودين في الخارج؟

225

|__|__|

ذكور

|__|__|

إناث

4

226

227

رقم المسافر

إسم المسافر

230

228

229

جنس الشخص
المسافر

هل سافر مع
اسرته بالكامل؟

 -1ذكر

 -1نعم

 -2أنثى

 -2ال ← 231

232

231

كم عدد االفراد الذين في أي بلد يعيش
حاليا هذا الفرد؟
سافروا معه؟

متى غادر تونس
الول مرة؟

1

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

2

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

3

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

4

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

5

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

233

هل لك أخوة أو أخوات توفوا؟

|__|

 -1نعم
 -2ال ← 237

كم عدد األخوة المتوفون؟

234

|__|__|

ذكور

|__|__|

إناث

235

236

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

|__|

 -1نعم
 -2ال ← 237

كم عدد األخوة المتوفين قبل بلوغ سن  5سنوات؟
ذكور

|__|__|

إناث

|__|__|

237

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

|__|__|

238

ماهو ترتيبك بين إخوتك من نفس النوع عند الميالد؟

|__|__|

5

 5.2بيانات عن الصحة

239

كيف ترى صحتك بشكل عام؟

 -1ممتازة  /جيدة ج ّدا
 -2جيدة
 -3مقبولة
 -4سيئة
 -5سيئة ج ّدا

|__|

240

هل لديك مرض أو إعاقة أثر في قيامك
باألنشطة المعتادة لمدة  6أشهر فأكثر؟

 -1نعم أثر بشدة
 -2نعم أثر نوعا ما
 -3ال

|__|

241

هل أنت مشترك أو مستفيد من أي تأمين
صحي أو عالج؟ إذا نعم ما هو نوع هذا
التامين؟
سجل التأمين الذي
(إذا أكثر من تأمين ّ
تعتمد عليه أكثر)

 -1ال يوجد تأمين صحي أو عالج
 -2تأمين على المرض عمومي () CNAM
 -3تأمين صحي أو عالج خاص عن طريق صاحب العمل
 -4تأمين صحي أو عالج لفرد آخر في األسرة
 -5تأمين صحي أو عالج عن طريق نقابة العمل أو تعاونية
مهنية
 -6تأمين صحي أو عالج للطلبة
 -97أخرى (حدد)........................................ :

|__|__|

242

هل لديك أي مرض طويل المدى أو مرض
مزمن؟

243

ما هي األمراض؟
(الترتيب حتى ثالث أمراض من األخطر
إلى األقل خطورة)

244

هل لديك أي إعاقة ذهنية أو بدنية؟

245

ماهي أهم إعاقة؟

 -1نعم
 -2ال ← 244
 -1إرتفاع ضغط الدم
 -2إلتهاب المفاصل
 -3مرض السكري
 -4الربو
 -5إلتهاب الشعب الهوائية المزمن
 -6القرح
 -7مرض نفسي
 -8التصلب المتعدد
 -9فقر الدم
 -10ورم خبيث
 -11إلتهاب الكبد
 -97أخرى (ح ّدد).......................................:
 -1نعم
 -2ال ← 301
 -1إعاقة ذهنية
 -2إعاقة بدنية
 -3إعاقة بصرية
 -4إعاقة سمعية
 -5بكم
-97أخرى (ح ّدد)........................................:

6

|__|

األول
|__|__|
الثاني
|__|__|
الثالث
|__|__|

|__|

|__|__|

 -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 ← 304

302

سبب عدم االلتحاق بالدراسة؟
(السبب الرئيسي)

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

303

لماذا ترك الفرد الدراسة ؟
(السبب الرئيسي)

304

هل عمر الفرد حاليا  45سنة فاكثر ؟

305أ

ماهي أعلى مرحلة من التعليم وصلت
إليها؟

305ب

ماهي آخر سنة دراسية أكماتها بنجاح في
تلك المرحلة؟

}

|__|

←

380

 -1انهى مراحل التعليم
 -2العجز ،المرض ،االعاقة
 -3فقر االسرة
 -4تفكك االسرة
 -5بعد المدرسة أو عدم توفرها
 -6صعوبة المواصالت
 -7الزواج
 -8المساعدة في االعمال المنزلية
 -9لم اكن موفقا في الدراسة
 -10لم ارغب في االستمرار
 -11العمل
 -12كلفة الدراسة مرتفعة
 -13الحمل واالنجاب
 -14سوء المعاملة في المدرسة
 -15تكرار الرسوب
 -16أسباب تأديبية (الطرد)
 -97اخرى (حدد) ........................................ :

|__|__|

|__|__|

 -1نعم
 -2ال ← 308أ

|__|

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

|__|__|

العام الدراسي(القسم)

|__|

7

306

307

ي عام تركت أوأنهيت التعليم وكم كان عمرك آنذاك ؟
في أ ّ
وسجل السنّ التقريبي عند الترك أو اإلنتهاء من التعليم.
للباحث:في حالة ال أعرف أكتب  9998للسنة
ّ
ّ
السنة
السنّ
صل عليها ؟ ←379
صص الذي تحصلت عليه أو الذي ستتح ّ
ما هي الشهادة و التخ ّ

}

308أ

ما هي أعلى مرحلة تعليمية بلغتها ؟

308ب

ما هي آخر سنة دراسية أكملتها بنجاح في
تلك المرحلة؟

العام الدراسي(القسم)

310
311
312أ
312ب
313

314

315
316

|__|__|

الشهادة و اإلختصاص|__|__|__| ..................................................................................................... :
 -1روضة أطفال
←
 -2كتاب
 -3تحضيري
 -4إبتدائي قديم
← 343
 -5أساسي
 -6تكوين مهني ←331
 -7إعدادي عام ←335
 -8ثانوي قديم
← 321
 -9ثانوي جديد
قصيرة
مرحلة
 -10عالي
← 313
 -11عالي مرحلة طويلة
 -12عالي مرحلة ثالثة

309

|__|__|__|__|

380

}

}

}

ما هو إسم الجامعة التي أعددت (أو تعدّ) بها دراستك العليا للمرحلة الثالثة؟
للباحث :في حالة الجامعة بالخارج أكتب إسم الدولة ...................................................................
ما هي الشهادة (اإلختصاص) التي حصلت عليها أو التي ستحصل عليها؟ ........................................
....................................................................................................................................
هل الفرد ال يزال يدرس؟

|__|__|

 -1نعم ← 313
 -2ال

في أي عام أكملت دراستك العليا مع ذكر العمر آنذاك؟
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998للسنة وسجّل السن التقريبي عند التخرّج
السنة
السنّ

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

سسة الجامعية التي درست (أو تدرس حاليا) فيها في مرحلة التعليم العالي أكانت قصيرة أو
ما هو إسم المؤ ّ
طويلة؟
للباحث :أكتب المكان مع إسم المؤسّسة والجامعة بالتفصيل وفي حالة المؤسّسة والجامعة بالخارج أكتب إسم |__|__|
الدولة.............................................................................................................. .

سسة أو الجامعة؟
ما نوع هذه المؤ ّ

 -1عمومي
 -2خاص
 -3في الخارج
 -4عن بعد
 -97أخرى (ح ّدد)........................................ :

|__|__|

ما هي الشهادة والتخصص الذي حصلت أو ستحصل عليها؟

أكتب إسم الشهادة بالتفصيل |__|__|__| ................................................................................................
ما هي اللغة األساسية للتدريس في هذه
سسة أو الجامعة؟
المؤ ّ

 -1العربية
 -2الفرنسية
 -3األنقليزية
 -97أخرى (ح ّدد)........................................ :

8

|__|__|

317أ
317ب
318

319أ
319ب

320

321

في أي عام بدأت الدراسات بعد الباكالوريا وكم كان عمرك آنذاك؟
ّ
السن التقريبي عند بدأ الدراسات بعد الباكالوريا.
الباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998للسنة وسجّل
السنة
السن
هل الفرد ال يزال ملتحق بجامعة أو
سسة جامعية؟
بمؤ ّ

 -1نعم ← 321
 -2ال

في أي سنة تركت أو حصلت على الشهادة الجامعية وكم كان عمرك آنذاك ؟
ّ
السن التقريبي عند التخرج أو اإلنتهاء.
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998وسجّل
السنة
السن
 -1حسن ج ّدا
 -2حسن
ما هي المالحظة النهائية التي حصلت
 -3قريب من الحسن
 -4فوق المتوسط
عليها في نهاية دراستك الجامعية؟
 -97أخرى (ح ّدد)
 -98ال أعرف
ما هو اسم مدرستك الثانوية ؟
للباحث :في حالة المدرسة بالخارج أكتب إسم الدولة
إسم المدرسة بالكامل والمكان ..............................................................................................
....................................................................................................................................

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

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

|__|__|

|__|__|

322

ما هو نوع المدرسة الثانوية التي ذهبت
إليها؟

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

|__|__|

323

هل هي مدرسة ثانوية عامة أم تقنية؟

 -1عامة
 -2تقنية ← 325

|__|__|

324

صص في المدرسة الثانوية
ما هو التخ ّ
العامة؟

325

الباحث :هل الفرد ال يزال يذهب إلى
المدرسة الثانوية ؟

326

ما هو المعدّل النهائي الذي حصلت عليه في نهاية إمتحانات الباكالوريا في الثانوي العام أو التقني؟
للباحث .:في حالة الرسوب أكتب ()-6
 إذا لم يدخل اإلمتحان أكتب ()-7 -إذا ال يعرف أكتب ()-8

|__|__| 20/

في أي سنة تركت أو تخرجت من المدرسة الثانوية وكم كان عمرك آنذاك؟
ّ
السن التقريبي عند التخرج أو اإلنتهاء
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998وسجّل
السنة
السن

|__|__|__|__|

327أ
327ب

 -1رياضيات
 -2علوم تجريبية
 -3إعالمية
 -4علوم إقتصادية
 -5آداب
 -97أخرى (ح ّدد)........................................ :
 -1نعم ← 328
 -2ال

9

|__|__|

|__|

|__|__|

328

هل (كنت) تستخدم أجهزة كمبيوتر في
مدرستك الثانوية؟

 -1يوميا
 -2بشكل مستمر
 -3مرة في األسبوع
 -4نادرا
 -5ال
 -6ال ينطبق
 -98ال أعرف

329

هل (كانت) تعمل مدرستك الثانوية بنظام
الفترات؟

 -1فترة واحدة
 -2فترتين

330

هل (كان) التالميذ يتعرضوا للعقاب
الجسدي (الضرب) في المدرسة الثانوية؟

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

331

ماهو اسم مركز التكوين المهني الذي تدربت فيه؟
.....................................................................................................................

332

ماهو اختصاصك؟
..................................................................................................................

