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مقدمة
التخطيط  يف  اأهمية  من  له  ملا  للإح�صاء  كبرية   اأهمية  ال�صلطنة  حكومة  اأولت  لقد 

امل�صوحات من معلومات  توفره  ملا  البيانات، ونظرا  تلك  املبنية على  القرارات  واتخاذ 

حديثة عن املجتمع العماين،  فقد تقرر اإجراء امل�صح ال�صامل الأ�صري ولأول مرة خلل 

الفرتة )2015- 2018(.

تاأتي اأهمية هذا امل�صح الجتماعي من كونه يوفر العديد من البيانات املرتبطة مبختلف 

جوانب احلياة من كافة الحتياجات واملتطلبات، منها بيانات القوى العاملة، وبيانات 

النفقات وال�صتهلك وبيانات تكنولوجيا املعلومات وغريها الكثري من البيانات.

للإح�صاءات  العامة  باملديرية  الجتماعية  امل�صوحات  دائرة  ي�صر  الإطار  هذا  ويف 

ال�صكانية والجتماعية اأن تقدم كتيب )دليل العمل امليداين للم�صح ال�صامل الأ�صري(، 

والذي مت اإعداده باأ�صلوب مي�صر ي�صهل على م�صتخدميه الو�صول اإىل املعلومة املطلوبة، 

ومبا ي�صمن اأن يكون عونًا ومر�صدًا لكل القائمني بالعمل امليداين من مراقبني وباحثني، 

وكذلك القائمني بالأعمال املكتبية من مراجعة وترميز وتدقيق البيانات.

احلكيمة  القيادة  ظل  حتت  العزيز  الوطن  هذا  ورخاء  خري  فيه  ملا  اجلميع  اهلل  وفق 

حل�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد حفظه اهلل ورعاه. 
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يبية تعليمات عامة أثناء الدورة التدر
اإن جناح هذا امل�صح يعتمد على مهارة العاملني فيه وعلى جودة عملهم، لهذا ل بد من التدريب بكل عناية وحر�س يف 

خمتلف اجلوانب النظرية والعملية املتعلقة بامل�صح. ويعد التدريب الركيزة الأ�صا�صية للتطوير يف اأي عمل كان، ملا له من 

اأثر كبري يف تنمية القدرات و�صقلها وتو�صعة املدارك واملعرفة لدى العاملني؛ الأمر الذي يوؤدي يف النهاية اإىل حت�صني الأداء 

والإنتاجية. ومن هنا يتعني على كافة العاملني بامل�صح التعاون التام اأثناء الدورة التدريبية يف اإتباع التعليمات والإجراءات 

التي ت�صدر من اإدارة امل�صح. وفيما يلي بع�س التعليمات الهامة اأثناء الدورة التدريبية:

اللتزام بالأوقات املحددة للدورة التدريبية واحل�صور اإىل قاعة التدريب مبكرا لإتاحة الفر�صة لل�صتعداد ب�صكل  -

جيد قبل البدء يف التدريب.

ا�صتلم م�صتلزمات التدريب واحلر�س على املحافظة عليها مبا فيها دليل العمل امليداين، واإح�صارها يف كل يوم  -

تدريبي.

يوم تدريب  - الدليل قبل كل  القراءة والإطلع على  للدورة، ويكمن ذلك من خلل  التح�صري وال�صتعداد اجليد 

وذلك لت�صهيل عملية ال�صرح وال�صتيعاب.

والأحاديث  - النقال  الهاتف  مثل  هامة  غري  اأخرى  جوانب  باأي  الن�صغال  وعدم  والرتكيز  اجلدية  على  احلر�س 

اجلانبية.

امل�صاركة  بفعالية من خلل املداخلت الإيجابية وطرح الأ�صئلة بو�صوح ووجهات النظر املفيدة، وعدم التحرج من  -

ال�صوؤال عن اأي اأمور غري وا�صحة اأو مبهمة، وتدوين كافة امللحظات وال�صتف�صارات التي تطرح اأثناء التدريب.

الحتفاظ بكل الكتيبات والن�صرات وخا�صة دليل العمل امليداين، لتكون املرجع الأ�صا�صي للعاملني يف امل�صح. -
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الفصل األول

 النقاط الرئيسيـة التــي يتناولها الفصـــل :

1.1 التعريف بالمسح الشامل األسري
1.2 أهداف المسح الشامل األسري

1.3 المؤشرات التي يوفرها المسح الشامل األسري
1.4 المسوح المرافقة للمسح الشامل األسري
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1.1 تعريف المسح الشامل األسري
اأ�صري متعدد الأغرا�س يغطي خمتلف جوانب احلياة من كافة الحتياجات  امل�صح ال�صامل الأ�صري هو عبارة عن م�صح 

واملتطلبات من البيانات يف ال�صلطنة مبا يف ذلك بيانات القوى العاملة، بيانات النفقات وال�صتهلك بيانات تكنولوجيا 

املعلومات، وغريها الكثري من البيانات.

والغر�س من امل�صح توفري قاعدة بيانات خ�صبة من اأجل ر�صم وتنفيذ الربامج التنموية بغية تطوير عملية التنمية، وتزويد 

بع�س املوؤ�ص�صات ذات العلقة بالبيانات الدقيقة واحلديثة واللزمة لأغرا�س التخطيط وتنفيذ امل�صاريع التي من �صاأنها 

دفع عجلة التنمية يف ال�صلطنة.

1.2 أهداف المسح الشامل األسري
يهدف هذا امل�صح اإىل ما يلي:

و�صع ال�صيا�صات ال�صكانية ال�صليمة من خلل متابعة قوة العمل العمانية والوافدة وم�صاهمة كل منها يف الن�صاط   .1

القت�صادي. 

معرفة العوامل املوؤثرة يف �صوق العمل وربط خمرجات التعليم مبتطلبات �صوق العمل.   .2

متابعة التغريات يف معدل الت�صغيل والباحثني عن العمل خا�صة بني العمانيني وتاأثري عوامل العر�س والطلب ب�صوق   .3

العمل.

درا�صة اخل�صائ�س الجتماعية والقت�صادية لأفراد قوة العمل مع الرتكيز على الباحثني عن العمل وخا�صة الذين   .4

مل ي�صبق لهم العمل، بالإ�صافة اىل التعرف على اأ�صباب الدوران الوظيفي للم�صتغلني.

درا�صة الظروف الجتماعية والقت�صادية للأ�صر، وخا�صة اأ�صر الباحثني عن العمل لتحديد تاأثري هذه الظروف   .5

)عدد اأفراد الأ�صرة ، عدد امل�صتغلني والباحثني منهم عن العمل ، م�صادر دخل الأ�صرة(.

قيا�س الدخل العائلي ح�صب امل�صادر، والتعرف على حجم ا�صتهلك الأ�صر.   .6

درا�صة خ�صائ�س ذوي الحتياجات اخلا�صة.  .7

توفري املوؤ�صرات والبيانات من خلل امل�صوحات املرافقة والتي �صتنفذ ل�صنة واحدة اأو اأكرث.  .8

درا�صة بع�س خ�صائ�س املباين وامل�صاكن واملرافق التابعة لها.  .9
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1.3 المؤشرات التي يوفرها المسح الشامل األسري
�صيت�صمن امل�صح على املوؤ�صرات التالية : 

جدول )1-1( موؤ�صرات امل�صح ال�صامل الأ�صري

خ�صائـ�س امل�صكن والأ�صرة :املوؤ�صـرات القت�صادية :املوؤ�صـرات الجتماعية :

نوع املبنى/امل�صكنالعلقة بقـوة العمـلالعلقة برب الأ�صرة

الإ�صغـــال وال�صتخدامالدورات التدريبيـةاجلن�صيـة

م�صدر امليــاهالأجر ال�صهرياجلن�س

مرافـق امل�صاكن ) الغرف - غرف النوم (املهنـــــة والقطاعالعمر

مــادة البنـــاءالعلقة بالعملالإقامـة )للوافديـن(

طريقة التو�صيل بال�صرف ال�صحـيمدة اخلدمـة املهنيـةاللتحاق بالتعليم

عـدد الأ�صـر القاطنـة بامل�صكـناملهنـة الثانويـة احلالة/املرحلة التعليمية

احليـــازةالقطاع للمهنة الثانويةالتخ�ص�س التعليمي

الأجهــزة والت�صجيــلتالن�صاط للمهنة الثانوية�صبب ترك التعليم

مدة الإقامة يف امل�صكنعدد جهات العمل ال�صابقةا�صتخدام احلا�صب الآيل والإنرتنت

ت�صنيف غري الن�صطنياحلالـة الزواجيـة  واملواليد

مقدار الإيجار ال�صهري، وقيمة امل�صكن عند 

العر�س للبيع، ومتو�صط ا�صتهلك الأ�صرة

ال�صعوبات

العمانيني الذين �صبق لهم 

العمل يف املا�صي

امل�صافة والوقت للو�صول اإىل اخلدمات

1.4 المسوح المرافقة للمسح الشامل األسري
وهناك اأي�صا م�صوحات مرافقة لهذا امل�صح وهي :

جدول )2-1( امل�صوحات املرافقة للم�صح ال�صامل الأ�صري

م�صح نفقات ودخل الأ�صرةم�صح الباحثني عن عمل ) للعمانيني (

م�صح ا�صتخدام الوقتالدوران الوظيفي ) للعمانيني (

امل�صح البلدي واملائيم�صح ال�صياحة املحلية

م�صح قيا�س الظروف املعي�صيةم�صح الثقافة

م�صح موؤ�صرات تكنولوجيا املعلومات

وميكن اإ�صافة اأي م�صوح مرافقة اأخرى وذلك ح�صب احلاجة. و�صيتم يف ال�صنة الأوىل من امل�صح تنفيذ م�صح الباحثني عن 

عمل ، م�صح الدوران الوظيفي ، م�صح ال�صياحة املحلية.



الفصل الثانـــي

 النقاط الرئيسية التي يتناولها الفصل :

2.1 الهيكل التنظيمي للمسح الشامل األسري
2.2 المهام األساسية للعاملين بالمسح الشامل األسري

2.3 عينة المسح الشامل األسري
ية والميدانية 2،4 التجهيزات اإلدار
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2.1 الهيكل التنظيمي للمسح الشامل األسري
الهيكل التنظيمي للعاملني يف تنفيذ امل�صح يكون على النحو التايل :

�صكل )1( : الهيكل التنظيمي للعاملني 
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2.2 المهام األساسية للعاملين بالمسح الشامل األسري
اأق�صى م�صوؤولية تنفيذية عن كل جوانب امل�صح،  اأعماله، ويتوىل  امل�شرف العام: الإ�صراف العام على امل�صح بكافة  	•

ويتوىل يف النهاية م�صوؤولية حتقيق اأهداف امل�صح.

مدير امل�شح: هو امل�صئول عن امل�صح  بكافة اأعماله الإدارية والفنية وامليدانية. 	•
م�شاعد املدير لل�ش�ؤون الفنية: يتحمل امل�صئولية مع مدير امل�صح بكافة اأعماله الفنية وينوب عنه اإذا دعت احلاجة  	•

لذلك.

للم�صح  وامليدانية  الفنية  الأعمال  لكافة  الإعداد  امل�صئول عن  الفريق  فريق املنهجيات والت�شاميم الفنية: هو  	•
ابتداء من عملية التح�صري واإىل نهاية امل�صروع.  وتتحدد مهام الفريق على النحو التايل:

اعداد اخلطة الزمنية لتنفيذ امل�صح.  .1

�صحب العينة وفق املنهجية املعدة من قبل اخلبري.  .2

ت�صميم جداول التبويب والن�صر.  .3

ت�صميم ا�صتمارات امل�صح.  .4

و�صع قواعد التدقيق.  .5

اإعداد  دليل العمل امليداين وبرامج التدريب.  .6

امل�صاركة يف عملية تدريب العاملني بامل�صح.  .7

حتديد متطلبات النظمة امل�صتخدمة يف امل�صح والقيام بفح�صها واختبارها.  .8

ت�صميم التقارير املنظمة للأعمال املكتبية وامليدانية.  .9

ت�صميم التجارب القبلية وتقدير م�صتلزماتها املادية والحتياجات الب�صرية.  .10

تقدير الحتياجات املادية والب�صرية للم�صح.  .11

التحقق من �صري العمل يف خمتلف مراحل امل�صح.  .12

متابعة تدفق و�صري عملية نقل البيانات .  .13

اأي اأعمال اأخرى يكلف بها من قبل مدير امل�صروع وم�صاعدة لل�صوؤون الفنية .  .14

توثيق جميع اأعمال امل�صح.  .15

م�ش�ؤول الأعمال امليدانية: 	•
هو امل�صوؤول عن عملية جمع البيانات من م�صادرها امليدانية املقررة والإ�صراف على تنفيذها ميدانيا وفق اخلطط وحتدد 

مهامه على النحو التايل:

امل�صاركة يف عملية تدريب العاملني بامل�صح.  .1
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امل�صاركة يف تنفيذ الأعمال التح�صريية للم�صح ال�صامل الأ�صري.  .2

امل�صاركة يف تنظيم وتوزيع نطاق العمل للعاملني يف امليدان مع وجود �صلحيات للم�صئول للتغري اإذا دعت احلاجة   .3

لذلك.

التوجه واملتابعة والإ�صراف على جممل جمريات �صري العمل امليداين.  .4

اتخاذ القرارات واإيجاد احللول املنا�صبة حلل امل�صكلت وال�صعوبات .  .5

بث الوعي وتثقيف اأفراد املجتمع باأهمية امل�صح.  .6

املراقب:  	•
هو امل�صوؤول عن الإ�صراف على اأعمال امل�صح يف منطقة تتاألف من عدة مناطق عمل. ويرتبط باملراقب عدد من الباحثني 

الذين يعملون حتت اإ�صرافه املبا�صر. وحتدد مهام املراقب فيما يلي:

م�صوؤول عن اأعمال تنفيذ امل�صح يف منطقة جغرافية مكونة من عدد معني من مناطق عمل.  .1

توزيع مناطق العمل على الباحثني والإ�صراف على عملية التحديث وتنفيذ امل�صح.  .2

م�صاعدة الباحثني اأثناء عملية التحديث يف املناطق ال�صعبة.  .3

توزيع وجمع ا�صتمارات العد الفردي للأ�صر اجلماعية الواقعة يف العينة ومراجعة البيانات قبل ت�صليمها للباحث .  .4

تنفيذ ما يخ�صه من الأعمال والواجبات املتعلقة بتقارير املتابعة اخلا�صة باملراقب.  .5

ا�صتعرا�س احلقول التي حتتوي على حقول كتابية وذلك من خلل التقارير بهدف املراجعة والتدقيق للتحقق من   .6

كفاية الو�صف.

اعتماد البيانات اأول باأول واإر�صالها اإىل قاعدة البيانات عن طريق ال�صبكة.  .7

املتابعة والرقابة على اأعمال الباحثني وذلك من خلل القيام بجولت ميدانية.  .8

الرد والإجابة على ال�صتف�صارات التي ترد اإليه من الباحثني اأثناء امل�صح والرجوع اإىل م�صئول الأعمال امليدانية يف   .9

حالة وجود �صعوبة يف ذلك.

