 .1استمارة األسرة
 1.0البيانات التعريفية
 2.0أفراد األسرة المعيشية في ( 2012تتبع االنشقاقات)
 3.0بيانات أفـراد األسرة
 4.0بيانات المسكن

الفصل ( )1البيانات التعريفية لألسرة
 -1إسم الباحث...................................:
 -3اسم المشرف:

 -2رقم الباحث:
 -4رقم المشرف

 -10أسرة جديدة...................................:

 -11قطعة مساحية جديدة:
..................................

 -12الرقم في القطعة المساحية الجديدة
 -13أسرة منشقة
 -15هذه األسرة منقولة من فريق آخر
 -17هذه األسرة خاصة بفريق مراقبة الجودة

 -14الرقم التعريفي لألسرة في :2012
 -16رقم الدفعة:
 -18األقسام المطلوب مراجعتها

 -101المحافظة:
 -100الرقم التعريفي لألسرة
-103القرية/الشياخة:
 -102القسم/المركز:
 -105رقم الشارع:
 -104اسم الشارع :
 -107نوع المسكن وموقعه من المبنى:
 -106اسم المالك أو رقم البيت:
 -109معلومات اخرى:
 -108رقم التليفون:
 - 2_110عدد اإلناث في2012
 -1_110عدد الذكور في :2012
 -111اسماء األفراد من 2012
 – 3_110مجموع عدد االفراد فى 2012
 -112تاريخ الزيارة االولى( :يجب أن يكون تاريخ اليوم أو يسبقه)
 .1األسرة موجودة
 .2لم يتم العثور علي األسرة
 .3رفضت االستجابة
 .4انتقلت بأكملها الى مكان معلوم في نفس منطقة الفريق
 -113نتيجة الزيارة األولى
 .5انتقلت بأكملها الى مكان معلوم في منطقة فريق أخر
 .6انتقلت بأكملها الى مكان غير معلوم
 .7غادرت البالد
 .8االسرة توفت بالكامل
 .9مغلق مؤقتا
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تابع

الفصل ( )1البيانات التعريفية لألسرة

 -114تاريخ الزيارة الثانية (يجب أن يكون تاريخ اليوم أو يسبقه):
 .1األسرة موجودة
 .2لم يتم العثور علي األسرة
 .3رفضت االستجابة
 .4انتقلت بأكملها الى مكان معلوم في نفس منطقة الفريق
 -115نتيجة الزيارة الثانية
 .5انتقلت بأكملها الى مكان معلوم في منطقة فريق أخر
 .6انتقلت بأكملها الى مكان غير معلوم
 .7غادرت البالد
 .8االسرة توفت بالكامل
 .9مغلق مؤقتا
 -116تاريخ الزيارة الثالث (يجب أن يكون تاريخ اليوم أو يسبقه):
 .1األسرة موجودة
 .2لم يتم العثور علي األسرة
 .3رفضت االستجابة
 .4انتقلت بأكملها الى مكان معلوم في نفس منطقة الفريق
 -117نتيجة الزيارة الثالثة
 .5انتقلت بأكملها الى مكان معلوم في منطقة فريق أخر
 .6انتقلت بأكملها الى مكان غير معلوم
 .7غادرت البالد
 .8االسرة توفت بالكامل
 .9مغلق مؤقتا
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مقدمة ألسر بحث : 2012
قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بالتعاون مع منتدى البحوث االقتصادية ،في عام  2012بعمل بحث
ميداني ناجح عن سوق العمل في جمهورية مصر العربية ،باستخدام عينة عشوائية .يستهدف البحث تحليل
خصائص سوق العمل المصري .وقد كانت أسرتكم ضمن العينة العشوائية في عام  .2012نقوم حاليا في عام
 2018بزيارة تتبعية لنفس األسر التي زرناها في البحث السابق ،باإلضافة إلى عينة جديدة .ذلك لنتمكن من متابعة
تطورات سوق العمل ،والوصول إلى أهم السياسات لتحسين حالة العمل والعمالة في مصر .وعليه فإن تعاونكم معنا
أساسي في إنـجاح هذا البحث .رجاء العلم أن البيانات الشخصية الخاصة بكم ستبقى سرية بموجب القانون ،وأن
البيانات المقدمة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