333

ماهو المستوى الذي تحصلت عليه؟

334

متى اكملت تكوينك المهني؟
السنة

335

336

337
338

339أ
339ب

340

|__|__|

}

|__|

←

335

 -1تقني سامي()BTS
 -2تقني مهني ()BTP
 -3كفاءة مهنية ()CAP
 -97تدريب مهني اخر(حدد).........................

|__|__|

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

ما هو إسم مدرستك اإلعدادية ؟
الدولة
إسم
أذكر
بالخارج
التعليمية
سسة
|__|__|
الباحث :في حالة المؤ ّ
إسم المؤسسة التعليمية بالكامل............................................................................................ :
 -1عمومي
 -2عمومي نموذجي
ماهو نوع المدرسة اإلعدادية ؟
 -3خاص
|__|__|
 -4دولية
 -97أخرى (ح ّدد)................................:
الباحث :هل الفرد ال يزال يذهب إلى
المدرسة اإلعدادية ؟

 -1نعم ← 340
 -2ال

ما هو المعدّل النهائي الذي حصلت عليه في نهاية إمتحانات ختم الدروس اإلعدادية ؟
الباحث .:في حالة الرسوب أكتب ()-6
 إذا لم يدخل اإلمتحان أكتب ()-7 إذا ال يعرف أكتب ()-8ي سنة تركت أو تخرجت من المدرسة اإلعدادية وكم كان عمرك آنذاك؟
في ا ّ
ّ
السن التقريبي عند التخرّج أو اإلنتهاء
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998وسجّل
السنة
السن
 -1يوميا
 -2بشكل مستمر
 -3مرة في األسبوع
هل (كنت) تستخدم أجهزة كمبيوتر في
 -4نادرا
مدرستك اإلعدادية ؟
 -5ال
 -6ال ينطبق
 -98ال أعرف
10

|__|
|__|__| 20/

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

|__|__|

341

هل (كانت) مدرستك اإلعدادية تعمل بنظام
الفترات؟

342

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

343

344
345

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

|__|

|__|__|

ما هو إسم مدرستك األساسية أو اإلبتدائية ؟
للباحث :في حالة المؤ ّسسة التعليمية بالخارج أكتب إسم الدولة |__|__| .....................................................
إسم المؤسسة التعليمية بالكامل........................................................................................... :
 -1عمومي
ما هو نوع المدرسة األساسية او
 -2خاص
|__|__|
 -3دولية
اإلبتدائية؟
 -97أخرى (ح ّدد)....................................:
 -1نعم ← 348
الباحث :هل الفرد ال يزال يذهب إلى
|__|
المدرسة األساسية أو اإلبتدائية؟
 -2ال

346

ما هو المعدّل النهائي الذي تحصلت عليه في نهاية إمتحانات ختم الدروس اإلبتدائية أو األساسية؟
الباحث .:في حالة الرسوب أكتب ()-6
 إذا لم يدخل اإلمتحان أكتب ()-7 -إذا ال يعرف أكتب ()-8

|__|__| 20 /

347أ

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

|__|__|__|__|

347ب

السن

|__|__|

348

هل كنت تستخدم أجهزة كمبيوتر في
مدرستك األساسية أو اإلبتدائية؟

 -1يوميا
 -2بشكل مستمر
 -3مرة فى األسبوع
 -4نادرا
 -5ال
 -6ال ينطبق
 -98ال أعرف

|__|__|

349

هل كانت مدرستك األساسية أو اإلبتدائية
تعمل بنظام الفترات؟

 -1فترة واحدة
 -2فترتين

|__|

350

هل كان التالميذ يتعرضون للعقاب الجسدي
(الضرب) في المدرسة األساسية أو
اإلبتدائية؟

351

قبل ذهابك إلى المدرسة األساسية أو
اإلبتدائية ،هل ذهبت إلى روضة أطفال أو
سنة تحضيرية ؟

352

هل سبق لك أن رسبت في أي مرحلة
تعليمية ؟

353

كم عدد السنوات التي رسبتها في مرحلة األساسي أو اإلبتدائي؟

|__|

354

كم عدد السنوات التي رسبتها في مرحلة اإلعدادي أو المهني؟

|__|

 -1يوميا
 -2في كثير من األحيان
 -3أحيانا
 -4نادرا
 -5ال
 -98ال أعرف
 -1نعم
 -2ال
 -98ال أعرف
 -1نعم
 -2ال ← 358
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|__|__|

|__|__|
|__|

355

كم عدد السنوات التي رسبتها في مرحلة الثانوي؟

|__|

356

كم عدد السنوات التي رسبتها في مرحلة التعليم العالي؟

|__|

357

كم إجمالي عدد السنوات التي رسبتها؟

|__|__|

358

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

359

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

360

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

 -1نعم
 -2ال ← 361
 -1مرة واحدة
 -2مرتين
 -3ثالث مرّات أو أكثر

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

|__|
|__|
|__|__|

361

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

362

الباحث :هل الفرد ال يزال يدرس؟

363

هل أخذت أي دروس خصوصية في السنة
الماضية؟

364

لماذا أخذت دروس خصوصية بدال من
اإلعتماد على دروس التدارك؟

 -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 التدارك غير كافية
 -97أسباب أخرى (ح ّدد)................................:

365

كم مادة أخذت فيها دروس خصوصية؟

|__|__|

366أ

كم كان متوسط تكلفة الدروس
الخصوصية حسب المدة؟

366ب

القيمة بالدينار

 -1نعم
 -2ال ← 379
 -1نعم
 -2ال ← 370

 -1الساعة
 -2األسبوع
 -3الشهر

|__|__|

|__|
|__|

|__|

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

367

في أي فترة من السنة الدراسية أخذت
دروس خصوصية؟

368

كم كلفتك الدروس الخصوصية طوال السنة بالدينار؟

|__|

|__|__|__|__|

369

هل كانت الدروس الخصوصية عند أحد
مدرسيك في المدرسة أو الكلية؟

 -1نعم
 -2ال

|__|

370

هل أخذت دروس التدارك في السنة
الدراسية السابقة؟

 -1نعم
 -2ال ← 374

|__|

371

كم مادة أخذت فيها دروس تدارك؟

|__|__|
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372أ

كم كان متوسط تكلفة دروس التدارك
حسب المدّة؟

372ب

القيمة بالدينار

373

374

 -1الساعة
 -2األسبوع
 -3الشهر

|__|
|__|__|__|

 -1نعم
هل كانت دروس التدارك عند أحد مدرسيك
في المدرسة؟
 -2ال
 -1نعم دروس خصوصية
هل أخذت أي دروس خصوصية أو دروس  -2نعم دروس تدارك
تدارك في أي سنة قبل السنة الدراسية
 -3نعم ،اإلثنين معا
 -4ال
الماضية؟
 -98ال أعرف
 -1نعم
 -2ال ← 377

|__|

|__|__|

375

هل كان أحد والديك أو اقاربك يساعدونك
في مراجعة دروسك؟

376

من الذي كان يساعدك في المراجعة؟

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

|__|__|

377

كم بلغت قيمت المصاريف الدراسية للعام
الدراسي الحالي ؟

أذكر القيمة بالدينار

|__|__|__|__|

378

كم ساعة تقضيها يوميا في المدرسة؟ ← 401

|__|

|__|__|

379

الباحث :هل الفرد أت ّم تعليمه اإلبتدائي؟

 -1نعم ← 401
 -2ال

|__|

380

هل تستطيع قراءة رسالة أو جريدة؟

 -1نعم
 -2ال

|__|

381

هل تستطيع كتابة رسالة؟

 -1نعم
 -2ال

|__|

382

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

 -1نعم
 -2ال

|__|

383

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

 -1نعم
 -2ال ← 386

|__|

384

هل حصلت على شهادة محو األمية؟

 -1نعم
 -2ال ← 386

|__|

385أ

ما هي سنة الحصول على شهادة محو األمية وكم كان عمرك آنذاك؟
وسجل السن التقريبي
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998للسنة
ّ
السنة

|__|__|__|__|

385ب

السن

|__|__|

386

هل ذهبت إلى الكتّاب؟

 -1نعم
 -2ال
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|__|

 -4االنتقال السكني
الباحث :التنقل داخل نفس الوالية من منطقة بلدية الى منطقة بلدية او من منطقة غير بلدية الى منطقة غير بلدية اليعد تنقل سكني ،كذلك التنقل
الذي يستمر القل من  6اشهر ال يعد تنقل سكني ،التنقل الى الخدمة العسكرية اليعد تنقل.

محل الميالد
401

داخل تونس
الوالية

402

الوسط

403
404

خارج البالد
الدولة
هل سبق لك ان تركت مكان الميالد لمدة
تزيد عن ستة أشهر؟

405

ماهو السبب الرئيسي لالنتقال من هذا
المكان؟

406

تاريخ االنتقال؟ (السنة)
في حالة الاعرف اكتب 9998

|__|__|
 -1بلدي
- -2غير بلدي

|__|
|__|__|

 -1نعم
 -2ال ← 501
 -1العمل
 -2التعليم
 -3الزواج
 -4مرافقة الزوج أو فرد آخر من األسرة
 -5اسباب متعلقة بالسكن
 -97أخرى (حدد)...............................:

|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

اول انتقال
407

داخل تونس
الوالية

408

الوسط

409

خارج البالد
الدولة

410

هل سبق لك ان تركت هذا المكان لمدة تزيد
عن ستة اشهر؟

411

ماهو السبب الرئيسي لالنتقال من هذا
المكان؟

412

تاريخ االنتقال؟ (السنة)
في حالة الاعرف اكتب 9998

|__|__|
 -1بلدي
- -2غير بلدي

|__|
|__|__|

 -1نعم
 -2ال ← 501
 -1العمل
 -2التعليم
 -3الزواج
 -4مرافقة الزوج أو فرد آخر من األسرة
 -5اسباب متعلقة بالسكن
 -97أخرى (حدد)...............................:

|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

ثاني انتقال
413

داخل تونس
الوالية

414

الوسط

|__|__|
 -1بلدي
- -2غير بلدي
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|__|

415

خارج البالد
الدولة

416

هل سبق لك ان تركت هذا المكان لمدة تزيد
عن ستة اشهر؟

417

ماهو السبب الرئيسي لالنتقال من هذا
المكان؟

418

تاريخ االنتقال؟ (السنة)
في حالة الاعرف اكتب 9998

|__|__|
 -1نعم
 -2ال ← 501
 -1العمل
 -2التعليم
 -3الزواج
 -4مرافقة الزوج أو فرد آخر من األسرة
 -5اسباب متعلقة بالسكن
 -97أخرى (حدد)...............................:

|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

ثااث انتقال
419

داخل تونس
الوالية

420

الوسط

421

خارج البالد
الدولة

422

هل سبق لك ان تركت هذا المكان لمدة تزيد
عن ستة اشهر؟

423

ماهو السبب الرئيسي لالنتقال من هذا
المكان؟

424

تاريخ االنتقال؟ (السنة)
في حالة الاعرف اكتب 9998

|__|__|
 -1بلدي
- -2غير بلدي

|__|
|__|__|

 -1نعم
 -2ال ← 501
 -1العمل
 -2التعليم
 -3الزواج
 -4مرافقة الزوج أو فرد آخر من األسرة
 -5اسباب متعلقة بالسكن
 -97أخرى (حدد)...............................:

|__|

|__|__|

|__|__|__|__|
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 -5بيانات التشغيل والبطالة

 1.5اسئلة تتعلق بالعمل خالل  7ايام السابقة للمقابلة
501

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

 -1نعم ← 507
 -2ال

|__|

502

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

 -1نعم ← 510
 -2ال

|__|

503

504
505

506

 -1المشاركة في انتاج زراعي (جمع محصول ،ري ،زراعة)
 -2تربية طيور  ،رعاية مواشي،اغنام
 -3انتاج البان واجبان،سمن
هل قمت خالل  7ايام السابقة للمقابلة ولو  -4جمع وقود /حطب
 -5تحضير خضروات ،ماكوالت للغير
لفترة قصيرة او متقطعة باي عمل من
 -6خياطة تطريز/كروشيه
االعمال التالية بغرض البيع  /التسويق /
الحصول على اجر  /مشروع اسري بهدف  -7منتجات قش ،سجاد ،منسوجات ،حبال
البيع أو التسويق؟
 -8تقديم خدمات منزلية للغير كالنظافة و الطبخ
 -9رعاية اطفال اخرين مقابل سلع  /نقود
 -1نعم
 -10اعطاء دروس خصوصية
 -2ال
 -11عمل حرفي مقابل اجر
الباحث :اذا كانت االجابة بنعم الي خيار
 -12بيع سلع في السوق/الشارع/المنزل
انتقل مباشرة الى 507
 -13اعمال داللة (شراء منتجات وبيعها)
 -14اعمال بناء
 -15تعلم حرفة
 -16تربية الحمام
 -17العمل في المنزل(مثل المبرمجين)...،
 -1نعم
هل كنت ترغب في العمل خالل  7ايام
السابقة ليوم المقابلة؟
 -2ال ← 506
 -1نعم ← 512
اذاتوفر عمل مناسب ،هل انت مستعد لتبدا
العمل خالل االسبوعين المقبلين؟
 -2ال
 -1اعمال منزلية
 -2طالب
 -3في ّ
سن الدراسة واليعمل واليدرس
 -4زاهد في العمل
 -5متقاعد(اقل من  65سنة)واليعمل
ما هو السبب الرئيسي لعدم الرغبة أو عدم
واليرغب في العمل
← 524
اإلستعداد للعمل؟
 -6عجز مؤقت عن العمل
 -7في اجازة بدون مرتب لمدة سنة فاكثر
واليعمل
 -8السن  65فاكثر واليعمل
 -97أخرى (ح ّدد)...........................:

}

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

|__|
|__|

|__|__|

507

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

|__|

508أ

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

|__|__|

508ب

ساعة /االسبوع

|__|__|
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 -1هذه هي ساعات العمل الرسمية
 -2عدم وجود عمل باقي الوقت
 -3االجر غير مجزي
 -4عدم الرغبة في العمل باقي الوقت
 -5غياب مؤقت عن العمل مع االرتباط به
 -97أخرى (حدد)...............................:

509

للباحث :في حالة نقص ساعات العمل في
االسبوع عن  40ساعة اسئل عن سبب
النقص

510

متى بدات عملك الحالي؟
في حالة تاريخ البداية اقل من الثالثة اشهر ← 511
في حالة تاريخ البداية أكثر من الثالثة أشهر ← 524

511

هل عملك في االسبوع السابق للمقابلة هو
العمل االساسي االطول خالل الثالث شهور
الماضية؟ ← 524

|__|__|
الشهر
|__|__|
السنة
|__|__|__|__|

 -1نعم
 -2ال

|__|

 2.5بيانات البطالة(ينطبق على من اجابوا بنعم في السؤال )505

512

513
514

515

 -1عدم وجود عمل على االطالق
 -2عدم وجود عمل يناسب المؤهّل أو الخبرة
 -3عدم وجود عمل باالجر المناسب
ما السبب الرئيسي لعدم عملك خالل
 -4مكان العمل الموجود أو المقترح غير مناسب
االسبوع السابق للمقابلة؟
 -5عدم وجود عمل بموقع مناسب
 -6اليستطيع تحمل نفقات السكن او االنتقال للذهاب الى مكان
اذكر سببين
فرصة العمل المتاحة
 -7عدم االمان في الذهاب للعمل
 -97اخرى (حدد)......................:
ماهو الحد االدنى لصافي الدخل الشهري تحتاجه لتقبل وظيفة في القطاع العمومي؟
بالدينار /الشهر
الباحث:في حالة ان يكون المبلغ اكبر من  10000اكتب 9999

السبب الرئيسي
|__|__|
السبب الثانوي
|__|__|
|__|__|__|__|

ماهو الحد االدنى لصافي الدخل الشهري تحتاجه لتقبل وظيفة في القطاع الخاص؟
بالدينار /الشهر
|__|__|__|__|
الباحث:في حالة ان يكون المبلغ اكبر من  10000اكتب 9999
ماهو الحد االدنى لصافي الدخل الشهري تحتاجه لتقبل وظيفة في القطاع الغير رسمي؟
بالدينار /الشهر
الباحث:في حالة ان يكون المبلغ اكبر من  10000اكتب  ،9999في حالة أن ال يقبل العمل في القطاع الغير |__|__|__|__|
رسمي أكتب 9998

516

متى بدات فترة البطالة االخيرة؟
شهر
السنة
الباحث :هذا هو التاريخ الذي انهى فيه الشخص اخر فترة عمل له (في اي عمل) او عندما بدأ البحث عن
عمل للمرة االول

517

 التسجيل في مكتب تشغيل عمومي التسجيل في مكتب عمل خاص المشاركة في مناظرة تقديم طلب عمل أو السيرة الذاتية لإلحدى الجهات التحري في موقع العمل أو اإلتصال بصاحب العمل نشر طلب عمل بالجرائد البحث في أعالنات الوظائف في الجرائد أو عبر األنترنات التقدم إلى عمل معلن عنه في الجرائد أو في األنترنات طلب مساعدة من معارف أو أقارب اإلنتظار بمكان تجمع للعمالة اليومية السعي للبدء في مشروع خاص القيام بترتيبات للحصول على تمويل لمشروع خاص -آخرى (حدد)...............................:

هل قمت باي من المحاوالت التالية للبحث
عن عمل خالل الثالثة أشهر الماضية؟
 -1نعم
 -2ال
الباحث :إسأل ك ّل سؤال وحده.
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|__|__|
|__|__|__|__|

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

518
519

520

521أ

 -1نعم
ھل استخدمت وسیلة الهاتف القار للبحث
 -2ال
عن عمل؟
 -3ال ينطبق
 1نعم
ھل استخدمت وسیلة الهاتف الجوال للبحث
 -2ال
عن عمل؟
 -3ال ينطبق
 -1نعم عن طريق االنترنت
ھل استخدمت الحاسوب للبحث عن عمل؟
 -2نعم ليس عن طريق االنترنت
وهل كان عن طريق االنترنت؟
 -3لم يستخدم الحاسوب
 -4ال ينطبق
ّ
في أي شهر وسنة بدأت البحث عن العمل أل ّول م ّرة في فترة التعطل الحالية؟
الباحث :في حالة ال أعرف أكتب  98للشهر و  9998للسنة في حالة عدم البحث عن عمل أكتب  99للشهر
و 9999للسنة
الشهر

521ب

السنة

522أ

في اي شهر وسنة بحثت عن عمل الخر مرة؟
الباحث :في حالة ال أعرف أكتب  98للشهر و  9998للسنة في حالة عدم البحث عن عمل أكتب  99للشهر
و 9999للسنة
الشهر

522ب

السنة
الباحث :راجع السؤال 517واذا كانت
جميع االجابات ال نسال:ماهو سبب عدم
بحثك عن عمل خالل الشهر الماضي؟

523

(اذكر اهم سببين في حالة تعدد
االختيارات)
خالف ذلك ← 524

|__|
|__|

|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

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

 -1االعتقاد بعدم وجودعمل
 -2تعب من البحث عن عمل
 -3تفضیل الذكورعلى االناث في التعیین او العكس
 -4الیعرف طریقة فعالة للبحث
 -5عدم وجودعمل مناسب
 -6لیس لدي الخبرة الالزمة
 -7قصور العالقات االجتماعية (الواسطة)
 -8بسبب ا لدراسة
 -9عدم االحتیاج للعمل
 -10الحالة الصحية ال تسمح
 -11بسبب المسئولیات العائلیة
 -12بسبب معارضة أحد أعضاء األسرة
 -97اخرى (حدد)......................:

السبب الرئيسي
|__|__|
السبب الثانوي
|__|__|

 3.5المهام االسرية في  7ايام الماضية

524

525

526
527

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
اعمال بناء لمنزل االسرة او اعمال صيانة
في المنزل

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

|__|__|

 -1نعم
 -2ال ← 526

الدقائق

الساعات

 -1نعم
 -2ال ← 527

الدقائق

الساعات

 -1نعم
 -2ال ← 528

الدقائق

الساعات

18

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

528

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

 -1نعم
 -2ال ← 529

الدقائق

الساعات

529

جلب المياه اوجمع حطب وقود للفرن او
اي اغراض اخرى

 -1نعم
 -2ال ← 530

الدقائق

الساعات

530

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

 -1نعم
 -2ال ← 531

الدقائق

الساعات

531

القيام برعاية االطفال و كبار السن بجانب
القيام بانشطة اخرى في نفس الوقت

 -1نعم
 -2ال ← 532

الدقائق

الساعات

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

 4.5العمل خالل الثالثة أشهر الماضية
532

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؟

533

 -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 ←601

 -1نعم ← 601
 -2ال

|__|

 -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)...،

|__|

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

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

534

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

 -1نعم ← 701
 -2ال

|__|

535

هل بحثت عن عمل من قبل؟

 -1نعم
 -2ال ← 801أ

|__|

536أ

متى بحثت عن عمل آلخر مرة؟
الشهر

536ب

السنة

|__|__|

← 801أ

|__|__|__|__|
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 -6خصائص العمل
 1.6العمل األساسي خالل  3شهور الماضية
ينطبق على جميع األفراد الذين عملوا خالل الثالث الشهور الماضية
601
602
603
604
605
606
607

608

609

 -1نعم
بمؤسسة ثابتة؟
هل تعمل
ّ
 -2ال ← 603
المؤسسة؟ ......................................................................
ما إسم هذه
ّ
ما هو النشاط اإلقتصادي لجهة العمل
.......................................................
التي تعمل بها أو النشاط لمن يعمل خارج
المؤسسات؟
ّ
ما هي مهنتك في عملك األساسي خالل الثالثة شهور الماضية؟....................................................
 -1نعم
هل يتطلّب عملك اإلشراف على آخرين؟
 -2ال ← 607
كم عدد األشخاص الذين تشرف عليهم مباشرة؟
أكتب  98اذا اليعرف ولو اكثر من  100اكتب 99
 -1نعم
هل يتطلّب عملك مهارة فنيّة؟
 -2ال ← 610
 -1التعليم العام (ما عدا التعليم التقني)
 –2التعليم التقني
كيف حصلت على هذه المهارة (أذكر أه ّم  -3التدريب المهني
 -4من خالل مقاول
وسيلة)؟
 -5من خالل حرفي
لغير الحرفيين ← 610
 -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
 -2مساعد
مهارتك؟
 -3معلّم

610

هل إشتركت في أي دورة تدريبية تمكنك
من القيام بعملك غير التعليم المنظم؟

611

ما هو نوع التدريب الذي حصلت عليه؟
للباحث :في حالة تع ّدد الدورات ،إسأل عن
أطول دورة

612

كم عدد األسابيع التي تطلبها هذا التدريب؟
الباحث :اذا كان أكثر من  100اكتب  99واذا ال اعرف اكتب  98واذا اقل من اسبوع اكتب 01

 -1نعم
 -2ال← 614
 -1تدريب متعلّق بالعمل يمنحه صاحب العمل

|__|

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

|__|__|

|__|
|__|

 -2برنامج تدريب مهني من خالل مؤسّ سة عمومية
 -3برنامج تدريب مهني من خالل مؤسّ سة خاصة
 -4برنامج تعليم لغات
 -5برنامج تعليم كمبيوتر
 -6دورة سكرتارية
 -97أخرى (ح ّدد) ....................................:
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|__|__|

|__|__|

613

من الذي تحمّل معظم تكاليف التدريب؟

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

614

ما هو الح ّد األدنى من التعليم الذي يتطلّبه
عملك؟

 -1ال يتطلب شهادة
 -2شهادة محو األمية
 -3إبتدائي
 -4إعدادي
 -5ثانوي عام
ّ -6
مؤهل جامعي
ّ -7
مؤهل فوق الجامعي

|__|

615

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

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

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

616

هل تستخدم كمبيوتر في العمل؟ وفي حالة
إستخدامه هل هو متصل باألنترنات؟

 -1نعم مع األنترنات
 -2نعم بدون أنترنات
 -3ال يستخدم كمبيوتر

|__|

617

618

عمل منتظم
 -1دائم
ّ -2
مؤقت(قصير المدى)
ما مدى اإلستقرار في العمل المنتظم؟
عمل غير منتظم
 -3موسمي
← 621
 -4متقطع(ظرفي)
في حالة العمالة المنتظمة :ما الم ّدة التي قضيتها في أطول عمل أساسي لك في الثالث شهور الماضية
(باألسابيع)
الباحث :اكتب  13اسبوع في حالة العمل المدة كلها