الباحثة:  	•
هي امل�صوؤوله عن جمع البيانات اخلا�صة بامل�صح يف مناطق العمل التى تكلف بالعمل فيها، بحيث ت�صتطيع اجناز العمل 

خلل الفرتة الزمنية املخ�ص�صة لذلك، وحتدد مهام الباحث على النحو التايل:-

ا�صتلم الباحثة نطاق العمل من املراقب والتعرف عليها ح�صب اخلطة املو�صوعة لذلك.  .1

2.  التاأكد من زيارة جميع املباين وامل�صاكن داخل حدود عمله ومقارنتها مع اخلرائط الإلكرتونية.

مراجعة وتدقيق البيانات التي مت جمعها من الأ�صر وفق ر�صائل التوقيف والتنبيه التي تظهر ح�صب قواعد التدقيق   .3

الآلية.
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ادخال بيانات ا�صتمارات العد الفردي من خلل التطبيق املعد لذلك.  .4

اللتزام بالتعليمات والتوجيهات من امل�صوؤولني املبا�صرين وعدم اللجوء اإىل الجتهادات.   .5

اإر�صال البيانات التي مت جمعها اإىل قاعدة البيانات.  .6

الباحث )ذكر(:  	•
مرافقة الباحثة اأثناء تاأدية عملها وذلك ح�صب توجيهات املراقب.  .1

يحل مكان الباحثة يف تاأدية عملها اإذا اقت�صت ال�صرورة لذلك.  .2

يحل مكان املراقب يف تاأدية عمله وتويل جميع مهامه اأثناء اإجازته.  .3

فريق جتهيز البيانات والت�شال: 	•
هو الفريق امل�صوؤول عن عملية مراجعة وتدقيق البيانات التي يتم جمعها من امليدان بهدف تنقيتها من الأخطاء وال�صوائب، 

وكذلك ترميز بيانات املهن والأن�صطة والتخ�ص�صات التعليمية با�صتخدام اأدلة الرتميز معدة لذلك . ويتكون  الفريق على 

النحو التايل:

م�ش�ؤول جتهيز البيانات والت�شال:  	•
هو امل�صوؤول عن الأمور الفنية والأنظمة اخلا�صة مبركز الت�صال وتقدمي الدعم واحللول وال�صعوبات التي قد يواجهها 

العاملني مبركز الت�صال ومتابعة كافة التقارير اليومية اخلا�صة ) مبركز الت�صال وامليدانية (، وحتدد مهام امل�صوؤول 

على النحو التايل:

اإ�صافة بيانات م�صتخدمي النظام.. 1

اإ�صافة م�صتخدم جديد للنظام.. 2

حجب واإعادة تفعيل ح�صاب امل�صتخدم.. 3

حذف ح�صاب امل�صتخدم من النظام.. 4

تعديل على بيانات اخلا�صة بح�صاب م�صتخدم معرف بالنظام.. 5

متابعة كافة التقارير اليومية اخلا�صة ) مبركز الت�صال و امليدانية (.. 6

مراجعة جداول التبويب والن�صر.. 7

مراقب جتهيز البيانات والت�شال:  	•
هو امل�صوؤول عن توزيع ومتابعة  الأعمال اليومية اخلا�صة مبركز الت�صال ويرتبط باملراقب جمموعة من موظفني ) فني 

جتهيز بيانات (، وحتدد مهام املراقب على النحو التايل:

اإ�صناد طوابري للموظفني مبركز الت�صال.. 1
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تغري اأولويات العمل.. 2

الرد على ا�صتف�صارات التي ترد من الأ�صر حول امل�صح.. 3

مراجعة اأعمال موظفي مركز الت�صال.. 4

متابعة التقارير اليومية ملوظفي مركز الت�صال والتقارير اليومية امليدانية ملتابعة معدلت الجناز.. 5

التوا�صل مع املراقبني امليدانيني يف حالة وجود ملحظات من فبل موظفي مركز الت�صال.. 6

فني جتهيز البيانات والت�شال ) م�ظف ات�شال ( :  	•
وذلك من خلل  الأ�صري،  ال�صامل  امل�صح  تنفيذ  مراحل  كل  وال�صمول يف  الدقة  ل�صمان  البيانات  امل�صوؤول عن جودة  هو 

ا�صتعرا�س البيانات وجتهيزها ويتمثل ذلك بالتعامل مع البيانات اخلا�صة بالأ�صر والأفراد ) املراجعة والتدقيق والرتميز 

(، والرد على ال�صتف�صارات من قبل الأ�صر . 

اإر�صال ح�صاب الدخول وكلمة املرور لأ�صر ال�صتيفاء الذاتي ومتديد فرتة ح�صاب الدخول.. 1

اإر�صال ر�صائل ن�صية للأ�صر الواقعة بالعينة.. 2

ا�صتعرا�س بيانات ا�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري وامل�صوحات املرافقة.. 3

املراجعة والتدقيق وترميز بيانات املهن والأن�صطة والتخ�ص�صات التعليمية.. 4

ت�صحيح البيانات من خلل الت�صال الهاتفي مع الأ�صر.. 5

اإرجاع الأ�صر اإىل امليدان لغر�س الزيارة من قبل الباحث امليداين. . 6

متابعة تقارير اليومية.. 7

التوا�صل مع اأ�صر ال�صتيفاء الذاتي.. 8

م�شاعد املدير لتقنية املعل�مات والت�شالت: 	•
هو امل�صوؤول عن الأمور الفنية للأنظمة والربامج يف امل�صح ال�صامل الأ�صري التي تتعلق بتقنية املعلومات والت�صالت، وهو 

امل�صوؤول الأول يف التعامل مع ال�صركة املنفذة للم�صروع. وحتدد مهام الفريق على النحو التايل:

اإن�صاء قواعد البيانات املختلفة وحتقيق التكامل بينهم لتليف الزدواجية والتكرار يف البيانات.  .1

و�صع اأنظمة احلماية والأمان لقواعد البيانات.  .2

درا�صة احتياجات امل�صروع من الأنظمة الآلية والربجميات.  .3

تطوير واإن�صاء التطبيقات املختلفة با�صتخدام التقنيات احلديثة والتدريب على ا�صتخدامها.  .4

تقدمي الدعم الفني اللزم للم�صتخدمني والإ�صراف على تدريبهم.  .5
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الإ�صراف على توافق الأنظمة والوثائق الفنية.  .6

حفظ الوثائق اخلا�صة بالنظام.  .7

الهتمام باملزودات )servers( التي حتتوي على جميع قواعد البيانات.  .8

م�شاعد املدير لل�ش�ؤون الإدارية واملالية : 	•
هو امل�صوؤول عن كافة اجلوانب والإجراءات الإدارية واملالية يف امل�صح ال�صامل الأ�صري. 

وحتدد مهام الفريق على النحو التايل :

القيام بكافة املعاملت املالية وفق الأ�صول والإجراءات والتعليمات املحددة يف النظام املايل.  .1

مراجعة تقديرات امليزانية ب�صكل دوري واقرتاح تعديلها كلما توفرت معطيات وم�صتجدات ت�صتدعي لذلك.  .2

اأعداد تقارير مالية دورية حول الو�صع املايل للم�صروع.  .3

القيام بكافة الأعمال التي تدخل يف نطاق اخت�صا�صه.  .4

املتابعة على توفري اللوازم وامل�صرتيات وتوفري مقرات العمل وو�صائل نقل للعاملني بامل�صح ح�صب اجلدول الزمني.  .5

املتابعة الإدارية واملالية لكل حالة لها علقة بامل�صح ال�صامل الأ�صري.  .6

الإعالمي: 	•
خطة  وفق  الإعلم  و�صائل  خمتلف  يف  واأهدافه  بامل�صح  التعريف  خلل  من  بالإعلم  املتعلقة  اجلوانب  عن  امل�صوؤول  هو 

اإعلمية.
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2.3 عينــة المسـح الشامل األسري

2.3.1 إطار العينة:
مت ت�صميم عينة امل�صح ال�صامل الأ�صري بحيث متثل جميع الأ�صر يف ال�صلطنة وعلى م�صتوى احل�صر والقرى. ومت ا�صتخدام 

العينة  اختيار  مت  اأنه  اإىل  الإ�صارة  وجتدر  للعينة،  كاإطار  2010م   لعام  واملن�صاآت  وامل�صاكن  لل�صكان  العام  التعداد  اإطار 

وفقًا للمقايي�س والأ�ص�س العلمية امل�صتخدمة دوليًا والتي تعتمد على اأ�صلوب ت�صميم العينات الع�صوائية الطبقية العنقودية 

اأ�صرة  اأ�صرة معي�صية، وكذلك �صي�صمل على )300(  متعددة املراحل. و�صوف ي�صمل امل�صح عينة �صنوية تبلغ )14.460( 

جماعية )10 اأفراد من كل اأ�صرة جماعية( وذلك بغر�س تعزيز عينة الأ�صر املعي�صية لبيانات القوى العاملة. وكما اأن هذا 

امل�صح يتوجه اإىل الأ�صرة باأكملها باعتبارها وحدة املعاينة النهائية. 

2.3.2 طبقات العينة:
اأولية  وحدات  اإىل  بدورها  تنق�صم  م�صتقلة  طبقة  ال�صلطنة  يف  حمافظة  كل  اعتربت  املعي�صية،  الأ�صر  من  عينة  ول�صحب 

خمتلفة احلجم. واأما بالن�صبة ل�صحب عينة من الأ�صر اجلماعية فقد مت ت�صميم اإطار خا�س لهذه الأ�صر اجلماعية مبني 

على اأ�صا�س ثلث طبقات للعينة ح�صب تواجد هذه الأ�صر اجلماعية مبنطقة العد؛ الطبقة الأوىل ت�صم مناطق العد التي 

حتتوي على )1 - 3( اأ�صرة جماعية، والطبقة الثانية ت�صم مناطق العد التي حتتوي على )4 - 8( اأ�صرة جماعية، والطبقة 

الثالثة ت�صم مناطق العد التي حتتوي على )9 فاأكرث( اأ�صرة جماعية.

2.3.3 الوحدات األولية:
مت تكوين الوحدات الأولية بعد فرز مناطق العد على م�صتوى ال�صلطنة يف كل حمافظة ح�صب احل�صر اأول ثم فرزها على 

ح�صب القرى ثانيا. و�صيكون هناك رقم م�صل�صل لكل وحدة اأولية على م�صتوى ال�صلطنة. وفيما يلي الوحدات الأولية للأ�صر 

املعي�صية وللأ�صر اجلماعية:

•			ال�حدات الأولية لالأ�شر املعي�شية: تكون الوحدة الأولية يف كل حمافظة عبارة عن املربع الذي ت�صم )20( اأ�صرة 
فاأكرث اأو دمج جمموعة مربعات )يف نف�س منطقة العد( ت�صم على الأقل )20( اأ�صرة. )و قد ت�صم يف بع�س احلالت 

النادرة 19 اأو رمبا 18 اأ�صرة( و هي تتكون من مربع واحد اأو من جمموعة مربعات حمددة ميدانيا. و يبلغ متو�صط 

حجم الوحدة الأولية اجلديدة 39.4 اأ�صرة على م�صتوى ال�صلطنة و يبلغ اأدناه 30.2 يف حمافظة م�صندم و اأق�صاه 

42.4 مبحافظة م�صقط. وبلغ عدد الوحدات الأولية للأ�صر املعي�صية )10127(.

ال�حدات الأولية لالأ�شر اجلماعية: تكون الوحدات الأولية عبارة عن مناطق العد يف كل طبقة من الطبقات  	•
الثلثة. وبلغ عدد الوحدات الأولية)مناطق العد( للأ�صر اجلماعية )1420( توزعت على الطبقات كالتايل :

عدد الوحدات الأولية يف الطبقة الأوىل )1240(.  .1

عدد الوحدات الأولية يف الطبقة الثانية )144(.  .2

عدد الوحدات الأولية يف الطبقة الثالثة )36(.  .3
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تحديد الوحدات األولية الواقعة في العينة:   2.3.4
مت حتديد الوحدات الأولية الواقعة يف العينة بعد �صحبها بطريقة ع�صوائية وباحتمالت تتنا�صب مع عدد الأ�صر بالوحدات 

الأولية، وبلغ عدد الوحدات الأولية الواقعة يف العينة كالتايل :

اأ�صرة على  يتم �صحب )20(  كما  العينة )2757(  الواقعة يف  الأولية  الوحدات  بلغ عدد  املعي�شية:  الأ�شر  عينة  	•
م�صتوى كل وحدة اأولية وي�صمى العنقود، واجلدول )1-2( يو�صح توزيع عينة الأ�صر املعي�صية  �صهريا و�صنويا ح�صب 

املحافظات.

عينة الأ�شر اجلماعية: بلغ عدد الوحدات الأولية )مناطق العد( الواقعة يف العينة )120( ويتم �صحب )10(  	•
اأفراد من كل اأ�صرة جماعية واقعة يف العينة ح�صب الطبقات ، واجلدولني )2-2( و  )3-2( يو�صحان عدد مناطق 

العد  وعدد الأ�صر اجلماعية والتوزيع ال�صهري للعينة ح�صب الطبقات.

عينة المسوح المرافقة:   2.3.5
تعترب عينة امل�صح ال�صامل الأ�صري مبثابة الإطار العام للم�صوح املرافقة. و�صتكون عينة امل�صوح املرافقة ربع عينة امل�صح 

ال�صامل الأ�صري، ويف�صل اختيار الفرتة الأن�صب للعمل امليداين من حيث الطق�س وكذلك ا�صتقرار ال�صر واحلراك ال�صكاين 

من جهة اأخرى.اأما بالن�صبة للم�صوح التي تتاأثر نتائجها بالتغريات املو�صمية على غرار م�صح نفقات ودخل ال�صرة وم�صح 

ال�صياحة املحلية  ت�صتوجب توزيع العينة بالت�صاوي على كامل اأ�صهر ال�صنة.
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جدول )1-2( : توزيع عينة الأ�صر املعي�صية �صهريا و�صنويا ح�صب املحافظات

املحافظة

4 �صنوات�صنويا�صهريا
عدد الأ�صر يف 

تعداد 2010

عدد 

العناقيد

عدد 

الأ�صر

عدد 

العناقيد

عدد 

الأ�صر

الن�صبة

عدد 

العناقيد

عدد 

الأ�صر

الن�صبة

5.6120977 %1.43366720 %7140841680م�صقط

17.532999 %4.42885760 %6120721440ظفار

81.64708 %24.61923840 %48048960م�صندم

32.411860 %8.11923840 %48048960الربميي

15.244120 %6.03366720 %7140841680الداخلية

8.667032 %2.12885760 %6120721440�صمال الباطنة

14.838860 %3.82885760 %6120721440جنوب الباطنة

22.126024 %5.12885760 %6120721440جنوب ال�صرقية

2028724 %3.82885760 %6120721440�صمال ال�صرقية

2419979 %20.42404800 %5100601200الظاهرة

973960 %24.61923840 %48048960الو�صطى

14.6399243 %3.7292858560 %61122073214640الإجمايل

ملحظة : بالن�صبة ملحافظة الو�صطى عدد العناقيد تكون اأربعة عناقيد يف كل الأ�صهر ماعدا �صهر دي�صمرب ثلثة عناقيد.