مقدمة ألسر العينة الجديدة :
يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بالتعاون مع منتدى البحوث االقتصادية ،بإجراء بحث ميداني لسوق
العمل في جمهورية مصر العربية ،باستخدام عينة عشوائية .وقد كانت أسرتكم ضمن العينة العشوائية التى اختيرت
لالشتراك في هذا البحث ،الذى يهدف إلى متابعة تطورات سوق العمل ،والوصول إلى أهم السياسات لتحسين حالة
العمل والعمالة في مصر .وعليه فإن تعاونكم معنا أساسي في إنـجاح هذا البحث .رجاء العلم أن البيانات الشخصية
الخاصة بكم ستبقى سرية بموجب القانون ،وأن البيانات المقدمة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

باقى المقدمة لجميع األسر :
إذا وافقت على المشاركة في هذا البحث ،فإننا سنقوم بطرح أسئلة خاصة بتعليمك – خبرتك العملية  -الهجرة
والعمل في الخارج – عمل المرأة  -الدخل وكافة األنشطة االقتصادية األخرى .وقد تستغرق المقابلة ساعتين أو
أكثر وقد تحتاج الى أكثر من زيارة.
 -118نرجو قبول دعوتنا للمشاركة في هذا البحث.
لم يوافق

وافق
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الفصل ( )1البيانات التعريفية لألسرة

 -119إســـم الباحث للتحقق من الموافقة:
 -120سجل االحداثيات (:)GPS
 -122هل لدى األسرة أي تحديثات على العنوان:
 – 1_122المحافظة:
 -3_122الشياخة\القرية
 - 5_122رقم الشارع
 -7_122نوع المسكن وموقعه في المبنى
يرجى تحديث المعلومات التالية:
 -123حدد محافظة جديدة
 -124حدد قسم/مركز جديد
 -125حدد شياخة/قرية جديدة
 -126اسم الشارع الجديد
 -127رقم الشارع الجديد
 -128اسم المالك الجديد أو رقم البيت الجديد
 -129نوع المسكن الجديد
 -130معلومات أخرى
 -131هل هذا رقم تليفونك

 -121التابلت غير قادر على تسجيل
إحداثيات الموقع .يرجى المحاولة عدة مرات
والخروج من المنزل قبل اللجوء إلى هذا
الخيار.
 -1نعم
انتقل الى 131
 -2ال
 -2_122القسم
 - 4_122اسم الشارع
 - 6_122اسم المالك او رقم البيت
 - 8_122معلومات أخرى

 :132رقم التليفون الجديد:

 -133هل تعيش األسرة في الحضر أو الريف؟
 -134هل تعيش األسرة في قرية أم أو تابع؟
 -135هل تعيش األسرة في منطقة مخططة أو
منطقة غير مخططة (عشوائية)؟
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( )1الحضر
( )2الريف
( )1قرية أم
( )2تابع
( )1منطقة مخططة
( )2منطقة غير مخططة (عشوائية)

الفصل ( )2أفراد األسرة المعيشية فى 2012
(تتبع االنشقاقات)

بلغ عدد األفراد  ....فى عام  2012وقد تم استيفاء
بيانات  ....فرد

يلزم االنتهاء من جميع أفراد األسرة في عام  2012قبل
المتابعة

بلغ عدد األفراد  ....في عام  2012وعدد األفراد
المتبقيين  ....فرد

يلزم وجود فرد واحد على األقل من عام  ،2012غير ذلك
يجب تغيير نتيجة الزيارة

201

202

رقم سطر الفرد فى 2012

اإلســـــــم

203

204

205

النــوع

ما هو تاريخ ميالده؟

السن
بالسنوات
الكاملة في
2018؟

206

هل مازال
هل غادر مع أي من
فرد من أفراد
األفراد السابقين؟
األسرة؟
 -1نعم

( )1ذكر

انتقل إلى

( )2أنثي

207

الفرد التالي

للباحث:
ال يمكـــــن اختيـــــار
اإلجابـــة (نعـــم) ،لـــم
يتبقــــى أفــــراد فــــي
األسرة
( )1نعم