}

|__|__|

|__|

|__|__|

619

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

620

ما هو متوسط عدد الساعات التي تعمل فيها يوميا؟

621

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

622

←

|__|__|

621أ

الشهر السابق

621ب

الشهرقبل السابق

621ج

الشهرما قبلهما

622

هل تعمل احيانا ليال (بعد السابعة مساءا)؟

623

هل هناك نسبة من منتج جهة العمل التي
تعمل بها يتم تصديرها الى الخارج؟

 -1نعم
 -2ال
 -1نعم
 -2ال
 -3الينطبق
←
 -98ال أعرف

}
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|__|

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

625

|__|__|

 -1اقل من الربع
 -2من الربع الى النصف
 -3من النصف الى الثالث ارباع
 -4اكثر من الثالث ارباع ولكن ليس كل الكمية
 -5كلها
 -98ال أعرف
 -1نعم
 -2ال
← 627
-98ال أعرف

624

ماهي نسبة المنتجات التي يتم تصديرها؟

625

هل نشاط جهة العمل التي تعمل بها له
عالقة بالسياحة(تقديم خدمة اوسلعة
للسياح)؟

626

ماهي نسبة السلع او الخدمات التي تقدم
للسائحين؟

627

ما عدد المشتغلين في جهة العمل التي
تعمل بها (بما فيها أنت)؟

 "1-4" -1أفراد
 ʺ9-5" -2أفراد
 "24 -10" -3فرد
 49 -25" -4فرد"
 99-50" -5فرد"
 100 -6فرد فأكثر
-7الاعرف حجم كبير
 -98ال أعرف

628

ما نسبة اإلناث العامالت في جهة العمل
التي تعمل بها؟

 -1ال يوجد
 -2أقل من الربع
 -3بين الربع والنصف
 -4أكثر من النصف
 -5جميعا إناث
 -98ال أعرف

629

هل أنت مشترك في تأمين إجتماعي من
خالل هذا العمل؟

 -1نعم
 -2ال ← 632

|__|

630

هل ت ّم اإلنخراط في التأمين اإلجتماعي
فور الحصول على هذا العمل؟

 -1نعم ← 634
 -2ال

|__|

631

بعد كم من شهر إشتركت في التأمين
اإلجتماعي؟
الباحث :إذا أكثر من 100أكتب  99وإذا ال
أكتب 634 ← 98

632

هل سبق لك اإلشتراك في تأمين إجتماعي
في هذا العمل؟

 -1نعم
 -2ال

633

هل يشترك أية عاملين آخرين في
جهة العمل التي تعمل بها في التأمين
اإلجتماعي؟

 -1نعم
 -2ال
 -3ال ينطبق
 -98ال أعرف

634

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

}

 -1اقل من الربع
 -2من الربع الى النصف
 -3من النصف الى الثالث ارباع
 -4اكثر من الثالث ارباع ولكن ليس كل الكمية
 -5كلها
 -98ال أعرف

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|

22

|__|__|

}

←

655

|__|

635

كيف عثرت على هذا العمل (أذكر الوسيلة
الرئيسية)؟

 -1التسجيل في مكتب تشغيل عمومي
 -2التسجيل في مكتب عمل خاص
 -3الدخول في مناظرة تعيين
 -4تقديم طلب عمل
 -5تحريت في موقع العمل
 -6نشر طلب عمل بالجرائد
 -7التقدم إلى عمل معلن عنه في الجرائد أو في األنترنات
 -8طلب مساعدة من معارف أو أقارب
 -9قمت باإلتصال بصاحب عمل
 -10اإلنتظار بمكان تجمع عمال
 -11طلب من قبل أحد أصحاب العمل
 -98ال أعرف
ّ
 -97أخرى (حدد)..............................:

636

ما هي عالقتك بصاحب العمل قبل حصولك
على هذا العمل؟

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

637

ما هو القطاع الذي تتبعه جهة العمل التي
تعمل بها؟

 -1وظيفة عمومية
 -2قطاع عام
 -3قطاع خاص
 -4أجنبي
 -5هيئات غير حكومية ال تهدف للربح
 -97أخرى (ح ّدد).......................:

638

ما هو الكيان القانوني لجهة العمل التي
تعمل بها؟

 -1مشروع فردي
 -2شركة أشخاص
 -3شركة مساهمة /توصية باألسهم
فرع شركة أجنبية
 -4ذات مسؤولية محدودة
 -98ال أعرف

639

هل يمتلك صاحب عملك ترخيص بلدي
لمزاولة النشاط؟

640

ّ
سجل تجاري
هل يمتلك صاحب عملك
(باتيندة) أو صناعي؟

641

هل صاحب عملك يمسك دفاتر محاسبة
بصفة مستمرة؟

 -1نعم
 -2ال
 -98ال أعرف

|__|__|

642

هل بينك وبين جهة العمل عقد قانوني
مكتوب أو تعيين رسمي؟

 -1نعم
 -2ال ← 649

|__|

643

ما هو نوع العقد؟

 -1غير مح ّدد المدة ← 647
 -2مح ّدد المدة

|__|

}

←

23

|__|__|

642

}

 -1نعم
 -2ال
 -98ال أعرف
 -1نعم
 -2ال
 -98ال أعرف

|__|__|

}
←

←

642

642

|__|__|

|__|__|

|__|__|
|__|__|

644

ما هي م ّدة العقد؟

 3" -1شهور"
 6" -2شهور"
" -3سنة"
" -4سنتين"
" -5خمس سنوات"
" -6م ّدة المشروع"
 -97أخرى (ح ّدد) ...........................:

645

هل سبق تجديد العقد؟

 -1نعم
 -2ال ← 647

646

ما هو عدد المرات التي ت ّم التجديد فيها؟

647
648
649
650

|__|__|

|__|
|__|__|

هل حصلت على هذا العقد فور تعيينك في  -1نعم ← 651
العمل؟
 -2ال
كم شهر إنتظرت بعد حصولك على العمل لتحصل على العقد؟
للباحث :إذا أكثر من  100أكتب  ،99إذا ال أعرف أكتب 651 ← 98
هل سبق أن كان لك عقد في هذا العمل
 -1نعم
وفقدته؟
 -2ال
 -1نعم
هل لدى أية من العاملين اآلخرين في نفس
 -2ال
جهة العمل التي تعمل بها عقود عمل؟
-98الاعرف
 -1نعم ← 653
 -2ال
 -1نعم
 -2ال
-98الاعرف

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

651

هل لك إجازات مدفوعة األجر؟

652

هل تمنح جهة العمل أية من العاملين
اآلخرين بها إجازات مدفوعة األجر؟

653

في حالة المرض :هل تحصل على إجازة
مرضية مدفوعة األجر؟

 -1نعم ← 655
 -2ال

654

هل تمنح جهة العمل أية من العاملين بها
إجازة مرضية؟

 -1نعم
 -2ال
-98الاعرف

655

هل أنت عضو في نقابة عمالية أو مهنية
أو عمادة؟

 -1نعم
 -2ال ← 657

656

 -1اتحاد العمال
 -2اتحاد الفالحين
الى اي اتحاد او منظمة تنتمي هذه النقابة؟  -3عمادات المهن الحرة
-4اتحاد االعراف
 -97اخرى (ح ّدد)...............................:

657

هل لك تأمين صحي أو خدمات عالجية من  -1نعم
خالل عملك؟
 -2ال ← 660

658

هل حصلت على هذه الميزة فور حصولك
على العمل؟

 -1نعم ← 661
 -2ال

659

بعد كم شهر من تعيينك حصلت على هذه
الميزة؟

←661

|__|__|

660

هل لدى أي من العاملين اآلخرين تأمين
صحي أو خدمات عالجية من خالل العمل؟

 -1نعم
 -2ال
-98ال اعرف

|__|__|

661

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

 -1نعم
 -2ال ← 663
24

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

|__|__|

|__|
|__|

|__|

662

ما نوع اإلصابة أو المشكلة الصحية؟
للباحث :سجّ ل ثالث خيارات من اإلصابات
من األكثر ضررا إلى األقل ضررا.

 -1تسمّم
 -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 والتعب الشديد
 -97أخرى (ح ّدد)...............................:

663

صف مكان العمل

 -1منزلك الخاص ← 667
ّ
محل(مطعم،حانوت)...،
-2
 -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 ← 667
 -13فترينة /ثالجة مشروبات غير متصلة بالمنزل
 -14سيارة أجرة (تاكسي)/لواج
 -15سيارة نقل بضائع
 -16نقل ريفي
 -17حقل أو مزرعة
 -18مركب
 -97أخرى (ح ّدد)...............................:

|__|__|

664

موقع أو مكان العمل؟
الباحث :أكتب  99في أي خانة إذا كان
العمل متنقل بين أي من هذه األماكن.

 -1الوالية ............................
 -2المعتمدية ........................

|__|__|
|__|__|

665

ما هي وسيلة المواصالت المستخدمة
للوصول إلى موقع عملك؟

666

متوسط الوقت الذي تستغرقه في اإلنتقال لموقع عملك؟ (بالدقائق في الرحلة الواحدة)
ما
ّ

 -1بلدي
 -2غير بلدي
 -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)...............................:
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األولى
|__|__|
الثانية
|__|__|
الثالثة
|__|__|

|__|

|__|__|

|__|__|__|

 -1غير راضي تماما
 -2غير راضي نوعا ما
 -3ال راضي وال غير راضي (محايد)
 -4راضي نوعا ما
 -5راضي تماما

667

ما مدى رضاك عن عملك الحالي؟

668

ما مدى رضاك عن عملك الحالي بالنسبة
للبنود التالية:
للباحث :السؤال في ّ
كل بند وحده
أ -اإلستقرار (األمان الوظيفي)
ب -األجر
ج -نوع العمل الذي تؤ ّديه
د -عدد ساعات العمل
هـ -مواعيد العمل
و -ظروف وبيئة العمل
ز -المسافة للعمل والتنقلّ
ح -المالئمة بين ّ
مؤهالتك ومهاراتك
والعمل الذي تقوم به

669

من وجهة نظرك ،هل ترى ّ
أن هناك تغيير
في عملك في الشهر السابق لثورة 14
جانفي  2011مقارنة بعملك خالل الثالثة
شهور الماضية؟

670

 -1نقص في مع ّدل المبيعات/اإلنتاج /الخدمة
 -2نقص في ساعات العمل
 -3الشعور بعدم األمان في العمل
ما نوع هذا التغيير؟
 -4اإلستغناء عن بعض العاملين
للباحث :سجّ ل حتى ثالث خيارات من األه ّم  -5إنخفاض في األجور
إلى األقل أهمية
 -6زيادة تكلفة عوامل اإلنتاج
 -7زيادة في ساعات العمل
 -8تحسنت ظروف العمل
 -97أخرى (ح ّدد)..............................:

 -1غير راضي تماما
 -2غير راضي نوع ما
 -3ال راضي وال غير راضي
 -4راضي نوعا ما
 -5راضي تماما
 -6ال ينطبق