جدول )2-2( : عدد مناطق العد وعدد الأ�صر اجلماعية واأفرادها بالعينة خلل ال�صنة الأوىل ح�صب الطبقات 

                               الطبقات 

                   التوزيع

الطبقة الأوىل 

) 1 - 3 (  اأ�صر

 جماعية

الطبقة الثانية

 ) 4 - 8 ( اأ�صر 

جماعية

الطبقة الثالثة

 9 اأ�صر 

جماعية فاأكرث

املجموع

1240144361420اإجمايل عدد مناطق العد )ح�صب تعداد 2010(

483636120عدد مناطق العد بالعينة

8.5 %100.0 %25.0 %3.9 %ن�صبة العينة على م�صتوى مناطق العد

17547535053012اإجمايل عدد الأ�صر اجلماعية)ح�صب تعداد 2010(

4872180300عدد الأ�صر اجلماعية بالعينة

10.0 %35.6 %9.6 %2.7 %ن�صبة العينة على م�صتوى الأ�صر اجلماعية

اإجمايل عدد اأفراد الأ�صر اجلماعية

)ح�صب تعداد 2010(

1068655697869463233306

48072018003000عدد اأفراد الأ�صر اجلماعية بالعينة

1.3 %2.6 %1.3 %0.4 %ن�صبة العينة على م�صتوى اأفراد الأ�صر اجلماعية



دليل العمل الميداني المسح الشامل األسري 28

جدول ) 3-2 ( : عدد مناطق العد وعدد الأ�صر اجلماعية واأفرادها بالعينة ال�صهرية ح�صب الطبقات : 

                                               الطبقات

                       التوزيع

الطبقة الأوىل 

) 1 - 3 (  اأ�صر 

جماعية

الطبقة الثانية

 ) 4 - 8 ( اأ�صر 

جماعية

الطبقة الثالثة

 9 اأ�صر 

جماعية فاأكرث

املجموع

43310عدد مناطق العد بالعينة ال�صهرية

461525عدد الأ�صر اجلماعية بالعينة ال�صهرية

4060150250عدد اأفراد الأ�صر اجلماعية بالعينة ال�صهرية

2.3.6 نتائج المسح الشامل األسري:
�صوف يتم تقدير نتائج �صنوية للم�صح ال�صامل الأ�صري للأ�صر املعي�صية على م�صتوى ال�صلطنة واملحافظات ح�صب 

م�صتوى  على  العاملة  للقوى  و�صنوية  �صهرية  موؤ�صرات  تقدير  من  العينة  ومتكن  والقروية.  احل�صرية  التجمعات 

ال�صلطنة �صواء كان ذلك للأفراد يف الأ�صر املعي�صية ) عمانية اأو وافدة (، اأو للأفراد املنتمني اإىل الأ�صر اجلماعية 

اأو لإجمايل ال�صكان الن�صطني بال�صلطنة.
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2.4 التجهيزات الميدانية واإلدارية
جتهيز مقرات امل�شح: �صيتم جتهيز عدد 12 مقر موزعة على خمتلف املحافظات و�صيكون املقر الرئي�صي للم�صح يف  	•

حمافظة م�صقط . واجلدول )4-2( يو�صح توزيع املقرات.

جدول )4-2( توزيع املقرات

عدد املقراتالوليةاملحافظةم

1بو�صرم�صقط 1

1�صللةظفار2

1خ�صبم�صندم3

1الربمييالربميي4

2نزوى و�صمائلالداخلية5

1�صحار�صمال الباطنة6

1امل�صنعةجنوب الباطنة7

1الكامل والوايفجنوب ال�صرقية8

1اإبراء�صمال ال�صرقية9

1عربيالظاهرة10

1الدقمالو�صطى11

12  املجموع

بالت�صال  املحافظات  يف  امليدان  اإىل  العاملني  توجه  قبل  امل�صبقة  التهيئة  ينبغي  املحلية:  بال�شلطات  الت�شال  	•
عملية جمع  لت�صهيل  امل�صاهمة   �صاأنه   من  الذي  الأمر  والولة(  املحافظني  )مكاتب  املحلية  ال�صلطات  مع  والتن�صيق 

البيانات ون�صر الوعي  بني الأ�صر.

م�شتلزمات العمل امليداين: قبل التوجه والبدء بالأعمال امليدانية، يجب التاأكد من توفري التجهيزات التالية : 	•

جدول )5-2( امل�صتلزمات

امل�صتلزماتمامل�صتلزماتم

بطاقات اإخبار بزيارة6.جهاز لوحي وبطارية اإ�صافية1.

حقيبة عمل7.دليل العمل امليداين2.

البطاقة التعريفية8.و�صيلة نقل3.

من�صورات عن امل�صح9.دفرت امللحظات4.

خطاب لأرباب الأ�صر10.البو�صلة )اإذا لزم الأمر(5.

تاأمني و�شائل النقل: �صيتم توفري و�صائل للنقل عدد 17 �صيارة دفع رباعي للمقرات امليدانية. 	•
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ت�زيع العاملني يف امليدان: مت حتديد عـدد العاملني امليدانني يف تنفيذ امل�صح على �صوء حجم العينة والتي تتكون  	•
من  1220 اأ�صرة  معي�صية بالإ�صافة اإىل ) 25 ( اأ�صرة جماعية يف ال�صلطنة �صهريا، واجلدول )6-2( يو�صح توزيع 

العاملني ح�صب املحافظات.

جدول )6-2( توزيع العاملني ح�صب املحافظات

املحافظةم

عدد العناقيد

 يف ال�صهر

عدد الأ�صر

 يف ال�صهر

عدد املراقبنيعدد الباحثنيعدد الباحثات

3-71406م�صقط1

6120311ظفار2

480211م�صندم3

480211الربميي4

7140422الداخلية5

6120311�صمال الباطنة6

2-61203جنوب الباطنة7

6120311�صمال ال�صرقية8

6120312جنوب ال�صرقية9

5100311الظاهرة10

480211الو�صطى11

61122034916املجموع

ملحظة : عدد العناقيد تكون 3 يف �صهر 12 يف حمافظة الو�صطى.

البيانات  جتهيز  فريق  يف  العاملني  عـدد  حتديد  مت  والت�شال:  البيانات  جتهيز  فريق  يف  العاملني  عدد  	•
والت�صال على �صوء عدد الأ�صر املر�صلة من امليدان اإىل فريق جتهيز البيانات والت�صال حوايل )56( اأ�صرة  يوميا. 

عليه فقد مت تقدير عدد العاملني كتايل:

- )8( موظف جتهيز البيانات والت�صال.

- )2( مراقب جتهيز البيانات والت�صال.

- )1( م�صوؤول جتهيز البيانات والت�صال.

الإجراءات املتبعة يف تنفيذ العمل خالل ال�شهر : 	•
- �صبعة اأيام من ال�صهر تخ�ص�س لعملية حتديث العناقيد مبعدل اإجناز 30 مبنى يف اليوم الواحد.

- ع�صرة اأيام من ال�صهر تخ�ص�س لعملية ا�صتيفاء البيانات من الأ�صر مبعدل اأجناز 4 اأ�صر يف اليوم الواحد.

- 5 اأيام من ال�صهر تخ�ص�س للمراجعة الأخرية للم�صاكن املغلقة والأ�صر املوؤجلة والتهيوؤ لل�صهر القادم.
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وميكن  بامل�صح،  للعاملني  اإجازات  الر�صمية  العطلت  اأيام  وكذلك  وال�صبت  اجلمعة  يومي  الأ�صبوع  نهاية  اإجازة   -

للمنطقة وظروف  الطبيعة اجلغرافية  العمل ح�صب  اأيام  التغيري يف  امليدانية  الأعمال  للمراقب مبوافقة م�صئول 

الإجازات والعطلت الر�صمية. 

�شاعات العمل للعاملني يف امليدان : 	•
- الفرتة ال�شباحية: من ال�صاعة الثامنة �صباحًا وحتى ال�صاعة الواحدة ظهرا.

- الفرتة امل�شائية: من ال�صاعة الرابعة ع�صرا وحتى ال�صابعة ليًل.

وعلى اأية حال ميكن للمراقب يف بع�س املناطق تغيري مواعيد العمل للتكيف مع طبيعة املنطقة التي يعملون فيها وظروف 

�صكانها، �صريطة اأن ل يقل اإجمايل عدد �صاعات العمل اليومي عن ) 8 ( �صاعات.

�شاعات العمل  للعاملني يف فريق جتهيز البيانات والت�شال: 	•
- الفرتة الأوىل: من ال�صاعة )8.30( �صباحًا وحتى ال�صاعة )2.00( ظهرا.

- الفرتة الثانية: من ال�صاعة )5.00( ع�صرا وحتى ال�صاعة )9.00( م�صاء.

و �صيتم تخ�صي�س فريقني للعمل يف جتهيز البيانات بالتناوب اأ�صبوعيا بني الفرتتني وح�صب ما تقت�صيه م�صلحة العمل.



الفصل الثالث

 النقاط الرئيسية التي يتناولها الفصل :

3.1  المفاهيم والمصطلحات العامة
3.2  استمارة التحديث

3.3  استمارة المسح الشامل األسري
3.4  استمارة مسح الباحثين عن عمل

3.5 استمارة الدوران الوظيفي
3.6  استمارة العد الفردي

3.7  استمارة السياحة المحلية
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3.1  المفاهيم والمصطلحات العامة
التجمـع: هو مكان م�صتقل يحمل ا�صما حمددًا ومتعارف عليه، وي�صم مبنى اأو اأكرث. كما يعترب جتمعًا كل موقع يحمل  	•
ا�صمًا حمددًا ويوؤمه ال�صكان من وقت لآخر ولو مل يوجد به مبنى، وا�صتنادًا ملا �صبق فاإن التجمع قد يكون مدينة اأو قرية 

اأو موقعًا ماأهوًل بال�صكان اأو جمرد م�صمى مكان. وي�صنف التجمع على نوعني اإما ح�صري اأو قروي.

احل�شر والقرى: لأغرا�س التعداد وامل�صوح يعترب ح�صرًا  كًل من وليات م�صقط، مطرح، بو�صر، ال�صيب، ومراكز  	•
الوليات الأخرى وكذلك كل م�صمى �صكاين ثابت يبلغ عدد �صكانه )2.500( ن�صمة اأو اأكرث �صريطة اأن يتوفر فيه على 

الأقل ثلث من اخلدمات الأ�صا�صية التالية: مدر�صة حكومية - كهرباء من ال�صبكة العامة- مركز �صحي حكومي - 

خطوط الهاتف - مكتب بريد ويعترب كل م�صمى �صكاين بخلف ذلك قرى.

املبنى: يعرف املبنى باأنه م�صيد منف�صل م�صتقل  وقد يكون متل�صق مع مبنى اآخر موؤلف من غرفة اأو اأكرث و يغطيه  	•
�صقف وغالبًا ما يكون حماطًا بجدران خارجية اأو جدران فا�صلة متتد من الأ�صا�صات حتى ال�صقف و مثبت على الأر�س 

ب�صفة دائمة اأو موؤقتة ب�صرف النظر عن املواد امل�صتخدمة يف ت�صييده. وميكن اأن ي�صتخدم املبنى اأو يزمع ا�صتخدامه 

لأغرا�س �صكنية اأو جتارية اأو لتقدمي خدمات. لذلك قد يكون املبنى م�صنعًا اأو متجرًا اأو م�صكنًا اأو مدر�صة اأو م�صت�صفى  

اأو م�صجدًا  اأو فندقًا اأو وزارة اأو اإدارة حكومية اأو غري ذلك.

ولأغرا�س امل�صح يتم ت�صنيف املبنى اأو امل�صيدات �صمن اخليارات التالية :  

 اأ - مبنى: هو كل م�صيد ي�صتخدم اأو يزمع ا�صتخدامه لأغرا�س �صكنية وجتارية اأو لتقدمي اخلدمات.

 ب - مبنى تابع: هو امل�صيد امللحق ملبنى رئي�صي و ل تقيم به اأ�صرة معي�صية ولي�س مبن�صاأة ومن الأمثلة على ذلك 

غرفة ال�صيوف اأو غرفة الطبخ اأو الغرفة املخ�ص�صة لعمال املنزل وغرف احلرا�صة. 

املياه  وخزانات  ال�صيارات  مظلة  مثل  املبنى  تعريف  عليها  ينطبق  ل  التي  امل�صيدات  جميع  ينطبق:  ل   - ج   

وجممعات الكهرباء وغرف املحركات وم�صخات املياه وحظرية املا�صية وما �صابه ذلك من امل�صيدات.

امل�شكن: مبنى اأو جزء من مبنى معد اأ�صل ل�صكن اأ�صرة واحدة ولو كان وقت الزيارة م�صغوًل باأكرث من اأ�صرة اأو كان  	•
اإليه واخلروج منه دون ا�صطرارهم للمرور  اأو اأكرث ( ميكن �صاغليه من الدخول  خاليًا. وللم�صكن مدخل م�صتقل ) 

عرب م�صكن اآخر،  وهكذا فقد يكون امل�صكن فيل اأو �صقة اأو م�صكن عربي اأو م�صكن قروي اأو غرفة، وقد يكون عري�صا 

اأو �صندقة اأو خيمة، كما قد يكون م�صكنًا عامًا كالفندق و�صكن الطلبة ومع�صكرات العمل وما �صابه ذلك من اأماكن 

الإقامة اجلماعية. ولأغرا�س امل�صح يعترب م�صكنًا كل م�صيد م�صكون فعًل وقت الزيارة ولو مل يكن م�صيدًا  اأ�صًل لغر�س 

ال�صكن. كالدكان الذي ي�صتخدم للعمل والإقامة معًا.

اأو ل تربطهم �صلة قرابة،  اأفراد، تربطهم  اأو جمموعة  اأنها فرد  املعي�صية على  الأ�صرة  تعّرف  الأ�شرة املعي�شية:  	•
ي�صرتكون معًا يف كل من ال�صكن ووجه اأو اأكرث من ترتيبات املعي�صة.

الأ�شرة اجلماعية: تعّرف الأ�صرة اجلماعية على اأنها جمموعة من الأفراد تربطهم ظروف مت�صابهة اأو اأو�صاع  	•
خا�صة اأو اأهداف م�صرتكة وغالبًا ما يقطنون يف امل�صاكن اجلماعية ومهما كان عددهم فاإنهم مبثابة اأ�صرة واحدة. 

وهذا امل�صح ي�صتهدف الأ�صر اجلماعية يف مع�صكرات العمال بغر�س تعزيز عينة القوى العاملة.

رب الأ�شرة: هو فرد من الأ�صرة املعي�صية الذي تعتربه الأ�صرة رئي�صًا لها. ول ي�صرتط يف رب الأ�صرة اأن يكون اأكرب  	•
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اأفرادها �صنًا اأو اأكرثهم دخًل اأو من نوع معني ) ذكر اأو اأنثى (. كما ل ي�صرتط اأن تربطه �صلة قربى ببع�س اأو كل 

اأفرادها. غري اأنه ي�صرتط اأن يكون بالغًا ورا�صدًا ومدرجًا من بني اأفرادها واأن ل يقل عمره عن ) 15( �صنة.