شهر

سنة

 -2ال

( )2ال
انتقل إلى 212

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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الفصل ( )2أفراد األسرة المعيشية فى 2012

تابع

(تتبع االنشقاقات)

208

209

210

211

مع من غادر

لماذا ليس عضوا في األسرة
حاليا؟

متى غادر أو مات؟

هل انتقل إلى سكن جماعي؟

(إختار من
القائمة)

 .1نعم ،بيت مسنين
للباحث:
 .1انتقل الي سكن آخر داخل
يجـب أن يكـ ـون الشـهر  .2نعم ،المدينة الجامعية
المبني
 .2انتقل الي سكن آخر في نفس ( )12-1أو  98فــــــــى  .3نعم ،سجن
 .97نعم ،أخرى تذكر
الشياخة
حالة "ال أعرف".
 .3انتقل الي شياخة أخرى
يجـــب أن يكـــون العـــام
انتقل إلى الفرد التالي
 .4هاجر إلي الخارج
أو
2018-2012
 .5توفي
 9998فــــى حالــــة "ال  .5ال
أعرف".
اذا كانـــت اإلجابـــة فـــى
 5 =209إنتقـــل الـــى
الفرد التالى
واذا كانــت اإلجابــة فــى
 4=209انتقـــــل الـــــى
221
سـنـة
شهـر
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الفصل ( )2أفراد األسرة المعيشية فى 2012

تابع

(تتبع االنشقاقات)

212

213

المحافظة

القسم/
المركز
الجديد

214

215

216

217

218

219

أين ذهـــب؟
الجديدة

اسم
الشياخة /
الشارع
القرية
الجديد
الجديدة

الرقم
الجديد
للمبنى

المالك
الجديد
للبيت

نوع
المسكن
الجديد

رقم
الهاتف
الجديد

220

221

فى حالة الهجرة
خارج مصر
مالحظات
حدد
حدد
أخرى اإلقليم من البلد
على
الجديد
العالم
العنوان
الجديد
للباحث:
انتقل الــى
للباحث:
الفــــــــرد
انتقل الى الفرد التالى
التالى
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الفصل ( )3بيانات أفراد األسـرة المعيشيـة
(يستوفى لجميع افراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باألسرة)
 :300كم عدد أفراد االسرة:

 :100رقم مسلسل األسرة :

عدد األفراد المتبقيين من عام ( ...... 2012يجب أن يكون أكبر من أو يساوى) عدد األفراد فى
عام .....2018

إضافة أعضاء
يرجــى إدخــال أســماء األفــراد فــي األســرة المدرجــة بالترتيــب
التالي:
رب األسرة؛ الزوج؛ األطفال غير المتزوجين (بدءا من األكبــر
ســنا)؛ األبنــاء المتزوجــون وأفــراد أســرهم؛ أقــارب آخــرين؛
وغيرهم من األفراد غير األقارب
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الفصل ( )3بيانات أفراد األسـرة المعيشيـة

تابع

(يستوفى لجميع افراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باألسرة)

301

رقم
سطر
الفرد
فى
201
8

302

303

304

305

ما هي صلة القرابة بين
الفرد وبين رئيس األسرة؟

النــوع

ما هو تاريخ ميالده؟

 .1رئيس األسرة
 .2زوج/زوجة
 .3إبن/إبنة
اسم  .4زوج /زوجة اإلبن أو
اسم اسم األب الجد /اإلبنة
الفرد
العائلة .5حفيد/حفيدة
 .6أب/أم
 .7أخت/أخ
 .8جد/جدة
 .9أقارب آخرون
 .10خدم/أقارب الخدم
 .97أشخاص آخرون