 -1نعم
 -2ال
 -3ال ينطبق

}

←

671

|__|

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

|__|

األول
|__|__|
الثاني
|__|__|
الثالث
|__|__|

المقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص

671

لو كان لك أن تختار بين عمل فى القطاع
العام و عمل فى القطاع الخاص بنفس
الضمانات أي فى مؤسسة تضمن كل
حقوقك وفى إطار عمل جيد وبأجر يساوي
على األقل أجر القطاع العام ماذا تختار؟

672

لو كان لك أن تختار بين عمل فى القطاع
العام و عمل فى القطاع الخاص بنفس
الضمانات أي فى مؤسسة تضمن كل
 -1القطاع العام
حقوقك وفى إطار عمل جيد و بأجر يفوق  -2القطاع الخاص
أجر القطاع العام ب% 50على األقل ولكن
يطلب منك أن تبذل جهدا أكبر ماذا تختار؟

 -1القطاع العام
 -2القطاع الخاص
 -3ال فرق

26

|__|

|__|

 2.6العمل الثانوي خالل  3شهور الماضية
ينطبق على جميع من أجابوا على قسم  1.6ولو جزئيا
673

هل قمت بأي عمل ثانوي بجانب عملك
األساسي خالل الثالث شهور الماضية
(ولو لبعض الوقت أو بصور غير منتظمة
أو في مواسم معينة أو في اإلجازات)؟

هل قمت خالل الثالث شهور الماضية و لو
لفترة قصيرة أو متقطعة بعمل من األعمال
التالية بجانب عملك األساسي بغرض
البيع أو التسويق /الحصول على أجر /آو
مشروع أسري ؟
674

 -1نعم
 -2ال
الباحث :السؤال عن ّ
كل نشاط وحده مع
األخذ في اإلعتبار الفروق بين الحضر
والريف والمستوى اإلجتماعي لألسرة.
إذا كانت اإلجابة ال في جميع البنود ←
701

 -1نعم ← 675
 -2ال

|__|

ا -المشاركة في إنتاج زراعي(حش حشيش/جمع محصول /ري
زرع)
ب -تربية طيور/رعاية مواشي/أغنام
ج -إنتاج زبدة/جبنة/سمن
د -جمع وقود/سباخ/حطب
هـ -تحضير خضروات أو مأكوالت للغير
و -خياطة/تطريز/كروشيه
ز -منتجات ّ
قش/جريد النخل/سجاد/منسوجات/حبال...
ح -مساعدة آخرين في أعمال منزلية كالنظافة والطبخ
ط -رعاية أطفال آخرين مقابل سلع/نقود
ي -إعطاء دروس خصوصية
ك -عمل حرّ في مقابل أجر
ل -بيع سلعة في السوق/الشارع/المنزل
م -أعمال داللة (شراء منتجات وبيعها)
ن -المساعدة في أعمال البناء
س -تعلم حرفة
ع -العمل في المنزل مثل العاملين بتكنولوجيا المعلومات المبرمجين

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

675

ما هو نوع عملك الثانوي (الحرفة أو المهنة بالتفصيل)؟...........................................

676

ما هو النشاط اإلقتصادي األساسي
للمؤسسة أو النشاط الذي كنت تزاوله
ّ
خارج المنشآت؟

677

ما هي طبيعة العالقة التي تربطك بعملك
الثانوي (الحالة العملية) خالل الثالث
شهور الماضية؟

678

ما المدة التي قضيتها في عملك الثانوي
أو في كل األعمال الثانوية (عند تع ّددها)
خالل الثالث شهور الماضية؟

|__|__|__|__|__|

...........................................................................
 -1يعمل باجر (نقدي أو عيني)
 -2صاحب عمل وله اجراء
 -3يعمل لحسابه وليس له اجراء
 -4يعمل لدى األسرة بدون أجر
 -5يعمل لدى الغير بدون أجر
الشهر السابق
عدد
أسابيع
العمل

الشهر قبل السابق

ساعات عدد
العمل في أسابيع
األسبوع العمل

|__|
الشهر ما قبلهما

ساعات عدد
العمل في أسابيع
األسبوع العمل

ساعات
العمل في
األسبوع

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

 -7التنقل التوظيفي
ينطبق على من سبق له العمل
الباحث:اول حالة تسجل هي اول حالة عملية بعد تركه للدراسة او منذبداية اول عمل يدوم الكثر من  6اشهر بالنسبة للعمل القار.
إذا كان تغيير في المكان لنفس جهة العمل ال تعتبر تنقل .وبالنسبة للعمل الوقتي تغيير صاحب العمل ال يعتبر تنقل.
701
الحالة األولى بعد ترك الدراسة أو العمل األول ألكثر من  6شهور
وصف الوضع (ألغراض المقابلة فقط)
الشهر
تاريخ بداية الحالة
|__|__|
 -1الحالة العمليّة

(*)

الحالة الثانية
الشهر

السنة
|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

702
السنة
|__|__|__|__|

|__|__|

 -2المهنة

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

 -3النشاط اإلقتصادي
 -4داخل المؤسسة/في نفس المؤسسة أو في غيرها/خارج
المؤسسة
 -5القطاع

|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

 -6حجم العمالة بجهة العمل

|__|__|

|__|__|

 -7حالة اإلستقرار في العمل
 -8عقد العمل
 -1نعم ،غير مح ّدد المدة  /تعيين
 -2نعم ،محدد المدة
 -3ال يوجد عقد ← 11
 -4ال ينطبق ← 11
 -9هل حصلت على العقد فور الحصول على هذا العمل؟
 -2ال
 -1نعم ← 12

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

 -10في أي شهر وسنة حصلت على هذا العقد؟ ← 12

الشهر
|__|__|

 -11هل أي من العاملين اآلخرين في جهة عملك لديهم
 -3ال ينطبق
 -2ال
عقود؟  -1نعم

|__|

|__|

 -12هل كنت مشترك في التأمينات اإلجتماعية؟
 -1نعم  -2ال ← 15

|__|

|__|

 -13هل حصلت على التأمين اإلجتماعي فور حصولك على
هذا العمل؟  -1نعم ← -2 16ال
الشهر
 -14في أي شهر وسنة حصلت على التأمين اإلجتماعي؟
|__|__|
← 16
 -15هل يشترك أحد من العاملين اآلخرين في جهة عملك في
|__|
-2ال
التأمينات اإلجتماعية؟  -1نعم

السنة
|__|__|__|__|

|__|

 -16مكان العمل

الشهر
|__|__|

|__|
السنة
|__|__|__|__|

الشهر
|__|__|

السنة
|__|__|__|__|

|__|

مكان العمل

مكان العمل

في تونس

في الخارج في تونس
 -1بلدي
 -2غير بلدي الدولة
 -3متنقل

الوالية

السنة
|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

الوالية

|__|__|

في الخارج
 -1بلدي
 -2غير بلدي الدولة
 -3متنقل

|__|

 -17السبب وراء التغيير من هذه الحالة للحالة التالية
 -4توقف المشروع أو
 -1صاحب العمل أنهى العالقة
إغالق المؤسسة
 -2إنتهى العقد ولم يج ّدده صاحب
 -5لم يت ّم تغيير
العمل
 -97أخرى (ح ّدد)
 -3إستقالة طوعا
(*) يف حالة اإلجابة من  6إىل  15إنتقل إىل الحالة التالية

|__|__|

28

|__|__|

|__|__|

.4داخل/خارج المؤسسة

.1الحالة العملية

 -1يعمل بأجر
 -2صاحب عمل ويديره ويستخدم آخرين
 -3يعمل لحسابه وال يستخدم أحد
 -4يعمل لدى األسرة وبدون أجر
 -5يعمل لدى الغير بدون أجر
 -6متعطل سبق له العمل
ّ
متعطل حديث
-7
 -8متفرغة للمنزل
 -9طالب متفرغ للدراسة

 -10زاهد في العمل
 -11متقاعد (أقل من  65سنة) وال يعمل وال يرغب في
 -1نفس المؤسسة /داخل المؤسسة
العمل
 -2مؤسسةأخرى
 -12عجز مؤقت عن العمل
 -13في إجازة بدون مرتب لم ّدة عام فأكثر وال يعمل  -3خارج المؤسسات
ّ
السن أكثر من  65سنة وال يعمل
-14
 -15أخرى (حدد)................................:

703

704

الحالة الثالثة

الحالة الرابعة
السنة

الشهر
|__|__|

|__|__|__|__|

الشهر
|__|__|

|__|__|

705

السنة
|__|__|__|__|

706

في الشهر السابق للثورة :ماهي حالتك قبل ثورة  14جانفي 2011
هل يختلف عملك األساسي
أو حالتك العملية عما هو
عليه حاليا
|__|__|

|__|__|

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

....................................................................
 -1نعم

....................................................................
|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

 -2ال ← 801

الشهر

السنة

الشهر

السنة

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

السنة

الشهر

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

الشهر

السنة

الشهر

السنة

الشهر

السنة

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|

|__|

مكان العمل

مكان العمل

في تونس
الوالية

|__|__|

 -1بلدي

في الخارج
الدولة

في تونس
الوالية

 -1بلدي

مكان العمل
في الخارج
الدولة

في تونس
الوالية

 -1بلدي

 -2غير بلدي

 -2غير بلدي

 -2غير بلدي

 -3متنقل

 -3متنقل

 -3متنقل

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|

|__|__|

29

في الخارج
الدولة

|__|__|

 -5القطاع
 -1وظيفة عمومية
 -2قطاع عام
 -3قطاع خاص
 -4أجنبي
 -5منظمات غير حكومية
 -97قطاعات أخرى (تشمل التعاونيات)

 -6حجم العمالة بالمؤسسة

 "4-1" -1أفراد
 "9-5" -2أفراد
 "24 - 10" -3فرد
 "49-25" -4فرد
 "99-50" -5فرد
 100 -6فرد فأكثر
 -98ال أعرف

 -7اإلستقرار في العمل
 -1قار
 -2مؤقت
 -3موسمي
 -4متقطع

 -8الزواج والخصوبة ووضع المرأة
 1.8الزواج

ينطبق على كل من هو متزوج او سبق له الزواج من سن (( )59-18ذكور وإناث)

801أ
801ب
802
803

804أ
804ب

في أي شهر وسنة كان أوّ ل زواج لك؟
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  98للشهر و 9998للسنة
الشهر
السنة
كم كان سنك عند أوّ ل زواج بالسنوات الكاملة؟

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

 -1مرّ ة واحدة ← 805
كم م ّرة تزوجت فيها؟
 -2مرتين
 -3ثالث مرات أو أكثر
متى كان آخر زواج لك (حتى لو لم يكن حاليا متزوج)؟
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  98للشهر و 9998للسنة
الشهر
السنة

|__|
|__|__|

|__|__|__|__|

805

هل إنتهى الزواج االول؟

-1نعم
-2ال ← 807

|__|

806

لو نعم كيف انتهى الزواج االول؟

 -1نعم ،طالق
 -2نعم ،أرمل

|__|

807
808

ما هي الم ّدة التي كانت بين الخطوبة وعقد القران (بالشهر) ؟
للباحث :أكتب  0لو كانت المناسبتين في نفس اليوم أو الم ّدة بينهما أقل من شهر
ما هي الم ّدة التي كانت بين عقد القران وحفل الزفاف (الزواج الفعلي)؟ بالشهر
للباحث :أكتب  0لو كانت المناسبتين في نفس اليوم أو الم ّدة بينها ّ
أقل من شهر

809

هل تربطك بزوجك /بزوجتك قرابة أو
نسب (الزواج الحالي أو األخير)؟

 -1نعم
 -2ال ← 811

810

ما ذا كانت صلة القرابة؟ (الزواج الحالي
أو األخير)