دخل الأ�شرة: هو جمموع الإيرادات الدورية النقدية والعينية ال�صافية جلميع اأفراد الأ�صرة املبحوثة من م�صادر  	•
الدخل املختلفة خلل مدة زمنية حمددة كالأ�صبوع اأو ال�صهر اأو ال�صنة، على اأن ي�صتبعد دخل عامل املنزل من الدخل 

التي حدثت مرة  اأو  املنتظمة  اأو غري  الطارئة  الأ�صرة املتح�صلت  ي�صتبعد من دخل  املبحوثة، كما  الأ�صري للأ�صرة 

واحدة كجوائز اليان�صيب اأو املرياث اأو املهر.

امل�شتغل: امل�صتغل هو الفرد ) ذكرًا اأو اأنثى ( الذي بلغ 15 �صنة فاأكرث من العمر، وعمل ولو ملدة �صاعة واحدة على  	•
الأقل، عمًل ذا قيمة اقت�صادية داخل امل�صكن اأو خارجه، �صواء كان ذلك العمل حل�صابه اخلا�س اأو يف م�صروع ميلكه 

اأي�صاً ولو مل يزاول اأي عمل خلل الأ�صبوع املذكور اإذا  اأحد اأفراد الأ�صرة، اأو حل�صاب الغري، ويعترب الفرد م�صتغًل 

انطبق عليه اأحد ال�صرطني التاليني :

اأن يكون مرتبطًا بعمل حل�صاب الغري لكنه مل ميار�صه ب�صبب الإجازة اأو املر�س اأو لظروف قاهرة.  .1

اأن يكون م�صتغًل يف الأ�صل يف م�صروعه اخلا�س ) يعمل حل�صابه اأو �صاحب عمل ( لكنه مل ميار�س العمل ب�صبب   .2

ظروف قاهرة اأو ب�صبب طبيعة العمل نف�صه. فاملزارع الذي هياأ اأر�صه للزراعة وبذرها وينتظر مو�صم اجلني مثًل 

يعترب م�صتغًل �صريطة األ يكون باحثًا عن عمل خلل تلك الفرتة. وينطبق ذلك على اأفراد الأ�صرة الذين يعملون 

معه ب�صفه دائمة، وي�صتثنى من ذلك ربة البيت حيث ل تعترب م�صتغلة اإل اإذا مار�صت العمل فعًل خلل الأ�صبوع 

املحدد.

املهنة الرئي�شية: هي نوع العمل الذي يوؤديه الفرد امل�صتغل مثل طبيب اأطفال، مدر�س جامعي، مزارع خ�صار، معلم  	•
اأبل، مدير  اإذاعي، راعي  تلفزيوين، حلق رجايل، خمرج  بناء، فرا�س، حار�س، مذيع  ابتدائي، حما�صب، مهند�س 

مبيعات، اأمني م�صتودع..الخ.

ال�صابقتني.  ال�صنتني  اأخرى خلل  اإىل موؤ�ص�صة  العماين من موؤ�ص�صه  املوظف  تنقل  به  الدوران ال�ظيفي: يق�صد  	•
وي�صرتط اأن تكون الوظيفيتني يف القطاع العام اأو اخلا�س اأو الأهلي. ويجب على الباحث من خلل احلوار مع املبحوث 

اأن ي�صتو�صح عن قطاع العمل للوظيفيتني ملعرفة ما اإذا كانت تنطبق عليه ا�صتمارة الدوران الوظيفي اأم ل.

ال�شياحة: يق�صد بها ال�صفر اإىل اأماكن خارج البيئة املعتادة والإقامة بها ملدة ل تتجاوز �صنة واحدة مت�صلة لأغرا�س  	•
ال�صتجمام والعمل والأغرا�س الأخرى، واأن ل يكون الغر�س من الرحلة هو القيام مبمار�صة ن�صاط يدر دخل يف مكان 

الزيارة.

ال�شائح: هو ال�صخ�س الذي يقوم بزيارة اإىل غري بيئته املعتادة ويقيم فيها لفرتة ل تتجاوز العام لغر�س الرتفيه اأو  	•
العمل اأو اأي غر�س اآخر. واأن ل يكون الغر�س من الرحلة هو القيام مبمار�صة ن�صاط يدر دخل يف مكان الزيارة.

ال�شياحة املحلية: هي الأن�صطة ال�صياحية التي يقوم بها املواطنون واملقيمون اإىل خارج بيئتهم املعتادة داخل البلد. 	•
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3.2 استمارة التحديث

3.2.1  البيانات الجغرافية:
املحافظة: تق�صم ال�صلطنة اإىل 11 حمافظة وهي ) م�صقط، ظفار، م�صندم، الربميي، الداخلية، �صمال الباطنة،   	•

جنوب الباطنة، �صمال ال�صرقية، جنوب ال�صرقية،الظاهرة، الو�صطى (.

ال�لية: تق�صم املحافظات اإىل اأق�صام اإدارية اأ�صغر ي�صمى كل منها ولية. ويبلغ جمموع الوليات بال�صلطنة )61(  	•
ولية.

املدينة/القرية: تق�صم كل من وليات حمافظة م�صقط اإىل اأق�صام يدعى كل منها جممع، اأما الوليات الأخرى  	•
في�صم كل منها عددًا من التجمعات ال�صكانية ) مدن / قرى (. 

احللة/املجمع: رقم احللة املخ�ص�س لأغرا�س التق�صيمات التعدادية ورقم املجمع املخ�ص�س من البلدية. 	•
ن�ع التجمع: هو مكان م�صتقل يحمل ا�صما حمددًا ومتعارف عليه، وي�صم مبنى ،وي�صنف التجمع على نوعني اإما  	•

ح�صري اأو قروي.

رقم منطقة العد: رقم منطقة العمل اخلا�صة بكل باحث. 	•
رقم ال�حدة الأولية: الوحدة الأولية هي عبارة عن مربع ي�صم على الأقل 20 اأ�صرة، اأو جمموعة مربعات ت�صم  	•

على الأقل 20 اأ�صرة يف نف�س منطقة العد. وتعطى رقم م�صل�صل خا�س يتبع منطقة العد التي تنتمي اإليها.

الطبقة ) لالأ�شر اجلماعية(: انظر طبقات العينة.  	•
رقم املربع: الرقم املخ�ص�س لكل مربع يف ال�صلطنة، ومت�صل�صل داخل املجمع / احللة. 	•

نتيجة املقابلة: �صنفت اخليارات على النحو التايل : 	•
ا�شتجابت: تعاون الأ�صرة مع الباحث واإدلئها بكافة البيانات املطلوبة.  .1

رف�شت: عدم تعاون الأ�صرة مع الباحث ورف�صها الإدلء باأي من البيانات املطلوبة.  .2

3.2.2  بيانات المبنى:
رقم املبنى باملربع: يتم ترقيم املباين يف اخلارطة الرقمية داخل كل مربع ابتداء بالرقم ) 1 ( و انتهاء برقم اآخر  	•

مبنى يف املربع الواحد.

رقم البلدية: الرقم املدون على لوحة معدنية يجدها الباحث على مدخل املبنى وذلك يف الوليات املرقمة من قبل  	•
البلدية )حمافظة م�صقط ما عدا قريات، مدينة �صللة، مدينة �صحار (.

ا�شم املبنى:  بع�س املباين توجد بها اأ�صماء يف الواجهة الأمامية مثل: بيت حطاط، بيت الرمي، اأبراج ال�صحوة… 	•
الخ. 
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ن�ع املبنى: لقد �صنفت اأنواع املباين كالتايل : 	•
اأكرث مت�صلني ب�صلم داخلي يوؤدي اإىل كافة مكوناتها،  اأو  اأكرث وتتاألف من دور  اأو  فيال: مبنى يتكون من وحدة   .1

ويحيط بالفيل عادة �صور خارجي ي�صم املبنى وامل�صاحة املحيطة به والتي قد تكون حديقة. 

عربي: مبنى يتكون من غرفة اأو اأكرث و مرافق متل�صقة اأو متجاورة تتخللها غالبا ف�صحة �صماوية ت�صكل جزءًا ل   .2

يتجزاأ من املبنى، و يحيط به اأحيانا �صور خارجي. وقد يتكون من اأكرث من وحدة ويف هذه احلالة ي�صنف كل جزء 

ح�صب تعريف الوحدة. وتعترب املباين ذات الأ�صقف الهرمية اأو الدائرية املنت�صرة يف حمافظة ظـفار مبثابة مبان  

عربية رغم كونها كتلة معمارية واحدة ولي�س بها ف�صحة �صماوية.                                                           

عمارة: مبنى يتكون من دورين فاأكرث ويحتوي كل دور على وحدة واحدة على الأقل ، وميكن الو�صول اإىل الوحدة   .3

ويف   ، مدخل  من  اأكرث  لها  يكون  وقد  العمارة  اأدوار  بني  يربط  م�صرتك  �صلم  اإىل  يوؤدي  عام  مدخل  طريق  عن 

بع�س الأحيان يوجد م�صعد كهربائي اإ�صافة لذلك. ويف كثري من احلالت حتتوي العمارة يف دورها الأر�صي على 

من�صاآت تكون جزء منها. 

غرفة/غرف: مبنى يتكون من غرفة واحدة اأو جمموعة غرف متل�صقة مع بع�صها البع�س وغري حماطة ب�صور   .4

خارجي مبنية من ال�صمنت اأو الطني اأو احلجر وقد ت�صمل مرفق كدورة مياه، ب�صرط اأن ل يزيد عن دور واحد. 

وغالبًا ما تكرث هذه الغرف يف املزارع وت�صتخدم ل�صكن عمال املزارع.

قروي: مبنى يتكون من غرفة اأو اأكرث ومرافق متجاورة وعادًة ما تكون متباعدة عن بع�صها وهو موؤلف من دور   .5

واحد و حماط كليًا اأو جزئيًا ب�صور خارجي، ويكون املبنى القروي غالبا مبنيا من الطني و اخل�صب واأحيانًا من 

ال�صمنت كما قد يكون كل جزء منه مبني من مواد تختلف عن املواد امل�صتخدمة يف اأجزائه الأخرى.

�شقة/�شقق: مبنى اأو جزء من مبنى يتكون من غرفة اأو اأكرث مع املرافق اخلا�صة بها ) مطبخ ودورة مياه (   .6

�صريطة اأن ل يزيد عن دور واحد. ويغلق عليها جميعا باب خارجي واحد اأو اأكرث، وغالبًا ما تكون ال�صقة جزءا من 

عمارة اأو فيل اأو مبنى عربي.

من  مبنيًا  مبنى  فهي  ال�صندقة  اأما  النخيل.  �صعف  من  اأ�صا�صًا  مقام  مبنى  هو  العري�س  عري�ش/�شندقة:   .7

اخل�صب، وعادة ما تكرث ال�صندقة يف املزارع اأو قرب الإن�صاءات.

وامل�صنع  كاملدر�صة  اقت�صادي   اأو غري  اقت�صادي  ن�صاط  ملمار�صة  اأ�صل  معد  مبنى  من  اأو جزء  مبنى  من�شاأة:   .8

وامل�صجد ومبنى الوزارة، ومعر�س ال�صيارات، والأندية الريا�صية والثقافية، ومباين املراكز التجارية مثل ) ال�صتي 

�صنرت،... الخ ( ب�صرط اأن ل يكون قد مت ت�صنيفه �صمن الأنواع ال�صابقة من املباين. ولأغرا�س التعداد وامل�صوح 

تعترب من�صاأة كل من الأر�س الف�صاء التي ميار�س فيها ن�صاط اقت�صادي مثل م�صنع الطابوق �صواء كانت م�صورة 

اأو غري م�صورة.

من�شاآت و�شقق: مبنى يتكون من من�صاأة اأو جمموعة من�صاآت متل�صقة ويوجد خلفها اأو بجانبها �صقة / �صقق، اأو   .9

غرفة / غرف، ب�صرط األ تزيد عن دور واحد.    

اأخرى: اأي مبنى ل ينطبق عليه اأي نوع من الأنواع �صابقة الذكر، مثل ) الكارفان، اخليمة، الكهف،...الخ (.   .10

وتنطبق هذه احلالة على كافة الأماكن التي وجدت م�صكونة رغم اأنها غري معدة اأ�صل لغر�س ال�صكن كالدكاكني 

واملن�صاآت الأخرى، والتي ل ميكن ت�صنيفها من �صمن اأنواع املبنى.
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اإ�شغال املبنى: 	•
م�شغ�ل: اإذا كان املبنى م�صتخدما لل�صكن و يقيم به فرد اأو اأكرث و بالن�صبة للمن�صاأة اأن تكون عاملة يزاول فيها   .1

ن�صاط اقت�صادي اأو غري  اقت�صادي خلل فرتة زيارة الباحث. 

مغلق: اإذا كان املبنى م�صتخدمًا لل�صكن اأو ملزاولة ن�صاط اقت�صادي اأو غري اقت�صادي و لكنه كان مغلقًا ب�صفة   .2

تواجد  لعدم  مغلقة  املن�صاأة  حالة  يف  اأو  فيه،  املقيمة  الأ�صرة  غياب  ب�صبب  له  الباحث  زيارة  فرتة  طوال  موؤقتة 

اأ�صحابها عند الزيارة. 

غري م�شغ�ل: اإذا كان املبنى غري م�صتخدم �صواء لل�صكن اأو للعمل وقت التحديث رغم �صلحيته لذلك كاأن يكون   .3

معرو�صا للبيع اأو للإيجار اأو غري ذلك.

قيد الإن�شاء: اإذا كان املبنى ل يزال قيد الإن�صاء. ويعترب املبنى قيد الإن�صاء اإذا مت النتهاء من و�صع الأ�صا�صيات   .4

اخلا�صة به وو�صحت معامل بنائه كاجلدران.

مهج�ر: اإذا كان املبنى غري �صالح لل�صتخدام وقت التحديث.  .5

	ا�شتخدام املبنى : 	•
لل�شكن:  اإذا كان املبنى م�صكونًا باأ�صرة اأو اأكرث.  .1

للعمل:  اإذا كان املبنى م�صغوًل ب�صكل كلي مبن�صاأة اأو اأكرث.  .2

لل�شكن والعمل: اإذا كان املبنى م�صكونا باأ�صرة اأو اأكرث وم�صغول مبن�صاأة اأو اأكرث يف الوقت ذاته.  .3

هي ذلك النوع من امل�صاكن اجلماعية امل�صممة خ�صي�صًا لكي توؤوي عددًا كبريًا من الأفراد  �شكن جماعي:   .4

الذين يجمعهم ن�صاط م�صرتك مثال: )مع�صكرات العمال، مع�صكرات حقول النفط، ال�صكن اجلماعي للممر�صات 

امل�صاكن واحدة من مزايا عقد  الإقامة يف هذه  تكون  التدري�س( وغالبًا ما  لهيئات  ال�صكن اجلماعي  والأطباء، 

العمل الذي يقدم لهوؤلء، اأو لقاء ر�صوم رمزية. ول تعترب ال�صقق اأو غريها من الوحدات ال�صكنية التي يقيم فيها 

جمموعة من العمال مبثابة م�صاكن جماعية مهما بلغ عدد القاطنني فيها.وامل�صاكن اجلماعية يتم فيها تخ�صي�س 

مرافق عامه جلميع الأفراد مثل دورات املياه اأو �صالة طعام اأو �صالة اجللو�س..الخ. والأفراد القاطنون يف امل�صاكن 

اجلماعية وتوجد لديهم ا�صر يف مكان ما يف ال�صلطنة ل يتم اإدراجهم من �صمن اأفراد الأ�صرة اجلماعية ولكن 

يتم اإدراجهم مع اأ�صرهم اإذا وقعت يف العينة. مثال على ذلك الطلبة يف خمتلف املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية اأو 

اخلا�صة والقاطنون يف �صكنات داخلية والذين يعودون اإىل اأ�صرهم يف نهاية الأ�صبوع ويف العطلت الر�صمية وهذا 

اأي�صا ينطبق على املوظفني وعلى الطلبة الوافدين.