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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( )1ذكر
( )2أنثي

للباحث:
الشهور98 ،)12 - 1( :
لإلجابة "ال أعرف"
السنوات، )2018 -1919(:
 9998لإلجابة "ال أعرف"

شهر

سنة

تابع

الفصل ( )3بيانات أفراد األسـرة المعيشيـة

(يستوفى لجميع افراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باألسرة)

306
السن بالسنوات الكاملة ؟

للباحث:
الســــن ( ، )99 -0ســــجل 98
لإلجابة "ال أعرف" ،سـجل 99
إذا كان العمر +100

_307 2_307
3

1_307
 .1_307هل
الفرد
مصري؟
( )1نعم
308
( )2ال

اذا كان السن أقل من  6سـنوات
انتقل الى الفرد التالي
اذا كان الفرد اقل من  15سنة
انتقل الى 313

308

اسم ورقم
هل كان
الفرد سطر الفرد في
عضوا في األسرة في
األسرة في عام 2012
حدد
عام
اإلقليم فى ما هي
العالم جنسية 2012؟
الذى أتى الفرد؟
الفرد؟
( )1نعم
( )2ال
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1_308

تابع

الفصل ( )3بيانات أفراد األسـرة المعيشيـة
(يستوفى لجميع افراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باألسرة)

بلغ عدد األفراد في عام  ..... 2018وتم استيفاء بيانات  ....أفراد
عدد األفراد المتبقيين من عام  { .....2012يجب أن يكون أكبر من أو يساوى} عدد األفراد فى عام
.2018
الفرد رقم ( )...كان موجودا في عام  2012ويجب أن يدخل في البيانات األساسية لألسرة المعيشية مرة
واحدة فقط ولكنه دخل  .....مرة
حتى الفرد رقم 21
تعديل بيانات األفراد
بلغ عدد األفراد في عام  ...... :2018ولقد

يلزم االنتهاء من جميع أفراد األسرة في عام  2018قبل

بدأت في تحديث بيانات  ....من األفراد

المتابعة

بلغ عدد األفراد في عام  ... :2018ولقد بدأت

يلزم االنتهاء من جميع أفراد األسرة في عام  2018قبل

في تحديث بيانات  ......من األفراد

المتابعة
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الفصل ( )3بيانات أفراد األسـرة المعيشيـة
(يستوفى لجميع أفراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باألسرة)

تابع

309

310

هل يقيم الفرد
هل يعيش الفرد مع
بالبيت مرة واحدة
األسرة طوال
على األقل في
الوقت؟
األسبوع؟

( )1نعم

( )1نعم

إنتقل الى 311

( )2ال

( )2ال

311
ما هي الحالة الزواجية؟
( لألفراد  15سنة فأكثر )

()1لم يسبق له الزواج
( )2عقد قرآن

312

للباحث:
من هو
هل الزوج /
الزوج/
الزوجة موجود
الزوجة
في األسرة ؟
(من القائمة)
( )1نعم
( )1ال

انتقل الى 313
( )3متزوج

انتقل الى 313

( )4مطلق
( )5أرمل
انتقل الى 313
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1_312

تابع

الفصل ( )3بيانات أفراد األسـرة المعيشيـة
(يستوفى لجميع أفراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باألسرة)

313

1_313

هل يعيش الوالد في
نفس المسكن

رقم سطر الوالد
في األسرة

314

1_314

هل تعيش الوالدة في نفس رقم سطر الوالدة فى
األسرة
المسكن

( )1نعم
( )1نعم

( )2ال
إنتقل الى 314

للباحث:
ال يمكن اختيار الفـرد
( )2ال
نفسه أو الزوج كوالد

للباحث:
فى حالة اإلجابة (ال) والفـرد
أقل من  6سنوات (انتقل الـى
315
فى حالة اإلجابة (ال) والفـرد
أكبــر مــن  6ســنوات (انتقــل
الى الفرد التالى)
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للباحث:
ال يمكــن اختيــار الفــرد
نفسه أو الزوجة كوالدة