 -1إبن العم
 -2إبن العمة
 -3إبن الخال
 -4إبن الخالة
 -5قرابة أخرى من ناحية األم
 -6قرابة أخرى من ناحية األب
 -7نسب
30

|__|__|
|__|__|

|__|

|__|

 -1مالكة
 -2كارية محل على ملك خواص أو شركة
 -3كارية محل على ملك الدولة
 -4ساكنة مجانا في محل على ملك الدولة
 -5ساكنة مجانا عند المشغل (محل خواص أو شركة)
 -6ساكنة مجانا عند األهل
 -97أخرى (حدد).................................. :

811

في بداية زواجك الحالي أو األخيرماذا كان
نوع حيازة مسكنهم؟

812

عندما تزوجتم في البداية هل أقمتم مع
عائلتك/عائلة زوجك /زوجتك أو أحد آخر؟

 -1مع عائلتي
 -2مع عائلة زوجي/زوجتي
 -3مع آخرون ← 814
 -4لم نسكن مع أحد ←829

813

هل كان طبيخكم وأكلكم مشترك أو
لوحدكم؟

 -1لنا طبيخنا ومعيشتنا المستقلة
 -2شاركنا الطبيخ والمعيشة مع األهل

814

عشتم كم سنة تقريبا معهم؟
للباحث :إذا ما زالوا معهم أكتب 99

815

عند عقد القران ماهو نظام الملكية الذي
اخترته؟

|__|__|

|__|

|__|
|__|__|

-1االشتراك في الملكية
-2الفصل في الملكية
-3ال ينطبق

|__|

ينطبق هذا القسم على من تزوج بعد 2004

816

ما قيمة المهر الذي قدم بالدينار؟
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  99998وفي حالة أكثر من  100.000دينار أكتب  99999وأكتب  0إذا ال |__|__|__|__|__|
يوجد مهر

817

ما قيمة المصوغ عند الشراء بالدينار؟
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  99998وفي حالة أكثر من  100.000دينار أكتب  99999وأكتب  0إذا ال |__|__|__|__|__|
يوجد مصوغ

818

ما قيمة تكاليف أثاث البيت واألجهزة المنزلية أو الكهربائية التي إنصرفت عند الزواج الحالي (أو األخير)؟
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  99998وفي حالة أكثر من  100.000دينار أكتب 99999

819

|__|__|__|__|__|

كم كانت نسبة مشاركة كل من العريس وأهله والعروسة وأهلها في مجموع تكاليف الزواج من أثاث وأدوات كهربائية؟
للباحث :إذا بلغت نسبة أي طرف  100%أكتب  99على أن تكون نسبة الباقي صفر

819أ

نسبة العريس

|__|__|

819ب

نسبة أهل العريس

|__|__|

819ج

نسبة العروسة

|__|__|

819د

نسبة أهل العروسة

|__|__|

820

كم عدد الحجرات (نوم ،أكل ،صالون) التي ت ّم تجهيزها للزواج؟

821

كم كانت تكاليف (الجهاز) مثل أواني -الحلل -جميع أدوات المطبخ -المراتب  -الماليات وأغطية السرير-
السجاد -مالبس العروس والعريس الخ....
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  9998وفي حالة أكثر من  100.000دينار أكتب 99999

822

كم كانت نسبة مشاركة ّ
كل من العريس وأهله والعروسة وأهلها في تكاليف الجهاز؟
للباحث :إذا بلغت نسبة أي طرف  100%أكتب  99على أن تكون نسبة الباقي صفر

822أ

نسبة العريس

|__|__|

822ب

نسبة أهل العريس

|__|__|
31

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

822ج

نسبة العروسة

|__|__|

822د

نسبة أهل العروسة

|__|__|

823

ما هي التكاليف الكلية لتجهيز السكن بما في ذلك شراء شقة /البناء/إصالحات /الكهرباء  ...الخ؟(بالدينار)
الباحث :في حالة ال أعرف أكتب  99998وفي حالة أكثر من  100.000دينار أكتب 99999

824

كم كانت نسبة مشاركة كل من العريس وأهله والعروسة وأهلها في مجموع السكن أو الشقة؟
للباحث :إذا بلغت نسبة أي طرف  100%أكتب  99على أن تكون نسبة الباقي صفر

824أ

نسبة العريس

|__|__|

824ب

نسبة أهل العريس

|__|__|

824ج

نسبة العروسة

|__|__|

824د

نسبة أهل العروسة

|__|__|

825

كم كانت التكاليف الكلية إلحتفاالت الزواج بما في ذلك الخطوبة وعقد القران وحفل الزفاف؟(بالدينار)
الباحث :في حالة ال أعرف أكتب  99998وفي حالة أكثر من  100.000دينار أكتب 99999

826

كم كانت نسبة مشاركة ّ
كل من العريس وأهله والعروسة وأهلها في تكاليف إحتفاالت الزواج ؟
للباحث :إذا بلغت نسبة أي طرف  100%أكتب  99على أن تكون نسبة الباقي صفر

826أ

نسبة العريس

|__|__|

826ب

نسبة أهل العريس

|__|__|

826ج

نسبة العروسة

|__|__|

826د

نسبة أهل العروسة

|__|__|

827

كم كانت نسبة مشاركة كل من العريس وأهله والعروسة وأهلها في التكاليف الكلية للزواج (كل شيء) ؟
للباحث :إذا بلغت نسبة أي طرف  100%أكتب  99على أن تكون نسبة الباقي صفر

827أ

نسبة العريس

|__|__|

827ب

نسبة أهل العريس

|__|__|

827ج

نسبة العروسة

|__|__|

827د

نسبة أهل العروسة

|__|__|

828أ

هل قمت بجمع نقود خالل حفل
الزفاف(رمو)؟

828ب

كم المبلغ

 -1نعم
-2ال

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

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

 2.8الخصوبة

ينطبق على جميع السيدات المتزوجات حاليا او من سبق لهن الزواج واالنجاب من سن ()59-18
المرأة العزباء تنتقل إلى  ،842الذكور ينتقل مباشرة إلى 1001
829

هل سبق لك اإلنجاب؟

 -1نعم
 -2ال ←

842

عـدد الـوالدات
830

عدد المواليد الذين ما زالوا أحياء

|__|__|

831

عدد المواليد الذين توفوا

|__|__|

832

عدد األبناء داخل األسرة

|__|__|
32

|__|

833
834

عدد األبناء خارج األسرة
835

836

|__|__|
837

839

838

رمز المولود

من فضلك قل
للباحث :هل اإلسم
أسماء أوالدك
هل هو طفل ولد أو بنت؟ تأكد
المولودين أحياء
واحد أم له من األم في حالة تاريخ الميالد؟
الذين خلفتهم من
ما إذا كان اإلسم للباحث:في حالة ال أعرف
توائم؟
بطنك طول حياتك،
يصلح للجنسين أكتب  98للشهر و9998
بما فيهم من توفي
للسنة
 -1وحده
بعد ذلك وغير
 -1ولد
 -2توأم
المتواجدين بالمنزل
 -2بنت
بالترتيب

840

هل يعيش
(اإلسم) معك
هل ( اإلسم)
مازال على قيد في نفس
األسرة (راجع
الحياة؟
أفراد األسرة
المعيشية)
 نعم1 -2ال ←
المولود التالي  -1نعم
 -2ال

841

للباحث :أكتب
رقم سطر
(لإلسم) ضع
صفر إذا كان
الطفل غير مقيم
مع األسرة؟

1

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

2

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

3

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

4

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

5

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

6

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

7

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

8

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

9

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

10

|__|

|__|

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

|__|

|__|

|__|__|

ينطبق هذا القسم على جميع االناث  59-15سنة

 3.8وضع المرأة
842

هل المبحوثة متزوجة حاليا؟

 -1نعم
 -2ال ← 844

843

أسئلة للسيدات المتزوجات حاليا
من في األسرة له الكلمة األخيرة في المواضيع التالية؟
أ -شراء حاجة كبيرة في البيت
ب -شراء الطلبات اليومية
ج -زيارة أهلك -أصحابك أو أقاربك
د -أكل كل يوم
هـ -ذهابك إلى الطبيب/الوحدة الصحية للعالج
و -شراء ثياب لنفسك
ز -أخذ الطفل إلى الطبيب /الوحدة الصحية
ح -التعامل مع المدرسة والمدرسين
ط -إرسال األطفال إلى المدرسة بصورة يومية
د-شراء طلبات وإحتياجات األوالد
بعد اإلجابة ← 845

 -1أنت لوحدك
 -2زوجك
 -3انت وزوجك مع بعض
 -4حماك او حماتك
-5انت وزوجك مع حماك وحماتك
 -9آخرون
 -10ال ينطبق

33

|__|

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

844

أسئلة لإلناث غير المتزوجات حاليا (لم يسبق ّ
لهن الزواج-
مطلقات -أرامل)
من في األسرة له الكلمة األخيرة في المواضيع التالية؟
أ -شراء حاجة كبيرة في البيت
ب -شراء الطلبات اليومية
ج -زيارة أهلك -أصحابك أو أقاربك
د -أكل كل يوم
هـ -ذهابك إلى الطبيب/الوحدة الصحية للعالج
و -شراء ثياب لنفسك
ز -أخذ الطفل إلى الطبيب /الوحدة الصحية
ح -التعامل مع المدرسة والمدرسين
ط -إرسال األطفال إلى المدرسة بصورة يومية
د -شراء طلبات وإحتياجات األوالد

 -1أنت لوحدك
 -2األب
 -3األم
 -4أنت وأبوك وأمك
 -5األب واألم معا
 -6الج ّد والج ّدة
 -7أحد اإلخوة أو األخوات
 -8أبنائي
 -9آخرون
 -10ال ينطبق

845

هل تحتفظي بمصروف البيت معك؟

 -1نعم
 -2ال

846

إذا أردت الذهاب إلى أي من األماكن التالية تستطيعي الذهاب
لوحدك؟
ولو تستطيعي الذهاب لوحدك ،هل تذهبين بدون إذن أو تذهبي فقط
إذا أخذت إذن أم يكفي أن تخبري أحد؟
أ -السوق
ب -ذهابك إلى الطبيب /الوحدة الصحية للعالج
ج -أخذ األطفال إلى الوحدة الصحية أو الطبيب
د -بيت أحد األقارب -األصدقاء -الجيران

 -1أذهب لوحدي بدون إذن
 -2أذهب لوحدي لكن أحتاج إلى إذن
 -3أذهب لوحدي بعد إخبار أحد
 -4ال أذهب وحدي
 -5ال ينطبق

847

هل هناك أحد من أقاربك يعيش بالقرب منك ،وممكن الذهاب
والعودة للمنزل في نفس اليوم؟

 -1نعم
 -2ال

848

في حالة وجود مشاكل وإحتياج إلى المساعدة ،هل هناك أحد
يمكنك اإلعتماد عليه لكي:
أ -يوفر لك مكان للمبيت إذا إحتجت ذلك
ب -يوفر لك نقود عند الحاجة لذلك

 -1نعم
 -2ال

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

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

|__|
|__|

 -9عمل اإلناث بأجر
 1.9عمل االناث باجر
ينطبق على االناث من سن  59-15الالتي تعملن حاليا باجر او سبق لهن العمل باجر
 -1مساعدة األسرة ماليا
ما (كانت) هي أه ّم إستخدامات للدخل من  -2تغطية إحتياجاتي
901
عملك؟
 -3تجهيز نفسي للزواج
 -97أخرى (ح ّدد).......................................:
 -1ال يوجد
 -2اقل من الربع
ما هي النسبة من الدخل التي (كنت)
 -3من الربع إلى أقل من النصف
902
تحتفظي بها لنفسك؟
 -4من النصف إلى أقل من ثالثة ارباع
 -5من ثالث ارباع إلى أقل من الكل
 -6الكل