م�شت�دع: اإذا كان املبنى م�صتخدمًا اأ�صًل ليكون خمزنًا للب�صائع وال�صلع اأو الغلل، ول ميار�س فيه اأي ن�صاط   .5

اقت�صادي اأو غري اقت�صادي ) ب�صرط عدم وجود لفتة(.

عدد ال�حدات باملبنى : الوحدات التي يتكون منها املبنى لل�صكن اأو للعمل وقد يتكون املبنى من :  	•
وحدة واحدة.  .1

اأكرث من وحدة.   .2
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3.2.3  بيانات الوحدة:
رقم م�شل�شل ال�حدة باملبنى: هو رقم م�صل�صل الوحدة يف املبنى. 	•

م�قع ال�حدة: موقع الوحدة يف املبنى ويكون يف اأنواع املباين )عمارة، فيل، عربي(، والتي تتكون من اأكرث من  	•
وحدة، والأدوار كالتايل:

الدور 3.�صرداب1.

ال�صطح4.الدور الأر�صي2.

رقم ال�حدة باملبنى ح�شب م�قع ال�حدة: رقم البلدية ) اإن وجد( هو الرقم املو�صوع من قبل البلدية عند  	•
مدخل الوحدة يف الوليات املرقمة من قبل البلدية والرقم امليداين هو الرقــــم الذي يتــــــم تخ�صي�صه من قبل الباحث 

لكل وحدة يتم حتديثها فــــــي املبنى، على اأن يكون ترقيم الوحدات مت�صل�صل ح�صب الدور، ويعترب رقما ميدانيا اأي�صا 

كل رقم مو�صوع من قبل ملك املبنى يف الوليات التي ل يوجد بها ترقيم بلدي وي�صتوفى كما هو. 

ن�ع ال�حدة: مت ت�صنيف الوحدات من حيث النوع كما يلي: اأنظر تعاريف اأنواع املباين. 	•
عري�س / �صندقة7.قروي4.فيل1.

اأخرى8.غرفة5.عربي2.

من�صاأة6.�صقة3.

اإ�شغال ال�حدة:  	•
م�شغ�ل: اإذا كانت الوحدة ت�صتخدم لل�صكن و يقيم بها فرد اأو اأكرث و بالن�صبة للمن�صاأة اأن تكون عاملة يزاول فيها   .1

ن�صاط اقت�صادي اأو غري اقت�صادي خلل فرتة زيارة الباحث. 

مغلقة  كانت  لكنها  و  اقت�صادي  اأو غري  اقت�صادي  ن�صاط  ملزاولة  اأو  لل�صكن  ت�صتخدم  الوحدة  كانت  اإذا  مغلق:   .2

ب�صفة موؤقتة طوال فرتة زيارة الباحث لها ب�صبب غياب الأ�صرة املقيمة فيه، اأو يف حالة املن�صاأة مغلقة لعدم تواجد 

اأ�صحابها عند الزيارة. 

غري م�شغ�ل: اإذا كانت الوحدة غري م�صتخدمة �صواء لل�صكن اأو للعمل وقت التحديث رغم �صلحيتها لذلك كاأن   .3

تكون معرو�صة للبيع اأو للإيجار اأو غري ذلك.

ا�شتخدام ال�حدة: ت�صنف خيارات ا�صتخدام الوحدة كالتايل: 	•
لل�شكن: اإذا كانت الوحدة م�صكونة باأ�صرة اأو اأكرث.  .1

للعمل: اإذا كانت الوحدة م�صتخدمة ملزاولة اأي عمل اقت�صادي اأو غري اقت�صادي.  .2

لل�شكن والعمل: اإذا كانت الوحدة م�صكونة باأ�صرة اأو اأكرث وم�صغولة مبن�صاأة اأو اأكرث يف الوقت ذاته.  .3

م�شت�دع: اإذا كانت الوحدة  م�صتخدمة اأ�صًل لتكون خمزنًا للب�صائع وال�صلع اأو الغلل، ول ميار�س فيها اأي ن�صاط   .4

اقت�صادي اأو غري اقت�صادي )ب�صرط عدم وجود لفتة (، ويف هذه احلالة يتوقف النظام ويتم النتقال ل�صتيفاء 

بيانات وحدة اأخرى.
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3.2.4 بيانات األسر:
عدد الأ�شر القاطنة بامل�شكن: ميثل جملة عدد الأ�صر القاطنة بامل�صكن. 	•

رقم م�شل�شل الأ�شرة بامل�شكن: الرقم الذي يتم تخ�صي�صه لكل اأ�صرة بامل�صكن، ابتداء بالرقم ) 1 ( وانتهاء برقم  	•
اآخر اأ�صرة يف امل�صكن اإذا كان بامل�صكن اأكرث من اأ�صرة.

جن�شية رب الأ�شرة: هي تابعية رب الأ�صرة اإىل دولة معينة. ويف حالة الفرد الذي يحمل اأكرث من جن�صية، يتم  	•
اختيار اجلن�صية التي يحددها الفرد على اأنها جن�صيته. و �صنفت خيارات اجلن�صية كما يلي :

 1. عماين     2. وافد

لغة التخاطب: وهي اللغة التي يف�صلها رب الأ�صرة للتخاطب معه اأثناء الت�صال به . و�صنفت خيارات اللغة كما  	•
يلي:

1. عربي       2. اجنليزي

ت�شنيف الأ�شرة: 	•
تنطبق: اأنظر تعريف الأ�صرة املعي�صية واجلماعية.  .1

ل تنطبق: ا�صتثناًء من تعريف الأ�صرة املعي�صية واجلماعية يت�صمن هذا اخليار الفرد اأو جمموعة الأفراد الذين   .2

ال�صلطنة.  داخل  اأ�صرة يف مكان  ولديهم  الدرا�صة  اأو  العمل  مثل  مت�صابه  وتربطهم ظروف  امل�صكن  ي�صرتكون يف 

ومثال على ذلك املوظفون الذين يعملون يف اأماكن بعيدة عن مكان اإقامتهم الأ�صلية ويف نهاية الأ�صبوع يعودون 

اإىل مناطقهم لزيارة اأ�صرهم وذويهم.  وكذلك الطلبة العمانيني والوافدين القاطنني  يف م�صكن جماعي، ففي 

هذه احلالة ل يتم ا�صتيفاء بياناتهم، ويف هذه احلالة يتوقف النظام ويتم النتقال ل�صتيفاء بيانات اأ�صرة اأخرى.

	ا�شم رب الأ�شرة : 	•
- للعمانيني: ال�صم الثلثي والقبيلة.

- لل�افدين: ال�صم الأول والثاين. 

عدد اأفراد الأ�شرة )عماين, وافد(: ويق�صد به عدد اأفراد الأ�صرة املعي�صية القاطنني عادة بامل�صكن. 	•
يف حالة وق�ع اأ�شرتكم يف العينة هل لديكم الرغبة با�شتيفاء بيانات اأ�شرتكم عن طريق النرتنت:  	•
ويق�صد به معرفة مدى رغبة الأ�صرة يف ا�صتيفاء بياناتها  با�صتخدام �صبكة الإنرتنت. وت�صنف الإجابة بــ : 1. نعم  2. 

ل .

ملحظة: على الباحث ال�صرح ب�صكل وا�صح وتف�صيلي ملديل البيان بالغر�س الأ�صا�صي من هذا ال�صوؤال، وال�صتي�صاح عن 

اإذا  الذاتي  للقيام بعملية ال�صتيفاء  وجود فرد من الأ�صرة لديه القدرة والإمكانية ل�صتخدام النرتنت واحلا�صب الآيل 

وقعت الأ�صرة يف العينة. واإ�صافة اإىل ذلك على الباحث اأن يو�صح ما يرتتب على اختيار الأ�صرة لل�صتيفاء الذاتي، حيث 

انه الباحث امليداين لن يقوم بزيارة م�صكن الأ�صرة اإل اإذا وقعت يف العينة وجتاوزت املهلة املخ�ص�صة لل�صتيفاء الذاتي. 

كما يتطلب من الباحث تزويد الأ�صرة بالن�صرة اخلا�صة بالإ�صتيفاء الذاتي.
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خالل هذا ال�شهر هل �شتنتقل اإىل م�شكن اآخر: الهدف من ال�صوؤال معرفة اإذا كانت الأ�صرة تنوي النتقال اإىل  	•
م�صكن اآخر خلل �صهر الزيارة ليتم ا�صتبعادها من العينة. وت�صنف الإجابة بــ : 1. نعم  2. ل .

تاريخ ميالد رب الأ�شرة: يت�صمن ال�صنة امليلدية وال�صهر واليوم التي ولد فيها رب الأ�صرة.  	•
ا�شم ال�شخ�ش الذي �شيتم الت�شال به لال�شتف�شار : ال�صخ�س الذي تر�صحه الأ�صرة لل�صتف�صار حول ا�صتيفاء  	•

البيانات يف حالة وجود اأي ا�صتف�صار.

رقم الهاتف: ويق�صد به رقم هاتف الأ�صرة النقال.  	•

3.2.5 بيانات المنشأة:
ا�شم املن�شاأة وفق الالفتة: ال�صم املثبت على اللفتة التي تعلو مدخل املن�صاأة. 	•

ن�ع املن�شاة: وت�صنف اأنواع املن�صاآت ح�صب احلالت التالية: 	•
من�شاأة ل تهدف للربح: هي املن�صاأة التي متار�س ن�صاط غري اقت�صادي ول تهدف للربح. و�صنفت اخليارات   .1

كالتايل:

نادي ريا�صي / ثقايف9مدر�صة حكومية5مركز �صرطة1

�صفارة10جامعة / كلية حكومية6م�صت�صفى حكومي2

هيئة / منظمة11م�صجد7اإدارة حكومية3

اأخرى12جمعية8مركز �صحي4

تكون  فقد  الربح  اإىل  وتهدف  معني  اقت�صادي  ن�صاط  فيها  ار�س  ميمُ التي  املن�صاأة  الربح:  اإىل  تهدف  من�شاة   .2

م�صنعا اأو متجرا اأو مكتب للخدمات اأو غريها.
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3.3  استمارة المسح الشامل األسري

3.3.1 البيانات الجغرافية:
�صمال  الداخلية،  الربميي،  م�صندم،  ظفار،  م�صقط،   ( وهي  حمافظة   11 اإىل  ال�صلطنة  تق�صم  املحافظة:  ا�شم  	•

الباطنة، جنوب الباطنة، �صمال ال�صرقية، جنوب ال�صرقية، الظاهرة، الو�صطى(.

جمموع  ويبلغ  ولية.  منها  كل  ي�صمى  اأ�صغر  اإدارية  اأق�صام  اإىل  املذكورة  املحافظات  من  كل  تق�صم  ال�لية:  ا�شم  	•
الوليات بال�صلطنة )61( ولية. وفيما يلي املحافظات والوليات التابعة لها :

حمافظة م�شقط وت�شم وليات: م�صقط، مطرح، العامرات، بو�صر، ال�صيب،  قريات.  .1

حمافظة ظفار و ال�ليات التابعة لها: �صللة، طاقة، مرباط، رخيوت، ثمريت، �صلكوت، املزيونة، مق�صن،   .2

�صليم وجزر احللنيات، �صدح، ومركز املحافظة ولية �صللة.

حمافظة م�شندم وال�ليات التابعة لها: خ�صب، دبا، بخا، مدحاء.  .3

حمافظة الربميي وت�شم وليات :الربميي، حم�صة، ال�صنينة.  .4

حمافظة الداخلية ال�ليات التابعة لها: نزوى، بهلء، منح، احلمراء، ادم، ازكي، �صمائل، بدبد.  .5

حمافظة �شمال الباطنة وت�شم وليات: �صحار، �صنا�س، لوى، �صحم، اخلابورة، ال�صويق.  .6

حمافظة جن�ب الباطنة ال�ليات التابعة لها: الر�صتاق، العوابي، نخــل، وادي املعاول، بركاء، امل�صنعة.  .7

حمافظة جن�ب ال�شرقية ال�ليات التابعة لها: �صور، الكامل والوايف، جعلن بني بوح�صن، جعلن بني   .8

بو علي،  م�صريه .

دماء  خالد،  بني  وادي  القابل،  بدية،  امل�صيبي،  اإبراء،  لها:  التابعة  ال�شرقيةال�ليات  �شمال  حمافظة   .9

والطائيني .

حمافظة الظاهرة وت�شم وليات : عربي، ينقل، �صنك.   .10

حمافظة ال��شطى وت�شم وليات : هيما، حموت، الدقم، اجلازر.  .11

ا�شم املدينة/القرية: تق�صم كل من وليات حمافظة م�صقط اإىل اأق�صام ي�صمى كل منها جممع بلدية. اأما الوليات  	•
الأخرى في�صم كل منها عددًا من التجمعات ال�صكانية )مدن/ قرى(.

رقم احللة/املجمع: رقم احللة املخ�ص�س لأغرا�س التق�صيمات التعدادية ورقم املجمع املخ�ص�س من البلدية.  	•
رقم منطقة العد: رقم منطقة العمل اخلا�صة بكل باحث. 	•

رقم العنق�د: رقم ت�صل�صل خم�ص�س لكل عنقود يف ال�صلطنة، وكل عنقود ي�صم )20( اأ�صرة معي�صية. 	•
رقم ال�حدة الأولية: الوحدة الأولية هي عبارة عن مربع ي�صم على الأقل 20 اأ�صرة، اأو جمموعة مربعات ت�صم  	•

على الأقل 20 اأ�صرة يف نف�س منطقة العد. وتعطى رقم م�صل�صل خا�س يتبع منطقة العد التي تنتمي اإليها.



دليل العمل الميداني المسح الشامل األسري 44

3.3.2 نتيجة المقابلة: صنفت الخيارات على النحو التالي :
ا�شتجابت: تعاون الأ�صرة مع الباحث واإدلئها بكافة البيانات املطلوبة.  .1

رف�شت: عدم تعاون الأ�صرة مع الباحث ورف�صها الإدلء باأي من البيانات املطلوبة.  .2

ان�شحبت: ان�صحاب الأ�صرة اأثناء املقابلة وعدم اإدلئها بكافة البيانات املطلوبة.  .3

اأ�صرة ويف مرحلة تنفيذ  القاطنة بامل�صكن )2(  التحديث عدد الأ�صرة  انتقلت: يف حالة مت ت�صجيل يف مرحلة   .4

امل�صح اأ�صبح عدد الأ�صرة القاطنة بامل�صكن )1( اأ�صرة فقط يف هذه احلالة ي�صجل للأ�صرة املتنقلة )انتقلت(.