تابع

الفصل ( )3بيانات أفراد األسـرة المعيشيـة
(يستوفى لجميع أفراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باألسرة)

315

316

هل الفرد ملتحق حاليا
فى حضانة او دار
رعاية أطفال أو رياض
أطفال؟

ما هو نوع الحضانة أو دار
رعاية األطفال؟

( )1نعم
( )2ال
انتقل الى الفرد التالى

317

( )1ريــاض أطفــال فــي مدرســـة
حكوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
( )2ريــاض أطفــال فــي مدرســـة
خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
( )3حضــــــــــــانة خاصــــــــــــة
( )4أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
( )98ال أعرف
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كـــم عـــدد الســـاعات
األســـــبوعية التـــــي
يقضـــيها الفـــرد فـــي
الحضـــــــــانة أو دار
رعايـــة األطفـــال أو
رياض األطفال؟

318

اسم الفرد
المستجيب

الفصل ( )4بيانات المسكن
القسم  4.1بيانات المسكن
يستوفى هذا القسم من رب االسرة المعيشية او من الفرد االكثر دراية

401

ما نوع مسكنكم؟

 1ـ شقة
2ـ أكثر من شقة
3ـ فيال أو منزل بأكمله
4ـ بيت ريفي بأكمله
5ـ غرفة أو أكثر في وحدة سكنية
6ـ غرفة مستقلة او أكثر
7ـ عشة أو خيمة
 8ـ حوش أو مدفن
97ـ اخرى
(تحدد).................................................

للباحث ** :يفضل استيفاء األسئلة من  402إلى  404بالمالحظة ثم اسأل للتحقق عند الحاجة
ما هي المادة االساسية المستخدمة
 402في ارضية المسكن؟

ما هي المادة االساسية المستخدمة
403
في بناء الجدران الداخلية؟

 404ما هي المادة االساسية المستخدمة
في سقف المسكن؟

1ـ أرضية ترابية
2ـ خشبية
3ـ طوبية أوحجرية
4ـ بالط أو أسمنتية
5ـ سيراميك/كسر السراميك  /رخام
6ـ باركيه
97ـ أخري (تحدد)..............................
1ـ الطوب  /الحجر و االسمنت
2ـ الطوب /الحجروالطين
3ـ الخشب وفروع الشجر
4ـ االسمنت المسلح ( الخرسانة) .
5ـ الطوب الـنيء
6ـ اليوجد جدران للمسكن
97ـ مواد أخري(تحدد).............................

1ـ قش  /تبن  ،زعف.
2ـ طين
3ـ الواح خشبية.
4ـ حديد مجلفن
5ـ االسمنت المسلح (الخرسانة)
6ـ بالط وألواح.
97ـ أخري (تحدد)..............................

 405ما المساحة الداخلية للمسكن بالمتر
المربع؟
406

كم عدد الغرف في المسكن بما
فيها الصالة؟

متر مربع

غـرفــــة
للباحث :سجل  15إذا كان عدد الغرف أكثر من 15
ال يجب أن يتضمن عدد الحمامات والمطابخ
 15-

الفصل ( )4بيانات المسكن
تابع

القسم  4.1بيانات المسكن
يستوفى هذا القسم من رب االسرة المعيشية او من الفرد االكثر دراية

 407ما هو نوع حيازة مسكنكم؟

. 1ملك
. 2تمليك
. 3إيجار قانون قديم
. 4إيجار مفروش
. 5إيجار ،قانون جديد
. 6ميزة عينية/هبة
 .97أخرى

للباحث:
فى حالة االجابة فى  407باالكواد
408
( 5 ، 4 ،3كــــم تــــدفع إيجــــارا
شهريا؟)

جنيه مصرى

ما هو المصدر االساسي لمياه
 409الشرب؟

 1ـ مواسير شبكة مياه عامة (حنفية) داخل الوحدة
السكنية
 2ـ مواسير شبكة مياة عامة (حنفية ) خارج
الوحدة السكنية
 3ـ بئر مغطي  /طلمبة يدوية.
4ـ بئر مفتوح.
5ـ حنفية عمومية.
6ـ نهر أو ترعة.
7ـ بائع مياه /عربه مياه.
8ـ مياه معدنية
97ـ أخري (تحدد)..............................