34

|__|__|

|__|

 -1ال يوجد ← 905
 -2اقل من الربع
 -3من الربع إلى أقل من النصف
 -4من النصف إلى أقل من ثالثة ارباع
 -5من ثالث ارباع إلى أقل من الكل
 -6الكل

903

ما هي النسبة التي (كنت) تدخرينها من
الدخل؟

904

كيف (كنت) تدخرين هذه المبالغ؟ (أهم
وسيلة لإلدخار)

905

للباحث :هل المستجيبة متزوجة أو سبق
لها الزواج من قبل؟

906

هل كنت تعملي بأجر عند زواجك؟

907

هل سبق لك اإلنجاب؟

908

هل كنت تعملين بأجر وأنت حامل ألول
مرة؟

909

ما عدد األسابيع المدفوعة األجر التي
حصلت عليها عند إجازة الوضع (أول
حمل)؟

 -1لم احصل على إجازة وضع
 -2من  3-2أسابيع
 -3من  6-4أسابيع
 -4من  13 -7أسبوع

910

ما عدد شهور فترة الحضانة غير
المدفوعة األجر التي حصلت عليها في
حملك األول؟

 -1لم أحصل على إجازة حضانة
 -2أقل من  3شهور
 3 -3شهور
 -4من  6 -4شهور
 -5من  7شهور إلى سنة
 -6من سنة إلى سنتين
 -7أكثر من سنتين

911

للباحث :هل المستجيبة تعمل بأجر حاليا؟

912

هل عندك أطفال أقل من  12سنة؟

913

من يتولى رعاية أوالدك الصغار وأنت في
الشغل؟

914

هل تدفعي مقابل للشخص الذي يتولى
رعاية أبنائك؟

 -1في البنك
 -2شراء ذهب أو مجوهرات
 -3جمع النقود بالبيت
 -4دفتر إدخار
 -97أخرى (ح ّدد).......................................:
 -1نعم
 -2ال ← 916
 -1نعم
 -2ال
 -1نعم
 -2ال ← 919
 -1نعم
 -2ال ← 911

 -1نعم
 -2ال ← 920
 -1نعم
 -2ال ← 1001
 -1األم
 -2الحماة
 -3إبنة
 -4أخت
 -5الج ّدة
 -6مربية
 -7حضانة في مكان العمل
 -8حضانة في مكان آخر
 -9جيران
 -10أقارب
 -11في المدرسة
 -12ال أحد
 -13الزوج
 -97أخرى (ح ّدد)......................................:
 -1نعم
 -2ال ← 1001
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|__|

|__|__|

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

|__|

|__|

|__|
|__|

راعي أول
|__|__|
راعي ثاني
|__|__|

|__|

915

كم دفعتي في الشهر الماضي بالدينار؟← 1001
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب 99998

|__|__|__|__|__|

916

هل أنت تريدين أن تشتغلي (أو تستمري
في الشغل) بعد الزواج؟

 -1نعم
 -2ال
 -3حسب رغبة الزوج
 -4على حسب الظروف
 -5ال أرغب في الزواج ← 918
 -98ال أعرف

|__|__|

917

هل ترين أنك تقدرين أن تشتغلي بعد
الزواج؟

 -1نعم
 -2ال
 -3حسب رغبة الزوج
 -4على حسب الظروف
 -98ال أعرف

|__|__|

918

في رأيك كيف يؤثر الشغل على فرصة
البنات في الزواج؟

 -1يساعد على الزواج
 -2ال يساعد على الزواج
 -3ليس له تأثير
 -98ال أعرف

|__|__|

919

 -1نعم← 1001
للباحث :هل المستجيبة مازالت تعمل بأجر؟
 -2ال

920

ما هي أسباب عدم اإلستمرار في العمل
بأجر؟

 -1رفض الزوج أو الخطيب
 -2رفض األب
 -3رفض فرد آخر من أفراد األسرة
 -4ال يوجد وظائف مناسبة
 -5األجور غير مناسبة
 -6ال يوجد وظائف متاحة تماما
 -7لرعاية األطفال
 -8لرعاية أطفال فرد آخر في األسرة
 -9ال أرغب في العمل
 -97أخرى (ح ّدد)........................:

921

هل تريدين العودة للعمل مرة أخرى في
يوم ما؟

 -1نعم
 -2إذا كان هناك حاجة
 -3على حسب الظروف
 -4على حسب الوظائف المتاحة
 -5ال
 -97أخرى (ح ّدد).......................:

|__|
السبب الرئيسي
|__|__|

السبب الثانوي
|__|__|

|__|__|

 . 10الدخل
 1.10الدخل في 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 اجرا فعليا

1001

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

1002

كيف يحسب األجر من العمل األساسي؟

 -1نعم
 -2ال← 1101
 -1أجر مح ّدد
 -2أجر متغيّر حسب اإلنتاج
 -3جزء مح ّدد وجزء متغير
 -97أخرى (ح ّدد)......................:
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|__|
|__|__|

1003

1004أ

1004ب

1005
1006

هل عمل (الفرد) بشكل منتظم (بصفة
دائمة أو مؤقتة) في العمل األساسي خالل
الثالث شهور الماضية؟
ما هو صافي األجور األساسية والبدالت
والمكافآت والحوافز والعمل اإلضافي
واألرباح المو ّزعة في عملك األساسي
حسب فترة الصرف في الثالث شهور
الماضية؟
أ -أجر أساسي
ب -ثياب
ج -عمل إضافي
د -مكافآت
هـ  -حوافز
و -أرباح موزعة
ي -أخرى
 ملحوظة :في حالة عدم الحصول علىأي بند من البنود اكتب صفر وإذا لم
يتذكر التفاصيل أكتب األجر اإلجمالي في
حالة األجر األساسي.
 في حالة المبلغ أكثر من 100.000دينارأكتب 99999
 في حالة ال أعرف أكتب 99998للباحث :هل الفرد مشترك في التأمينات
اإلجتماعية؟

 -1نعم
 -2ال ← 1008أ

القيمة في الشهر بالدينار

|__|

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

فترة الصرف
 -1شهر
 3 -2شهور
 6 -3شهور
 -4سنة

القيمة في فترة الصرف

 -1نعم
 -2ال ← 1007

ما هو المبلغ من األجر الشهري المدفوع عنه في التأمينات اإلجتماعية؟ (بالدينار)
الباحث :في حالة ال أعرف أكتب 9998
 -1لم يترقى بعد
 -2واحدة
 -3إثنين
 -4ثالثة أو أكثر
 -5ال ينطبق

1007

كم عدد الترقيات التي حصلت عليها منذ
إلتحاقك بجهة عملك الحالية؟ ←1009

1008أ

للعمال غير المنتظم :ما هو متوسط أجرك اليومي في عملك األساسي بالدينار في اليوم؟ (العمالة غير
المنتظمة تشمل العاملين بصفة متقطعة والعمالة الموسمية)
النقدي

1008ب العيني

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

|__|

|__|__|
|__|__|

1009

هل حدث تغير في أجرك اإلجمالي بما
فيه الحوافز والبداالت بين الشهر السابق
لثورة  14جانفي  2011والشهر الماضي؟

 -1نعم
 -2ال ← 1011

1010

ما هي نسبة التغيير؟

 -1زاد بنسبة أكثر من ℅25
 -2زاد بنسبة أقل من ℅25
 -3نقص بنسبة أقل من ℅ 25
 -4نقص بنسبة أكثر من ℅ 25

37

|__|

|__|

2.10الدخل من العمل باجر في العمل الثانوي
ينطبق على العاملين باجر في اعمال ثانوية خالل الثالث شهور الماضية
1011
1012

للباحث :هل عمل (الفرد) بأجر (نقدي أو
عيني) في عمل ثانوي خالل الثالث شهور
الماضية؟

 -1نعم
 -2ال ← 1101
فترة الصرف
 -1يوم
 -2أسبوع
 -3شهر
 3 -4شهور
 -5سنة
القيمة في فترة الصرف

قيمة األجر من العمل الثانوي؟

|__|

|__|

|__|__|__|__|__|

 -11خصائص الهجرة العائدة
ينطبق على كل االفراد من  59-15سنة العاملين حاليا و الذين سبق لهم العمل
1101
1102

هل سبق لك العمل في الخارج  6شهور
 -1نعم
فأكثر؟
 -2ال ← 1201
كم عدد المرات التي سافرت فيها إلى الخارج للعمل؟
السفر للخارج لفترة تقل عن  6أشهر تعتبر سفرية واحدة.

1103أ

متى كان أول سفر لك؟
الشهر

1103ب

السنة
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  98للشهر و 9998للسنة

1104أ

متى كانت عودتك األخيرة؟
الشهر

1104ب

السنة
للباحث :في حالة ال أعرف أكتب  98للشهر و 9998للسنة

1105

1106

1107

هل سافرت بمفردك أو مع أحد أفراد
أسرتك في سفرك األول؟

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

ما هي الدولة التي ذهبت إليها في سفرك األول؟ ....................................................

لماذا سافرت؟

|__|

 -1عاطل وأبحث عن عمل
 -2فرصة عمل أحسن
 -3مرتب أعلى
 -4لمساعدة األسرة ماديا
 -5صاحب العمل نقلني
 -6إدخار نقود للزواج
 -7إدخار نقود لبدء مشروع
-8إدخار لشراء منزل
 -9لمرافقة الزوج /الزوجة
 -10لمرافقة أحد أفراد األسرة
 -97أخر ( ح ّدد)........................................:
 -1بمفردي
 -2مع أحد أفراد األسرة
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|__|__|__|__|
|__|

السبب الرئيسي
|__|__|
السبب الثانوي
|__|__|
|__|

 -1أكثر من كافية لشراء اإلحتياجات األساسية
 -2كافية لشراء اإلحتياجات األساسية
 -3غير كافية لشراء اإلحتياجات األساسية
 -98ال أعرف

1108

كيف كانت حالة أسرتك المادية قبل
سفرك األول؟

1109

هل كانت لديك تأشيرة أو أوراق
رسمية لدخول الدولة التي ذهبت
إليها؟

 -1نعم
 -2ال
 -3ال أتذكر

1110

ماذا كان نوع هذه التأشيرة أو هذه
األوراق؟

 -1تأشيرة سياحية
 -2تأشيرة عمل
 -3تأشيرة طلبة
 -4تأشيرة الجئ
 -5تصريح إقامة مؤقت
 -6تصريح إقامة/هجرة
 -7تصريح عمل
 -98ال أعرف
ّ
 -97أخرى (حدد)..............................:

1111أ

متوسط دخلك الشهري في الخارج؟ (بالدينار في الشهر)
ما هو
ّ
للباحث :في حالة سفرة واحدة ،أترك السفر األخير فارغ
السفر األول بالدينار في الشهر

|__|__|__|__|

1111ب

السفر األخير بالدينار في الشهر

|__|__|__|__|

1112

قارن بين دخلك في الخارج في آخر
سنة قبل العودة ودخلك قبل سفرك
األول؟

 -1أعلى
 -2نفس الدخل
 -3أقل
 -4ال ينطبق

1113

كم كان دخلك في الخارج أعلى؟

 10 -1أضعاف أو أكثر
 -2من  5إلى أقل من  10أضعاف
 -3من ضعفين إلى أقل من  5أضعاف
 -4من الضعف إلى األقل من الضعفين
 -97أخرى (ح ّدد)..............................:

1114

هل كنت تدخر وأنت في الخارج؟

}

←

}

←

1111أ

1114

 -1نعم
 -2ال ← 1118

|__|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|

|__|

1115أ

ما كان متوسط إدخارك الشهري في الخارج في السنة السابقة لعودتك؟
للباحث :في حالة سفر واحد ،أترك السفر األخير فارغ
السفر األول بالدينار في الشهر

|__|__|__|__|

1115ب

السفر األخير بالدينار في الشهر

|__|__|__|__|

1116

ما ذا كانت وسيلة اإلدخار األساسية
وأنت في الخارج؟

 -1في بنك في الخارج
 -2في بنك في تونس
 -3نقدا (كاش)
 -4ذهب
 -97أخرى (ح ّدد)..............................:
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|__|__|

1117

كيف إستخدمت مجموع مدخراتك
عند عودتك؟

 -1إيداع في البنك
 -2إيداع في شركة مالية
 -3إشتريت ذهب
 -4إشتريت أراضي زراعية
 -5إشتريت أراضي غير زراعية
 -6بنيت /إشتريت منزل
 -7أقمت مشروع تجاري
 -8التجهيز للزواج
 -97أخرى (ح ّدد)................................:

1118

هل أرسلت تحويالت مالية أو عينية
من الخارج ألسرتك؟ وإن أرسلت
هل أرسلت بإنتظام؟

 -1نعم ،بإنتظام
 -2نعم ،بشكل غير منتظم ← 1120أ
 -3نعم ،بشكل منتظم وغير منتظم
 -4ال ← 1121

1119أ

التحويالت المنتظمة :ماذا كان متوسط التحويالت الشهرية خالل السنة السابقة لعودتك؟
للباحث :في حالة سفرواحد ،أترك السفر األخير فارغ
السفر األول بالدينار

|__|__|__|__|__|

1119ب

السفر األخير بالدينار

|__|__|__|__|__|

1120أ

التحويالت غير المنتظمة :ماذا كان متوسط التحويالت في السنة؟
الباحث :في حالة سفر واحد ،أترك السفر األخير فارغ وفي حالة عدم وجود تحويالت غير منتظمة ،أكتب
صفر
السفر األول بالدينار

|__|__|__|__|__|

1120ب

السفر األخير بالدينار

|__|__|__|__|__|

1121

كيف دبرت مصاريف سفرك األول

 -1مدخرات شخصية
 -2مساعدة أحد أفراد األسرة
 -3مساعدة أقارب
 -4مساعدة أصدقاء /معارف
 -5إقتراض من األقارب
 -6إقتراض من أصدقاء/معارف
 -7إقتراض من آخرين
 -97أخرى (ح ّدد)..........................................:

1122

ألي أحد ليسهّ ل لك
هل دفعت نقود ّ
السفر؟

 -1نعم
 -2ال
 -3ال أتذكر

1123

من هو الذي دفعت له؟ (أذكر أه ّم
طرف)؟

 -1مكتب تشغيل
 -2صمصار هجرة
 -3أصدقاء/معارف
 -4أقارب
ّ
 -97أخرى (حدد).........................................:

1124

هل كان لك أي أحد من عائلتك،
أقاربك ،معارفك أو أصدقائك
يعيشون في البلد التي ذهبت إليها
في سفرك األول؟

}
}

 -1نعم
 -2ال
 -3ال أتذكر

←

←
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1124

1128

اإلستخدام الرئيسي
|__|__|
اإلستخدام الثانوي
|__|__|

|__|

المصدر الرئيسي
|__|__|
المصدر الثانوي
|__|__|

|__|

|__|__|

|__|

1125أ

كم كان عدد أفراد أسرتك /أقاربك/معارفك وأصدقائك المقيمين هناك؟
أفراد األسرة

|__|__|

1125ب

األقارب

|__|__|

1125ج

المعارف /األصدقاء

|__|__|

1126

هل أحد من أسرتك /أقاربك /معارفك
وأصدقائك ساعدك؟

 -1نعم ،أفراد أسرتي
 -2نعم ،أقارب
 -3نعم ،أصدقاء
 -4كلهم
 -5ال أحد منهم ← 1128

1127

ما هي أهم وسائل المساعدة التي
قدموها لك عندما إنتقلت لتلك
الدولة؟

 -1الحصول على تأشيرة/تصريح إقامة
 -2دفع وسيلة اإلنتقال
 -3تقديم الطعام /المسكن
 -4تقديم نقود /قروض
 -5تقديم معلومات عن إمكانيات العمل
 -6مساعدة للحصول على عمل
 -7مساعدة إليجاد مسكن
 -8تقديم مساعدة كاملة حتى تحصل على عمل
 -98ال أعرف
ّ
 -97أخرى (حدد).......................................:

1128

من الذي ساعدك للحصول على عمل
في الخارج؟

 -1أقارب
 -2أصدقاء/معارف
 -3صاحب عمل
 -4شخص في العمل أو شريك
 -5مكتب تشغيل
 -6مكتب للهجرة
 -7سفارة الدولة المسافر إليها
 -8ال أحد
 -98ال أعرف
 -97أخرى (ح ّدد)......................................:

|__|__|

1129

هل كنت ّ
تخطط لإلقامة بشكل مؤقت
أم دائم في الخارج؟

 -1دائم
 -2مؤقت
 -98ال أعرف

|__|__|

1130

لماذا عدت من الخارج؟

 -1العقد إنتهى
 -2صاحب العمل أنهى العقد فجأة
 -3تقاعد
 -4مشاكل صحية
 -5الزواج
 -6إلقامة مشروع في بلدي
 -7لرعاية عمل عائلي أو مزرعة
 -8تركت العمل لسوء ظروف العمل
 -97أخرى (ح ّدد)..................................:

|__|__|
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|__|

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

 -12تكنولوجيا المعلومات ،االدخار ،االقتراض
1.12الهواتف المحمولة واستخدام األنترنات

1201

هل تمتلك شخصيا أي من األشياء التالية؟

1202

كم لك من ّ
خط محمول؟

الب توب (كمبيوتر محمول (Tablette,
 -1نعم
 -2ال
I pod, mp3
 -1نعم
 -2ال
موبايل (تليفون جوّال)
 -1نعم ،متصل باألنترنات
 -2نعم ،غير متصل باألنترنات
 -3ال ← 1204

|__|

|__|

|__|
|__|

1203

ما هي طريقة الدفع لهذه الخطوط؟

 -1فاتورة
 -2كارت ،مدفوع مقدما
 -3اإلثنان معا

|__|

1204

هل إستخدمت األنترنات من خالل جهاز
كبيوتر خالل الشهر الماضي؟

 -1نعم
 -2ال ← 1207

|__|

1205

أين تستخدمه أكثر؟

 -1في المنزل
 -2في مكان العمل
 -3عند األصدقاء
 -4عند احد افراد العائلة
 -5في سايير (أنترنات كافيه) أو في مكان به خدمة األنترنات
 -97أخرى (ح ّدد)..............................:

1206

 -1العمل
 -2الدراسة
ألي من األغراض تستخدم األنترنات؟ أذكر  -3األخبار /المعلومات
ّ
أهم ثالث أغراض
 -4للعثور على وظيفة
للباحث :رتب األغراض حسب األهمية
 -5الترفيه
 -6للتواصل مع األهل واألصدقاء
 -97أخرى (ح ّدد)...........................:

|__|__|

الغرض األول
|__|__|
الغرض الثاني
|__|__|
الغرض الثالث
|__|__|

 2.12اإلدخار واإلقتراض
1207

هل لديك أي مدخرات؟

 -1نعم
 -2ال ← 1210

1208

ما هي وسيلة اإلدخار؟

 -1مكتب بريد (دفتر إدخار)
 -2بنك عمومي
 -3بنك خاص
 -4نقدا
 -5ذهب
1210
←
 -6مجوهرات
 -97أخرى (ح ّدد)...................................:

هل تحصل على نسبة فائدة من مدخراتك؟

 -1نعم
 -2ال

1209

}

|__|

|__|__|

|__|
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1210

هل تقدمت بأي طلب للحصول على قرض
من مصدر رسمي خالل السنة الماضية؟
وهل نجحت في الحصول على قرض؟

 -1نعم ،بنجاح ← 1212
 -2نعم ،وفشلت
 -3ال ← 1217

1211

لماذا فشلت في الحصول على القرض؟

 -1الضمانات غير كافية
 -2مستندات غير كافية
 -3ال يوجد عندي واسطة
 -97أخرى (ح ّدد) ..........................:

|__|__|

1212

ما هو المصدر الرسمي للتمويل الذي
إقترضت منه (أو حاولت اإلقتراض منه)؟

 -1الصناديق اإلجتماعية
 -2بنك قطاع عام
 -3بنوك خاصة
 -4منظمات غير هادفة للربح
 -5شركات قطاع خاص
 -97أخرى (تح ّدد).........................:

المصدر الرئيسي
|__|__|
المصدر الثانوي
|__|__|

|__|

للباحث :إذا فشل الفرد يف الحصول عىل قرض إنتقل إىل 1217

 -1لتمويل مشروع غير فالحي
 -2لتمويل مشروع فالحي
 -3لشراء سيارة
 -4للزواج
 -5للدراسة
 -6لشراء منزل
 -7لحالة طبية طارئة
 -8فقدان وظيفة
 -97أخرى (ح ّدد).........................:

1213

لماذا إقترضت هذه النقود؟

1214أ

كم إقترضت من ّ
كل هذه المصادر الرسمية؟
الباحث :في حالة زيادة المبلغ عن  100.000دينار أكتب  99999وفي حالة ال أعرف أكتب 99998
المصدر الرئيسي

1215

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

1214ب المصدر الثانوي
هل تدفع فوائد أو رسوم على هذه المبالغ؟
المصدر الرئيسي
المصدر الثانوي

المصدر الرئيسي
|__|__|
المصدر الثانوي
|__|__|

 -1فوائد
 -2رسوم
 -3فوائد ورسوم
 -4ال شيء
 -98ال أعرف

ما هي قيمة األقساط المدفوعة على هذه القروض الرسمية خالل الشهر الماضي؟
1216أ الباحث :في حالة ال أعرف أكتب  99998وفي حالة زيادة المبلغ عن  100.000ديناراكتب 99999
المصدر الرئيسي

المصدر الرئيسي
|__|__|
المصدر الثانوي
|__|__|

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

1216ب المصدر الثانوي
1217

هل إقترضت نقود من مصدر غير رسمي؟

 -1نعم
 -2ال ← إنتهى

1218

من الذي إقترضت منه بصورة غير
رسمية؟ (أذكر أهم مصدرين)

 -1أحد أفراد األسرة
 -2أقارب
 -3أصدقاء
 -4جيران
 -5مقرض محلي (المرابي)
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|__|
المصدر الرئيسي
|__|__|
المصدر الثانوي
|__|__|

 -1لتمويل مشروع غير فالحي
 -2لتمويل مشروع فالحي
 -3لشراء سيارة
 -4للزواج
 -5للدراسة
 -6لشراء منزل
 -7لحالة طبية طارئة
 -8فقدان وظيفة
 -9مصروف يومي
 -97أخرى (ح ّدد)..................................:

1219

لماذا إقترضت هذه النقود؟

1220أ

كم إقترضت من ّ
كل هذه المصادر غير الرسمية؟
الباحث :في حالة المبلغ أكثر من  100.000دينارأكتب  99999وفي حالة ال أعرف أكتب99998
المصدر الرئيسي

1221

المصدر الثانوي
|__|__|

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

1220ب المصدر الثانوي

هل تدفع فوائد أو رسوم على هذه المبالغ؟

المصدر الرئيسي
|__|__|

 -1فوائد
 -2رسوم
 -3فوائد ورسوم
 -4ال شيء
 -98ال أعرف
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المصدر الرئيسي
|__|__|
المصدر الثانوي
|__|__|