3.3.3 بيانات مدلي البيان والمرشح لالتصال:
مديل البيان: هو الفرد الذي قام بالإدلء بالبيانات املطلوبة اأثناء املقابلة مع الباحث وي�صرتط اأن يكون من �صمن  	•

اأفراد الأ�صرة :

ا�شم مديل البيان: ا�صم الفرد الذي يقوم باإعطاء البيانات للباحث.  .1

رقم الهاتف النقال: الرقم اخلا�س ملديل البيان.  .2

رقم هاتف اآخر : رقم اآخر خا�س مبديل البيان اأو اأي فرد من اأفراد الأ�صرة)ثابت اأو نقال(.  .3

املر�شح لالت�شال: هو الفرد الذي تقوم الأ�صرة برت�صيحه للت�صال من قبل موظفي امل�صح يف حالة التاأكد اأو النق�س  	•
يف اأي بيان خا�س بالأ�صرة واأما اأن يكون هذا الفرد مديل البيان اأو اأي فرد اآخر �صواء كان من �صمن اأفراد الأ�صرة اأو 

من غري اأفراد الأ�صرة.

ال�شم: ا�صم الفرد املر�صح من قبل الأ�صرة للت�صال به يف حالة التاأكد اأو النق�س يف اأي بيان.  .1

رقم الهاتف النقال: الرقم اخلا�س باملر�صح للت�صال.  .2

رقم هاتف اآخر: رقم اآخر خا�س باملر�صح للت�صال اأو اأي فرد من اأفراد الأ�صرة )ثابت اأو نقال(.  .3

م�عد زيارة الأ�شرة ) يف حالة التاأجيل(: يف حالة طلبت الأ�صرة بتاأجيل الزيارة يقوم الباحث ب�صوؤال الأ�صرة  	•
عن الوقت املنا�صب لها لإجراء املقابلة وتدوين التاريخ وال�صاعة والفرتة املنا�صبة للأ�صرة.

3.3.4 بيانات المبنى :
رقم املبنى باملربع: هو رقم املبنى املوجود يف اخلريطة الرقمية داخل كل مربع. 	•

رقم البلدية للمبنى: الرقم املدون على لوحة معدنية يجدها الباحث على مدخل املبنى وذلك يف الوليات املرقمة  	•
من قبل البلدية. )حمافظة م�صقط ما عدا ولية قريات، مدينة �صللة، مدينة �صحار(.
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ن�ع املبنى: لقد �صنفت اأنواع املباين كالتايل: 	•
عربي6.فيل  1. 

غرفة / غرف 7.عمارة2.

�صقة/�صقق8.قروي3.

من�صاأة9.عري�س/�صندقة4.

اأخرى 10.من�صاآت و�صقق5.

رقم امل�شكن باملبنى: الرقم الذي مت تخ�صي�صه لكل م�صكن يف املبنى. 	•

3.3.5 بيانات المسكن:
ن�ع امل�شكن: وقد مت ت�صنيف اأنواع امل�صاكن يف ا�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري كالتايل: 	•

اأخرى7.قروي4.فيل1.

غرفة5.عربي2.

عري�س / �صندقة6.�صقة3.

اإ�شغال امل�شكن: 	•
م�شك�ن: اإذا كان امل�صكن م�صتخدمًا لل�صكن ويقيم به فرد اأو اأكرث خلل فرتة زيارة الباحث.  .1

مغلق: اإذا كان امل�صكن م�صتخدمًا لل�صكن ولكنه كان مغلقا ب�صفة موؤقتة طوال فرتة زيارة الباحث له ب�صبب غياب   .2

الأ�صرة املقيمة فيه.

غري م�شك�ن: اإذا كان امل�صكن غري م�صتخدم لل�صكن وقت الزيارة رغم �صلحيته لذلك كاأن يكون معرو�صا للبيع   .3

اأو للإيجار اأو خلو مو�صمي اأو غري ذلك.

3.3.6 خصائص المسكن:
امل�شدر الرئي�شي للمياه: ميثل امل�صدر امل�صتخدم لتزويد امل�صكن باملياه لكل من  ال�صتخدام املنزيل وال�صرب، وقد  	•

�صنفت م�صادر املياه اإىل ما يلي :

�شبكة مياه: اإذا كان امل�صكن مت�صًل ب�صبكة حكومية اأو خا�صة اأقامتها اإحدى اجلهات اخلا�صة بهدف الربح.  .1

نقطة مياه حك�مية: عندما يكون م�صدر املياه هو اأي م�صروع حكومي لتزويد التجمع ال�صكاين باملياه، غري اأن   .2

اإي�صال هذه املياه للم�صكن ل يكون عن طريق اأنابيب ت�صل اإىل داخله واإمنا بطريقة اأخرى كنقلها بناقلة مياه، اأو 

حملها على ظهر احليوانات، اأو نقلها من قبل اأفراد الأ�صرة اأو باأي من الو�صائل الأخرى.

بئر خا�ش بامل�شكن: يف حالة احل�صول على املياه من بئر يقع داخل امل�صكن.    .3

بئر خارج امل�شكن: يف حالة احل�صول على املياه من بئر يقع خارج امل�صكن عن طريق نقلها اإليه من ذلك البئر.   .4
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مياه معباأة: يف حالة ا�صتخدام قوارير مياه ال�صرب التي تباع يف الأ�صواق.  .5

م�شادر اأخرى: يف حالة احل�صول على املياه من م�صدر اآخر مل ي�صبق ذكره ) مثل: الوادي،الفلج (.  .6

اإجمايل عدد الغرف: ويق�صد بالغرفة كل حيز م�صقوف حموطًا بجدران ت�صتخدم )اأو �صاحلة لل�صتخدام( للأكل  	•
اأو النوم اأو اجللو�س اأو لأكرث من غر�س واحد من الأغرا�س املذكورة. ويدخل من �صمن غرف امل�صكن ا�صتنادًا لهذا 

التعريف الغرف املخ�ص�صة للعمالة املنزلية وكذلك تلك املخ�ص�صة للدرا�صة اأو املطالعة اأو ملمار�صة الريا�صة، وكذلك 

ال�صالت يف حالة ا�صتخدامها للجلو�س، ول يعترب املطبخ من �صمن غرف امل�صكن اإل اإذا كان ي�صتخدم لتناول الطعام 

اإ�صافة اإىل الطهي. ول حتت�صب من �صمن الغرف بامل�صكن كل من ال�صرفات واحلمامات واملخازن امل�صتخدمة حلفظ 

املواد الغذائية اأو غريها من املواد والغرف التي ت�صتخدم للعمل واأماكن مبيت احليوانات.

اأي�صًا لأغرا�س اأخرى  الغرف امل�صتخدمة فعًل للنوم واإن كانت ت�صتخدم  كم من هذه الغرف خم�ش�شة للن�م:  	•
كاجللو�س اأو املطالعة ويدخل يف عدد غرف النوم اأي�صًا الغرف املخ�ص�صة واملجهزة للنوم، ولو مل تكن م�صتخدمة لهذا 

الغر�س وقت الزيارة. 

ما هي مادة البناء الأ�شا�شية للم�شكن: املواد امل�صتخدمة يف بناء امل�صكن ) الأ�صقف، الأر�صية، اجلدران ( : 	•
اجلدرانالأر�سيةالأ�سقف

1. اأ�صمنت م�صلح

2. ا�صمنت مع خ�صب

3. خ�صب

4. �صعف

5. ا�صبي�صتو

6. اأخرى

1. �صرياميك

2. رخام

3. بلط

4. ا�صمنت

5. خ�صب

6. اأخرى

1. طابوق

2. ا�صمنت م�صلح

3. خ�صب

4. �صعف

5. ا�صبي�صتو

6. اأخرى

طريقة ت��شيل امل�شكن بال�شرف ال�شحي: 	•
�شبكة عامة: كافة التمديدات والتجهيزات التي تقوم بتجميع مياه ال�صرف ال�صحي لعدد من املباين ونقلها   .1

اإىل �صبكة ال�صرف ال�صحي.

حفرة امت�شا�شية: اأي حفرة اأو اأنظمة تن�صاأ حتت �صطح الأر�س لت�صريب املخلفات املنزلية املعاجلة اإىل باطن   .2

الأر�س.

ل ي�جد.  .3

3.3.7 بيانات خصائص األسرة:
كم عدد الأ�شر القاطنة بامل�شكن: ميثل جملة عدد الأ�صر القاطنة بامل�صكن. 	•

رقم م�شل�شل الأ�شرة بامل�شكن: الرقم الذي يتم تخ�صي�صه لكل اأ�صرة بامل�صكن، ابتداء بالرقم )1( وانتهاء برقم  	•
اآخر اأ�صرة يف امل�صكن اإذا كان بامل�صكن اأكرث من اأ�صرة.
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ما هي مدة اإقامة الأ�شرة يف امل�شكن: مدة اإقامة الأ�صرة بامل�صكن )بال�صنوات الكاملة(، واإذا كانت اأقل من �صنة  	•
يكتب )0(.

ما ه� ن�ع حيازة الأ�شرة لهذا امل�شكن : 	•
ملك ) قّدر الإيجار ال�شهري(: اإذا كان امل�صكن مملوكًا لرب الأ�صرة التي تقيم بامل�صكن اأو لأحد اأفرادها،   .1

ويعترب امل�صكن مملوكًا للأ�صرة حتى لو كان مرهونًا، ويتم تقدير قيمة الإيجار ال�صهري للم�صكن بالريال العماين 

ح�صب اأ�صعار ال�صوق احلالية.

اإيجار غري م�ؤثث )�شّجل الإيجار ال�شهري(: اإذا كانت الأ�صرة م�صتاأجرة للم�صكن بدون اأثاث، مع ت�صجيل   .2

قيمة الإيجار ال�صهري للم�صكن بالريال العماين.

اإيجار م�ؤثث )�شّجل الإيجار ال�شهري(: اإذا كانت الأ�صرة م�صتاأجرة للم�صكن موؤثثًا. ول يعترب امل�صكن موؤثثًا   .3

يف حالة توفر املكيفات وال�صتائر فقط، واإمنا يجب توفر جميع م�صتلزمات ال�صكن لعتبار امل�صكن ) اإيجار موؤثث(، 

ويتم ت�صجيل قيمة الإيجار ال�صهري للم�صكن بالريال العماين.

مقابل عمل )�شّجل الإيجار ال�شهري(: اإذا كانت جهة العمل خ�ص�صت هذا امل�صكن ملن يعمل لديها �صواء   .4

للمالك  الإيجار  بدفع  هي  تقوم  اأو  العمل  جلهة  ملكًا  امل�صكن  كان  و�صواء  خا�صة،  اأو  حكومية  اجلهة  هذه  كانت 

الأ�صلي، ويتم ت�صجيل قيمة الإيجار ال�صهري للم�صكن بالريال العماين.

م�شاعدة )قّدر الإيجار ال�شهري(: اإذا كانت الأ�صرة تقيم يف م�صكن مقدم اإليها بدون مقابل من قبل اأحد   .5

بالريال  للم�صكن  ال�صهري  الإيجار  امل�صكن، مع تقدير قيمة  األ تكون قد متلكت هذا  ب�صرط  اأو غريهم  الأقارب 

العماين.

اأخرى )قّدر الإيجار ال�شهري(: اإذا كانت الأ�صرة مقيمة بامل�صكن بطريقة حيازة اأخرى مل تذكر اآنفًا، مع   .6

تقدير قيمة الإيجار ال�صهري للم�صكن بالريال العماين.

كذلك  ال�صهري  الإيجار  ومتو�صط  البيع  عند  للمباين  الفعلية  القيمة  متو�صط  تقدير  الباحث  و  املراقب  على  ملحظة: 

للمباين والوحدات بال�صتعانة مبكاتب ال�صم�صرة العقارية القريبة من الأ�صرة الواقعة يف العنقود اأو عن طريق الأهايل اأو 

الإعلنات، وذلك لكي يتمكن الباحث من ا�صتيفاء بيانات حيازة الأ�صرة للم�صاكن التي نوع حيازتها ملك اأو م�صاعدة بدقة 

وجودة عالية. 

ما ه� تقديرك لقيمة امل�شكن يف حالة عر�شه للبيع بالريال العماين : يتم تقدير قيمة امل�صكن التقديرية  	•
يف الوقت احلايل ح�صب �صعر ال�صوق.

خالل ال�شهر املا�شي ما هي قيمة ال�شتهالك بالريال العماين: ت�صجيل قيمة ا�صتهلك الأ�صرة من الكهرباء  	•
واملاء، ويتم ذلك من خلل ال�صتعانة بالفواتري ال�صهرية للكهرباء واملاء. 

ملحظة: بالن�صبة للم�صاكن التي يكون فيها امل�صدر الرئي�صي للمياه بئر خا�س بامل�صكن اأو بئر خارج امل�صكن، على الباحث 

اأن يطلب من مديل البيان تقدير قيمة ال�صتهلك بالريال العماين.

هل لدى الأ�شــرة : ما حتوزه الأ�صرة من الأجهزة والت�صهيلت املنزلية مثل: اأجهزة املذياع ) الراديو(، اأجهزة  	•
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ي�صرتط متلك  ول   انرتنت  ا�صرتاك  النقال، جهاز حا�صوب )كمبيوتر(،  الهاتف  الثابت، خط  الهاتف  التلفاز، خط 

الأ�صرة لهذه التجهيزات بل يكفي حيازتها وا�صتخدامها فقط، كما هي احلال عند اإيجار �صقة مفرو�صة مثًل. وعند 

جمع بيانات احليازة يراعى ما يلي : 

جهاز رادي� )مع اأو بدون م�شجل(: تقت�صر حيازة الأ�صرة جلهاز املذياع ) الراديو( على ما هو موجود داخل   .1

امل�صكن و ي�صمل جهاز املذياع )الراديو( املوجود يف ال�صيارة اأو املنبه  وم�صغل ال�صوت mp3 و الراديو املدمج 

بالهاتف النقال اأو احلا�صوب.

جهاز تلفاز: جهاز م�صتقل قادر على ا�صتقبال اإ�صارات بث التلفاز.  .2

جهاز هاتف الثابت: جهاز للت�صال الأر�صي الثابت.  .3

جهاز هاتف النقال: ي�صمل م�صتخدمي ح�صابات الدفع الآجل وال�صرتاكات املدفوعة م�صبقًا.   .4

اإىل  بالإ�صافة  اجليب،  حا�صبات  واأي�صًا  )الكمبيوتر(  احلا�صوب  جهاز  ي�صمل  حا�ش�ب)كمبي�تر(:  جهاز   .5

اأيًا كان نوعها ول ي�صمل الأجهزة التي حتوي على اإمكانيات حا�صوبية مدجمة  احلا�صبات ال�صخ�صية واملحمولة 

مثل الهواتف النقالة اأو امل�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية )PDA( اأو اأجهزة التلفاز.

ا�شرتاك النرتنت: وي�صمل ا�صرتاك الإنرتنت كافة اأنواعه مبا يف ذلك البطاقات مدفوعة القيمة واأي�صا ي�صمل   .6

التلفاز. وت�صنف الإجابة على الأجهزة  ا�صتخدام النرتنت يف الهاتف النقال واحلا�صوب واآلة الألعاب واأجهزة 

والت�صهيلت املنزلية )1. نعم 2 . ل (.