ما هو المصدر االساسي للمياه
410
المستخدمة لألغراض األخرى؟

 1ـ مواسير شبكة مياه عامة (حنفية) داخل الوحدة
السكنية
 2ـ مواسير شبكة مياة عامة (حنفية ) خارج الوحدة
السكنية
 3ـ بئر مغطي  /طلمبة يدوية.
4ـ بئر مفتوح.
5ـ حنفية عمومية.
6ـ نهر أو ترعة.
7ـ بائع مياه /عربه مياه.
8ـ مياه معدنية
97ـ أخري (تحدد)..............................

ماهو المصدر االساسي لالنارة في
411
مسكنك؟

 -1شبكة الكهرباء العامة
 -2مولد خاص
 -3بوتاجاز
4ـ كيروسين.
 -5طاقة شمسية
97ـ أخري (تحدد )..........................
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تابع

الفصل ( )4بيانات المسكن
القسم  4.1بيانات المسكن
يستوفى هذا القسم من رب االسرة المعيشية او من الفرد االكثر دراية

 -1غاز طبيعى
412
ماهو مصدر الطاقة الرئيسى
 -2الكيروسين
 -3الكهرباء
للطهي
 -4الطاقة الشمسية
 -5الفحم  /الحطب
 -1غاز طبيعى
413
 -6البوتاجاز
ماهو مصدر الطاقة الرئيسى لتدفئة  -2الكيروسين
 -7ال يوجد
 -3الكهرباء
المياه
 -97أخرى
 -4الطاقة الشمسية
 -5الطاقة الشمسية
 -1تدفئة مركزية
414
 -6الفحم  /الحطب
ماهو مصدر الطاقة الرئيسى لتدفئة  -2الغاز
 -7ال يوجد
 -3الكيروسين
المسكن
 -97أخرى
 -4الكهرباء
1ـ مرحاض داخل الوحدة السكنية متصل بشبكة
مجاري
2ـ مرحاض داخل الوحدة السكنية متصل بخزان
أرضي(ترنش)
ما نوع دورة المياه التي تستخدمها 3ـ مرحاض مشترك داخل المبني متصل بشبكة مجاري
4ـ مرحاض مشترك داخل المبني متصل بخزان
 415االسرة؟
أرضي ( ترنش ).
 5ـ مرحاض عام
6ـ اليوجد مرحاض
97ـ أخري (تحدد
)...........................................
 -5حفرة/أرض
 -1شبكة عامة
امتصاصية/بيارة
 -2شبكة أهلية
ماهو نظام الصرف الصحى
 -6اليوجد/الينطبق
 -3ترنش
 416بالمسكن
 -97أخرى
 -4ماسورة متصلة
 -98ال أعرف
بمصرف/ترعة.
 1ـ تجمع بواسطة عربات القمامة (عامة)
2ـ جامع للقمامة (خاص)
ماهي الوسيلة الرئيسية للتخلص
3ـ مقلب زبالة
4ـ تحرق أو تدفن
 417من القمامة؟
5ـ تستخدم كسماد
6ـ ترمي في الشارع أو الترعة
97ـ أخري (تحدد ).....................
1ـ خط المشترك الرقمي .DSL
هل يوجد إتصال إنترنت في
2ـ  ( USBفالشة انترنت )
المنزل؟ إن وجد اذكر النوع
3ـ االتصال الهاتفي(من خالل التليفون ).
418
4ـ من خالل الجيران.
الرئيسى؟
5ـ ال يوجد
97ـ أخرى(.تحدد)...........................
 -5الفحم  /الحطب
 -6البوتاجاز
 -97أخرى
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الفصل ( )4بيانات المسكن
تابع