كم عدد ال�شيارات التي متلكها الأ�شـرة: يق�صد به معرفة عدد ال�صيارات التي متتلكها الأ�صرة. 	•
ما هي امل�شافة بالكيل� مرت لل��ش�ل للخدمات التالية: الهدف من ال�صوؤال معرفة امل�صافة بني م�صكن الأ�صرة  	•

واخلدمات الأ�صا�صية التي تعترب �صرورية للأ�صرة وهذه اخلدمات كالتايل :

وت�صنف الإجابات لكل اخلدمات على النحو التايل:اخلدمات:

- �صارع معبد

1 - ) اأقل من 1 كم(- مدر�صة حكومية

2 - ) من 1- 5  كم(- حمل لبيع املواد الغذائية

3 - ) اأكرث من 5 كم(- مركز �صحي/م�صت�صفى

ال�صوؤال  الهدف من  ال�شيارة:  التالية ب�ا�شطة  اإىل اخلدمات  ما ه� مت��شط ال�قت امل�شتغرق لل��ش�ل  	•
الأ�صرة  حتتاجها  التي  اخلدمات  عن  امل�صكن  تف�صل  التي  امل�صافة  لقطع  ال�صيارة  بوا�صطة  امل�صتغرق  الوقت  معرفة 

وتعتربها �صرورية لها وهذه اخلدمات كالتايل :

وت�صنف الإجابات لكل اخلدمات على النحو التايل:اخلدمات:

 1 - ) اأقل من 10 دقائق(- �صارع معبد

 2 - )  10-14 دقيقة(- مدر�صة حكومية

 3 - ) 15-19 دقيقة(- حمل لبيع املواد الغذائية

 4 - )20  دقيقة فاأكرث(- مركز �صحي / م�صت�صفى

العنقود  الواقعة يف  النطاق اجلغرايف للأ�صر  املوجودة يف  توفر اخلدمات  والباحث معرفة مدى  املراقب  ملحظة: على 
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ومتو�صط الوقت امل�صتغرق للو�صول اإليها لكي يتمكن الباحث من ا�صتيفاء البيانات بدقة وجودة عالية. 

ما هي م�شادر دخل الأ�شرة: يهدف هذا ال�صوؤال اإىل معرفة مدى تعدد م�صادر دخل الأ�صرة . ومن املمكن اأن يكون  	•
لفرد من اأفراد الأ�صرة اأكرث من م�صدر دخل مثًل املوظف الذي يح�صل على دخل من رواتب واأجور وميتلك عقارًا 

يقوم بتاأجريه يحقق له م�صدرًا اآخر من م�صادر الدخل. 

الأج�ر والرواتب النقدية من احلك�مة: هي القيمة النقدية التي يح�صل عليها الفرد من خلل عمله يف   .1

اإحدى موؤ�ص�صات الدولة.

الأج�ر والرواتب النقدية من القطاع اخلا�ش: هي القيمة النقدية التي يح�صل عليها الفرد من خلل   .2

عمله يف اإحدى موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س.

دخ�ل من امل�شاريع اخلا�شة ) جتارة , �شناعة , خدمات... الخ(: املق�صود به الدخل الناجت عن عمل   .3

الفرد يف املهن احلرة اأو م�صروع ميتلكه اأو يحوزه �صواء كان �صاحب عمل اأو يعمل حل�صابه اخلا�س.

دخ�ل من املمتلكات: هو جمموع عوائد املمتلكات املالية للأ�صرة ) عوائد الأوراق املالية والدخار ( واملمتلكات   .4

غري املالية )اأرا�صي- معدات- عقارات(. وت�صنف الإجابة على دخول املمتلكات ) اأ. من داخل ال�صلطنة ب . من 

خارج ال�صلطنة (.

حي�ان,  تربية  زراعة,  خياطة,  البخ�ر,  �شناعة   ( احلرة  واملهن  الأ�شرية  امل�شاريع  من  دخ�ل   .5

تنكر, �شيارة اأجرة, �شيد الأ�شماك... الخ(: القيمة النقدية التي حت�صل عليها الأ�صرة من خلل م�صروع 

اأو مهنة خا�صة بالأ�صرة مثل، �صناعة البخور، تربية احليوانات وغريها من امل�صاريع واملهن الأخرى.

دخ�ل من التح�يالت الأخرى: هي القيمة الفعلية للتحويلت النقدية اأو القيمة املقدرة ب�صعر ال�صوق جلميع   .6

ال�صلع التي ح�صلت عليها الأ�صرة على �صبيل الهبة اأو الهدية ومل تدفع الأ�صرة مقابل ماديا لها.

7.  دخ�ل من املعا�شات التقاعدية: الراتب الذي يح�صل عليه الفرد من �صندوق تقاعد بعد انتهاء اخلدمة. 

دخ�ل من امل�شاعدات الجتماعية: يق�صد بها امل�صاعدات التي حت�صل عليها الأ�صرة من:  .8

- جهات حكومية.

- قطاع خا�س ) اأي موؤ�ص�صة اأو من�صاأة يف القطاع اخلا�س(.

- هيئات وجمعيات خريية )مثل الهيئة العمانية للأعمال اخلريية، واأي هيئات اأو جمعيات اأهلية وخريية(.

- اأفراد )اأي فرد يقوم بتقدمي م�صاعدة ب�صفة �صخ�صية ول ميثل اأي جهة ( وت�صنف الإجابة على اأفراد ) اأ. من 

داخل ال�صلطنة ب . من خارج ال�صلطنة(.

اأخرى: يندرج يف هذا اخليار طلبة الكليات واجلامعات الذين يتقا�صون م�صروف �صهري من جهات حكومية اأو   .9

خا�صة، وغريها من احلالت التي ل تنطبق عليها اأي من اخليارات الأخرى. 
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ال�صهري  الأ�صرة  تقع فيها قيمة دخل  التي  الفئة  اختيار  يتم  ال�شهري بالريال العماين:  ما ه� دخل الأ�شرة  	•
بالريال العماين( . يف حالة وجود اأكرث من فرد داخل الأ�صرة الواحدة لديهم نف�س م�صدر للدخل يف هذه احلالة يتم 

جتميع الدخل واختيار الفئة املنا�صبة لها( .

801 - 351.51100 - 100.3650 فاأقل1.

.2350 - 101.4800 - 651.61350 - 1101

1351 فاأكرث7.

3.3.8 بيانات األفراد )لجميع السكان( :
عدد اأفراد الأ�شرة: ويق�صد به عدد الأفراد الذين ينتمون اإىل الأ�صرة. وا�صتنادا لتعريف الأ�صرة املعي�صية فاإنها  	•

تتاألف من :

اأفرادها الأ�صليون املتواجدون يف م�صكن الأ�صرة.  .1

العمالة املنزلية العاملون لديهم واملقيمون معها واملتواجدون يف م�صكنها وي�صمل ذلك ال�صائقون والطباخون ومن   .2

يف حكمهم.

العاملون يف نوبات عمل ليلية يف امل�صانع اأو امل�صت�صفيات اأو املطارات اأو مع�صكرات العمل اأو يف غريها من اأماكن   .3

العمل الأخرى.

الأفراد املر�صى املتواجدون يف امل�صت�صفيات.  .4

الطلبة املتواجدون يف ال�صكنات الداخلية للموؤ�ص�صات التعليمية.  .5

الأفراد العمانيون املتواجدون خارج ال�صلطنة ب�صفة موؤقتة بق�صد ق�صاء بع�س الأعمال اأو ال�صياحة اأو العلج اأو   .6

الدرا�صة اأو غري ذلك.

رقم م�شل�شل الفرد بالأ�شرة: ويق�صد به ترتيب الفرد بالأ�صرة. 	•
ا�شم الفرد: تكتب اأ�صماء اأفراد الأ�صرة على النحو التايل : 	•

العمانيون: رب الأ�صرة ال�صم الثلثي والقبيلة، وباقي الأفراد ال�صم الأول والثاين فقط.                     .1

الوافــدون: ي�صتوفى ال�صم الأول والعائلة فقط لرب الأ�صرة واأما باقي اأفراد الأ�صرة  فال�صم الأول فقط.  .2

ما هي عالقة )فالن( برب الأ�شرة: ين�صب كل فرد من اأفراد الأ�صرة اإىل رب الأ�صرة وحتدد علقته به على هذا  	•
الأ�صا�س. وعلى ذلك فقد يكون الفرد زوجة، ابن، بنت، حفيد، اأب، اأخ، عامل منزل،...الخ. كما قد ل تربط الفرد 

برب الأ�صرة اأية �صلة قرابة. وت�صنف خيارات علقة الفرد برب الأ�صرة كالتايل :

قرابة اأخرى9.حفيد / حفيدة5.رب الأ�صرة1.

عامل منزل10.اأب / اأم6.زوج / زوجة2. 

ل توجد قرابة11.اأخ / اأخت7.اأبن / بنت3.

جد / جدة8.زوجة اأبن / زوج بنت4.
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ما هي جن�شية )فالن(: هي تابعية الفرد اإىل دولة معينة. ويف حالة الفرد الذي يحمل اأكرث من جن�صية، يتم اختيار  	•
اجلن�صية التي يحددها الفرد على اأنها جن�صيته. و�صنفت خيارات اجلن�صية كما يلي :

خليجي2.عماين1. 

هندي4.عرب اآخرون3.

باك�صتاين6.بنجايل5.

جن�صيات اأخرى8.اآ�صيويون اآخرون7. 

اجلن�ش: يق�صد به نوع الفرد �صواء كان ذكرًا اأو اأنثى. وينبغي جتنب ا�صتنتاج نوع الفرد من ا�صمه بالن�صبة للأ�صماء  	•
امل�صرتكة بني النوعني مثل ) اإح�صان، جهاد، جناح، خليفة، ... اإلخ ( ويف هذه احلالة ينبغي توجيه �صوؤال �صريح حول 

نوع الفرد.

تاريخ ميالد )فالن(: تاريخ ميلد الفرد يت�صمن ال�صنة امليلدية وال�صهر واليوم التي ولد فيها الفرد. ويعترب تاريخ  	•
امليلد )العمر( من اأهم البيانات الدميوغرافية على الإطلق. ولهذا ينبغي على الباحث بذل اأق�صى جهد ممكن 

للتحري عن عمر)اأو �صنة امليلد( كل فرد واإدخاله باأكرب م�صتوى من الدقة. 

 )الأ�صئلة التالية للوافدين(

مدة الإقامة الكلية لـ )فالن( يف ال�شلطنة بال�شن�ات امليالدية الكاملة: يق�صد بها مدة الإقامة الكلية  	•
التي اأقامها الفرد يف ال�صلطنة بال�صنوات امليلدية الكاملة حتى ولو غادر اإىل اأي بلد خلل هذه الفرتة.

مدة الإقامة الأخرية املت�شلة لـ )فالن( يف ال�شلطنة )بالأ�شهر وبال�شن�ات(: يق�صد بها املدة الأخرية  	•
التي تواجد فيها الفرد يف ال�صلطنة بالأ�صهر وال�صنوات ومل يغادر ال�صلطنة خلل هذه املدة.

 )الأ�صئلة التالية للأفراد 3 �صنوات فاأكرث(

هل )فالن( ملتحق حاليا اأو �شبق له اللتحاق مب�ؤ�ش�شة تعليمية ؟: وت�صنف اخليارات كالتايل : 	•
ملتحق حاليًا بالتعليم: اإذا كان الفرد ملتحقًا وقت امل�صح يف اأي مرحلة من مراحل التعليم النظامي اأو يف كلية   .1

من الكليات التقنية العليا اأو كليات العلوم التطبيقية اأو الكليات اخلا�صة  اأو مراكز  التدريب املهني ، اأو اجلامعات 

، ولو كان التعليم فيها م�صائيًا.

التحق بالتعليم وترك : اإذا كان الفرد قد �صبق له اللتحاق باإحدى املراحل التعليمية املدر�صية ومل يكملها،   .2

اأي ترك التعليم قبل اإنهاء ال�صف الثاين ع�صر اأو ال�صف )3( ثانوي بنجاح.

التحق بالتعليم وتخرج: اإذا كان الفرد قد �صبق له اللتحاق واأنهى املراحل التعليمية املدر�صية بنجاح )اأكمل   .3

ال�صف الثاين ع�صر( وكذلك ي�صمل الفرد الذي اأنهى بنجاح املراحل الأعلى من التعليم )دبلوم فاأعلى(.

مل يلتحق اأبدًا بالتعليم: الفرد الذي مل ي�صبق له اللتحاق باأي موؤ�ص�صة تعليمية وكذلك ،الفرد الذي ترك   .4

ال�صف الأول بدون اأن يتمه بنجاح.

ما ه� ن�ع التعليم / التاأهيل لـ ) فالن(: 	•
تعليم عام: واملق�صود به كافة اأنواع التعليم املتبعة يف ال�صلطنة املخ�ص�صة للأفراد؛ وهذه الأنواع هي : التعليم   .1
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النظامي )املتبعة يف املدار�س احلكومية واخلا�صة والدولية(، التعليم امل�صتمر ) نظام حمو الأمية ونظام تعليم 

الكبار( و التعليم العايل )دبلوم فاأعلى(.

تعليم تربية خا�شة: يخ�ص�س هذا النوع من التعليم للأفراد ذوي الحتياجات اخلا�صة.، حيث توجد لهذا   .2

النظام ثلثة موؤ�ص�صات تخ�ص�صية م�صتقلة، و ثلثة برامج تخ�ص�صيه يتم فيهما دمج الطلب مع اأقرانهم يف 

املهارات  وح�ص�س  والف�صحة  ال�صباحي  الطابور  اأثناء  العام/الأ�صا�صي  التعليم  مدار�س  يف  العادية  ال�صفوف 

الفردية والأن�صطة املدر�صية املختلفة.

ملتحق  الفرد  كان  اإذا  به  ويق�صد  الجتماعية(:  التنمية  وزارة  املع�قني)  لرعاية  التاأهيل  مراكز   .3

حاليا اأو �صبق له اللتحاق باأي موؤ�ص�صات خدمية اجتماعية تتبع وزارة التنمية الجتماعية تعنى بتاأهيل وتدريب 

الأ�صخا�س ذوي الإعاقة ال�صمعية واحلركية والب�صرية من اجلن�صني، وتقدم لهم الربامج واخلدمات التعليمية 

واملهنية والتاأهيلية والجتماعية والنف�صية والطبية والثقافية بهدف تنمية قدراتهم واإمكانياتهم لتح�صني نوعية 

احلياة لل�صخ�س ذوي الإعاقة وبث الثقة يف نف�صه واإدماجه يف املجتمع وانخراطه يف �صوق العمل املحلي ليكون 

م�صتقًل يف ك�صب الرزق وم�صاهمًا يف دفع عجلة التنمية ال�صاملة للبلد. 

بتعليم  امللتحق/التحق  للفرد  خم�ص�س  ال�صوؤال  هذا  فالن(:   ( لـ  التعليمي  امل�ؤ�ش�شة/الربنامج  ا�شم  ه�  ما  	•
الرتبية اخلا�صة وهي على النحو التايل :

بعد  الأ�صا�صي  التعليم  مناهج  الطلب  تدري�س  فيها  يتم  ال�صم،  للطلب  خم�ص�صة  لل�شم:  الأمل  مدر�شة    -

تعديلها وتكييفها وفق قدرات واإمكانات الطالب الأ�صم. 