القسم  4.1بيانات المسكن
(يستوفى لجميع افراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باالسرة)

العنصر

العنصر

419

( )1نعم

( )1نعم

هل تمتلك األسرة أي من العناصر
التالية:

هل تمتلك األسرة أي من العناصر
التالية:

( )2ال
( )98ال
أعرف

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

ثالجة
ديب فريزر
غسالة أطباق
تلفزيون ملون (ليس شاشة مسطحة)
تلفزيون ابيض واسود
تليفزيون مسطح
جهاز فيديو -مشغل - DVDأجهزة
عرض بث مباشر

( )8

جهاز تكييف

()30

( )9
()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20

فرن ميكروويف
موقد طبخ (بوتجاز/كهرباء/غاز)
وابور جاز/بوتجاز صغير/عين
فرن صاج غاز
مروحة كهربائية
سخان مياه لالستحمام (غاز/كهرباء)
دفاية (كهرباء/غاز/كيروسين)
ماكينة خياطة
مكواة (كهرباء أو خالفه) (للمالبس)
راديو  -كاسيت  -مشغل اسطوانات
غسالة عادية/نصف اتوماتيك
غسالة فول أتوماتيك
كاميرا (ديجيتال)/كاميرا فيديو (ليس
فقط للهاتف أو الكمبيوتر اللوحي)
دراجة

()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38
()39
()40
()41
()42

( )7

()21
()22

()23
()24
()25
()26
()27
()28
()29

()43
()44
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419

موتوسيكل/فيسبا
سيارة خاصة
سيارة أجرة
سيارة نقل/نصف نقل
توك توك
كمبيوتر
نوت بوك ،الب توب ،تابلت
(كمبيوتر لوحى)
راوتر/وصلة انترنت (بخالف ما
على هاتفك)
تليفون أرضي
تليفون محمول عادي
تليفون محمول سمارت
دش وجهاز استقبال (رسيفر)
جهاز استقبال (رسيفر) إضافى
ماتور ضخ مياه (طلمبة)
مجفف شعر (سيشوار)
مكنسة كهربائية
مولد كهرباء
خالط/مفرمة
كيتشن ماشين
مبرد مياه /كولدير
شفاط
فلتر مياه

( )2ال
( )98ال
أعرف

الفصل (  ) 4بيانات األسرة المعيشية
القسم -4.2أ التشغيل للمساعدة
(يستوفى لجميع افراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باالسرة)
الرقم التعريفي لألسرة:

100

 420هل تقوم األسرة بتشغيل أحد للمساعدة فى
المنزل؟

( )1نعم
إنتقل الى 422

( )2ال

 1_420عدد المشتغلين للمساعدة :
أضف األفراد الذين توظفهم أسرتك للمساعدة (حتى  5أشخاص)
ذكرت ان عدد المشتغلين ........ :وقد بدات بعدد
مشتغلين ......... :وانتهيت إلى عدد مشتغلين.......... :

_421
1

2_421

3_421

4_421

ما مهمة الفرد فى األسرة؟
( )1تربية /رعاية أطفال
اسم الفرد
( )2تنظيف
( )3طهي
رقم سطر (سجل بيانات
( )4طهي وتنظيف
الفرد فــي  5مشتغلين
( )5حراسة
األسرة فقط ثم تجاهل
( )6سائق
التغييرات
( )7بستاني
واخرج)
( )8رعاية صحية
( )97أخرى
الرئيسية

الثانوية

تحتاج إلى استكمال بيانات جميع المشتغلين
(حتى  5أشخاص)

6_421ب 6_421
_421
6_421أ
ج
5

7_421

_421
8

هل الفرد
كم عدد
مصري؟
الساعات
األسبوعية التى هل
ما نوع ( )1نعم أختار من
يعملها؟
يعيش
ما هي
أي إقليم في
هذا
في
جنسيته؟
7
_
421
العالم هذا
الفرد؟
(يجب أن يقل المنزل؟
العدد عن 168
الفرد
ساعة في
( )2ال
األسبوع)

1ـ نعم
2ـ ال

1ـ ذكر
2ـ أنثى
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الفصل (  ) 4بيانات األسرة المعيشية
القسم -4.2ب وسائل المواصالت

(يستوفى لجميع افراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باالسرة)

_1_422أ

_1_422ب

ما هي وسيلة المواصالت األكثر
استخداما للذهاب إلى المدرسة ما هى مدة الرحلة؟
االبتدائية؟
( )1سيرأ على االقدام
( )2مواصالت عامة
( )3تاكسي
( )4دراجة
( )5موتوسيكل\سيارة خاصة
( )6توك توك
( )7أتوبيس المدرسة
( )8وسائل مختلفة
( )98ال أعرف

بالدقائق
 998ال أعرف
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_2_422أ

_2_422
ب

ما هي وسيلة المواصالت
األكثر استخداما للذهاب إلى
المدرسة االعدادية؟

ما هى مدة
الرحلة؟

( )1سيرأ على االقدام
( )2مواصالت عامة
( )3تاكسي
( )4دراجة
( )5موتوسيكل\سيارة خاصة
( )6توك توك
( )7أتوبيس المدرسة
( )8وسائل مختلفة
( )98ال أعرف

بالدقائق
 998ال
أعرف

الفصل (  ) 4بيانات األسرة المعيشية
القسم -4.2ب وسائل المواصالت

تابع

(يستوفى لجميع افراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باالسرة)

_3_422أ

_4_422أ
ما هي وسيلة المواصالت
األكثر استخداما للذهاب إلى
وحدة صحية حكومية أو
عيادة؟

_3_422ب

ما هي وسيلة المواصالت
األكثر استخداما للذهاب إلى ما هى مدة الرحلة؟
المدرسة الثانوية؟
( )1سيرأ على االقدام
( )2مواصالت عامة
( )3تاكسي
( )4دراجة
( )5موتوسيكل\سيارة خاصة
( )6توك توك
( )7أتوبيس المدرسة
( )8وسائل مختلفة
( )98ال أعرف

بالدقائق
 998ال أعرف

( )1سيرأ على االقدام
( )2مواصالت عامة
( )3تاكسي
( )4دراجة
( )5موتوسيكل\سيارة خاصة
( )6توك توك
( )7أتوبيس المدرسة
( )8وسائل مختلفة
( )98ال أعرف
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_4_422ب
ما هى مدة
الرحلة؟

بالدقائق
 998ال أعرف

الفصل (  ) 4بيانات األسرة المعيشية
القسم -4.2ب وسائل المواصالت

تابع

(يستوفى لجميع افراد األسرة المعيشية وتؤخذ البيانات من الفرد األكثر دراية باالسرة)
_5_422أ

_5_422ب

_6_422أ

_6_422ب

ما هي وسيلة المواصالت
األكثر استخداما للذهاب إلى
مستشفى؟

ما هى مدة
الرحلة؟

ما هي وسيلة المواصالت األكثر استخداما
للذهاب إلى الحضانة/الروضة/مدرسة ما
قبل التعليم االبتدائى /مركز الطفولة
المبكرة؟

ما هى مدة
الرحلة؟

( )1سيرأ على االقدام
( )2مواصالت عامة
( )3تاكسي
( )4دراجة
( )5موتوسيكل\سيارة خاصة
( )6توك توك
( )7أتوبيس المدرسة
( )8وسائل مختلفة
( )98ال أعرف

بالدقائق
 998ال أعرف

( )1سيرأ على االقدام
( )2مواصالت عامة
( )3تاكسي
( )4دراجة
( )5موتوسيكل\سيارة خاصة
( )6توك توك
( )7أتوبيس المدرسة
( )8وسائل مختلفة
( )98ال أعرف
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بالدقائق
 998ال أعرف

مالحظات الباحث :
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........................................................................................................................
........................................................................................................................
..............................................................................
مالحظات المراجع :
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........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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مالحظات المشرف :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
..............................................................................
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