ومهارات  ال�صلوكيات  بع�س  فيها  ويتعلمون  عقليا  املعاقني  للطلب  خم�ص�صة  الفكرية:  الرتبية  مدر�شة    -

احلياة اليومية واملهارات احل�صية واملهارات اللغوية ومهارات القراءة والكتابة واملهارات العددية امللئمة مل�صتوى 

قدراتهم.

معهد عمر بن اخلطاب للمكف�فني: خم�ص�صة للطلب املكفوفني ويدر�س الطلب مناهج التعليم الأ�صا�صي    -

وت�صتخدم طريقة )برايل( اأو طريقة احلروف املكربة يف تدري�صهم.

يف  ملحقة  بف�صول  دجمهم  يتم  ال�صمعية  الإعاقة  ذوي  لطلب  خم�ص�س  برنامج  ال�شمعي:  الدمج  برنامج    -

ح�صب  وتكييفها  تعديلها  بعد  الأ�صا�صي  التعليم  مناهج  الطلب  تدري�س  ويتم  الأ�صا�صي/العام  التعليم  مدار�س 

قدرات الطلب.

برنامج الدمج العقلي: برنامج خم�ص�س لطلب ذوي الإعاقة العقلية يتم دجمهم بف�صول ملحقة يف مدار�س    -

التعليم الأ�صا�صي/العام ويتم تدري�س الطلب املناهج الدرا�صية املطبقة يف مدر�صة الرتبية الفكرية وامل�صتقاة من 

مناهج التعليم الأ�صا�صي ويتم و�صع خطط تربوية فردية لكل طالب ح�صب قدراته، كما تت�صمن املناهج مهارات 

احلياة اليومية والعناية بالذات.

برامج خارج ال�شلطنة )للعمانيني(: يق�صد بها الربامج املخ�ص�صة لذوي الحتياجات اخلا�صة )العقلية اأو    -

ال�صمعية اأو الب�صرية( التي التحق بها الفرد اأو �صبق له اللتحاق بها خارج ال�صلطنة.
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 )ال�صوؤال التايل للعمانيني 15 �صنة فاأكرث(

للملتحق حاليا بالتعليم, هل ) فالن( : 	•
طالب متفرغ: هو الفرد امللتحق حاليا بالتعليم ومتفرغ تفرغًا كليًا ول يزاول اأي مهنة.   .1

طالب م�شتغل: هو الفرد امللتحق حاليا بالتعليم ويزاول مهنة ذات عائد نقدي يف الفرتة امل�صائية اأو العطلت   .2

الأ�صبوعية. 

م�شتغل ويدر�ش: هو الفرد املرتبط مبهنة ذات عائد نقدي وبنف�س الوقت ملتحق بالتعليم يف الفرتة امل�صائية.  .3

م�شتغل ومتفرغ للدرا�شة: هو الفرد املرتبط مبهنة ذات عائد نقدي ولكنة متفرغ تفرغ كليًا للتعليم.  .4

 )الأ�صئلة التالية للأفراد 3 �صنوات فاأكرث(

ما هي احلالة/املرحلة التعليمية لـ )فالن(: وت�صنف اخليارات كالتايل: 	•
اأمي: هو الفرد )ذكر اأو اأنثى( الذي بلغ 10 �صنوات فاأكرث من العمر ول ي�صتطيع كتابة وقراءة بيان مب�صط عن   .1

حياته اليومية يت�صمن كلمات واأرقام، وباأي لغة كانت. ويعترب اأي�صا الفرد اأميا اإذا ي�صتطيع القراءة دون الكتابة.

يقراأ ويكتب: هو الفرد القادر على القراءة والكتابة معًا ومل يكمل ال�صف الأول بنجاح يف اأي من مراحل التعليم   .2

املدر�صي.

املهارات  بع�س  لتعلم  الطفل  بها  يلتحق  النظامي  اأو  املدر�صي  التعليم  قبل  ما  مرحلة  هي  املدر�شي:  قبل  ما   .3

اخلا�صة ) الرو�صة، التمهيدي(.

التعليم العام: مدتها )10( اأعوام درا�صية وتت�صمن ال�صفوف من )1 - 10( وي�صنف فيها الفرد امللتحق حاليا   .4

بالتعليم/ التحق بالتعليم وترك.

التعليم الأ�شا�شي: مدتها )10( اأعوام درا�صية وتت�صمن ال�صفوف من )1 - 10( وي�صنف فيها الفرد امللتحق   .5

حاليا بالتعليم/ التحق بالتعليم وترك.

التعليم ما بعد الأ�شا�شي: مدتها عامان  درا�صيان وتت�صمن ال�صفوف من )11 - 12( وي�صنف فيها الفرد   .6

امللتحق حاليا بالتعليم/التحق بالتعليم وترك/التحق بالتعليم وتخرج.

التحق  الذي  الفرد  فيها  وي�صنف   )6  -  1( من  ال�صفوف  وتت�صمن  درا�صية  اأعوام   )6( مدتها  البتدائية:   .7

بالتعليم وترك.

التحق  الذي  الفرد  فيها  وي�صنف   )3  -  1( من  ال�صفوف  وتت�صمن  درا�صية  اأعوام   )3( مدتها  الإعدادية:   .8

بالتعليم وترك.

الذي  الفرد  فيها  وي�صنف   )3  -  1( من  ال�صفوف  على  يت�صمن  حيث  درا�صية  اأعوام   )3( مدتها  الثان�ية:   .9

التحق بالتعليم وتخرج، اأي اأنهى بنجاح ال�صف )3( من املرحلة الثانوية، وكذلك ي�صنف فيها الفرد الذي التحق 

بالتعليم وترك و مل ينهي ال�صف )3( من املرحلة الثانوية.

دبل�م: يق�صد بها حالة الفرد التعليمية الذي اأنهى بنجاح اإحدى الكليات املتو�صطة  وح�صل على �صهادة الدبلوم،   .10
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وكذلك هو الفرد امللتحق حاليًا بالتعليم يف هذه املرحلة.

البكالوريو�س/ �صهادة  على  وح�صل  اجلامعية  املرحلة  بنجاح  انهي  الذي  الفرد  هو  بكال�ري��ش/لي�شان�ش:   .11

لي�صان�س، وكذلك هو الفرد امللتحق حاليا بالتعليم يف هذه املرحلة.

ماج�شتري: هو الفرد الذي اأنهى بنجاح التعليم العايل بعد اجلامعة وح�صل على �صهادة املاج�صتري، وكذلك هو   .12

الفرد امللتحق حاليا بالتعليم يف هذه املرحلة.

دكت�راه: هو الفرد الذي اأنهى بنجاح التعليم العايل بعد اجلامعة واملاج�صتري وح�صل على �صهادة الدكتوراه،   .13

وكذلك هو الفرد امللتحق حاليًا بالتعليم يف هذه املرحلة.

ما ه� ال�شف لـ )فالن(: اآخر �صف اأمته الفرد بنجاح ملن التحق بالتعليم وترك وال�صف احلايل للملتحق حاليا  	•
بالتعليم.

ما ه� التخ�ش�ش التعليمي لـ )فالن(: ويق�صد به جمال درا�صة الفرد بالن�صبة للمرحلة التعليمية. ويتم جمع  	•
بيان التخ�ص�س للحالت التعليمية التاليـة )اإعـدادية، ثانـوية، دبلـوم، بكـالوريو�س/لـي�صان�س، ماج�صتري، دكتوراه(. 

و�صتكون هناك قائمة خا�صة بالتخ�ص�صات التعليمية يتم الختيار منها.

  )ال�صوؤال التايل للعمانيني 6 -  40 �صنة(

ما ه� ال�شبب الرئي�شي لرتك ) فالن ( التعليم: وحتتوي على اخليارات التالية : 	•
املر�س9.الرغبة يف العمل5.عدم الرغبة يف التعليم النظامي1.

�صعوبة / اإعاقة10.وجود م�صاكل اأ�صرية6.الر�صوب املتكرر2.

اأخرى11.العناية باأحد اأفراد ال�صرة7.غري مهتم بالدرا�صة3.

الزواج8.�صوء الو�صع القت�صادي للأ�صرة4.

  بيانات الأفراد ) للأفراد 5 �صنوات فاأكرث (

الآيل  احلا�صب  ي�صتخدمون  الذين  الأفراد  به  يق�صد  الآيل:  احلا�شب  ت�شتخدم   / ي�شتخدم  )فالن(  هل  	•
)الكمبيوتر( �صواء كان داخل امل�صكن اأو خارجه.  وت�صنف الجابات بـــ : 1. نعم 2. ل .

يق�صد به الأفراد الذين ي�صتخدمون �صبكة الإنرتنت �صواء كان  هل )فالن( ي�شتخدم / ت�شتخدم الإنرتنت:  	•
داخل امل�صكن اأو خارجه. وت�صنف الجابات بـــ : 1. نعم 2. ل .

 ) للأفراد 15 �صنة فاأكرث (

ما هي احلالة الزواجية لـ ) فالن(: 	•
مل يتزوج اأبدا: اإذا مل يكن الفرد متزوجًا حاليا ومل يكن قد �صبق له الزواج من قبل،  وي�صنف يف هذه احلالة   .1

اأي�صًا كل الأفراد الذين مت عقد قرانهم فقط ومل يقرتن ذلك بزفاف ) الدخول(.

امل�صح  تنفيذ  وقت  كان  �صواء  الدخول(   ( بالزفاف  اقرتن  �صرعي  زواج  بعقد  مرتبطًا  الفرد  كان  اإذا  متزوج:   .2

موجودًا مع قرينه اأم ل، وهكذا فاإن عقد الزواج ل يكفي لعتبار الفرد متزوجًا.
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مطلق: لكل فرد انتهى زواجه بالطلق. وي�صرتط لعتبار الفرد مطلقا األ يكون قد عقد بعد طلقه زواجا ل يزال   .3

�صاريًا.

اأرمل: لكل فرد فقد قرينه بالوفاة ومل يتبع ذلك بزواج اآخر.  .4

ما هي مدة اآخر حالة زواجيه لـ ) فالن(: يق�صد بها اآخر حالة زواجية للفرد )متزوج، مطلق، اأرمل(. 	•
كم مرة تزوج ) فالن (: يق�صد بها عدد املرات التي تزوج فيها الفرد طيلة حياته. 	•

 للن�صاء اللتي �صبق لهن الزواج ) 15 - 49( �صنة

هل ح�شلت حالة ولدة خالل العام ال�شابق: يق�صد بها اذا ح�صلت حالة ولدة خلل العام ال�صابق. وت�صنف  	•
الجابات بـــ : 1. نعم  2. ل .

 )الأ�صئلة التالية عن ال�صعوبات التي يواجهها الأفراد بالقيام باأن�صطتهم احلياتية املعتادة ب�صبب م�صكلة �صحية للعمانيني 

)3( �صنوات فاأكرث(

يق�صد بال�صعوبة حمدودية قدرة الفرد على ممار�صة اأن�صطته احلياتية اليومية نتيجة  م�صكلة �صحية ج�صدية اأو ذهنية، 

وهناك ) 7 ( اأنواع لل�صعوبة، ويتم ا�صتيفاء بيانات ال�صعوبة بناء على ما  ي�صرح ويديل به املبحوث، ويتوجب على الباحث 

اأنواع  البيانات من املبحوث. وفيما يلي  اأنواع ال�صعوبة بطريقة وا�صحة عند جمع  التام على �صرح كل نوع من  احلر�س 

ال�صعوبات وبع�س الأمثلة عليها:

اأن�اع ال�شع�بات: 	•
النظر حتى مع النظارة:  يق�صد به الفرد الذي توجد لديه �صعوبة يف الروؤية او اأي نوع من انواع امل�صاكل   .1

املتعلقة بالنظر وحتى لو ارتدى النظارة او العد�صات، وامثلة على ذلك ق�صر نظر، بعد نظر، الروؤية بعني واحدة 

والروؤية للإمام ب�صكل مبا�صر دون القدرة على الروؤية من اجلانبني.

امل�صاكل  نوع من  اأي  او  ال�صمع  لديه حمدوديه يف  توجد  الذي  الفرد  به  يق�صد  ال�شماعة:   ال�شمع حتى مع   .2

املتعلقة بال�صمع وحتى لو ارتدى ال�صماعة )اأو اجرى عملية زراعة القوقعة( ومثال على ذلك �صعوبة يف ال�صمع 

او  واحدة  باإذن  ال�صمع  على  القدرة  وعدم  خمتلفة  م�صادر  من  الأ�صوات  متييز  عدم  ال�صاخبة،  البيئة  ب�صبب 

بالأذنني.

امل�شي اأو �شع�د ال�شلم: يق�صد به الفرد الذي توجد لديه م�صكلة يف ال�صعود او الهبوط او التنقل يف اجلوار   .3

بقدميه ولديه م�صاكل يف امل�صي قد تعيقه من ممار�صة حياته او ن�صاطه اليومي ب�صكل طبيعي، ومن الأمثلة على 

ذلك �صعوبة يف ال�صعود اأو الهبوط من ال�صلم، ل ي�صتطيع امل�صي دون التوقف لأخذ ق�صط من الراحة، ل ي�صتطيع 

امل�صي دون ا�صتخدام اأداة او و�صيلة ت�صاعده على ذلك     )مثل الع�صا اأواخليزران، عكاز وامل�صايه(، ل ي�صتطيع 

الوقوف على قدميه لدقائق معدودة، ويحتاج اإىل كر�صي متحرك للتنقل من مكان اإىل اآخر.

او التفكري ولديه �صعوبة يف  ويق�صد به الفرد الذي لديه م�صاكل يف التذكر او الرتكيز  اأو الرتكيز:  التذكر   .4

القيام بان�صطته اليومية، ومثال على ذلك اذا كان لديه م�صكله يف الرتكيز على ما يقوم به، اذا كان ين�صى اين هو 

ول يعرف ما يح�صل حوله ويبدو مرتبك او خائف حول معظم ال�صياء، واذا كان ل يتذكر ما يقول ولديه ت�صوي�س 

او ن�صيان لأكرث المور ول يتذكر ما يقال.
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الإعتناء بالنف�ش: يق�صد به الفرد الذي توجد لديه �صعوبة يف العتناء بنف�صه بالطريقة املعتادة مثل غ�صل   .5

اأو  اجل�صم باملاء وال�صابون، غ�صل ال�صعر والقدمني، وارتداء امللب�س )القدرة على اإغلق الأزرار او اجليوب( 

و�صعها يف اخلزانة.

الت�ا�شل باللغة املعتادة: يق�صد به الفرد الذي توجد لديه �صعوبة يف التحدث او ال�صغاء او فهم ما يقوله   .6

الآخرون،  ومثال على ذلك اذا كانت لديه �صعوبة تعيق فهم الآخرين له، واذا كانت لديه �صعوبة يف فهم الآخرين 

عندما يتحدثون ويحاول التوا�صل معهم بطرق اأخرى مثل الإ�صارات او الكتابة.

حركة اجلزء الأعلى من اجل�شم: يق�صد به الفرد الذي توجد لديه �صعوبة يف حتريك يديه اإىل الأعلى من   .7

م�صتوى و�صط اجل�صد اإىل م�صتوى العينني. ومثال على ذلك عدم القدرة على حمل عبوة بيب�صي بحجم 2 لرت من 

م�صتوى الطاولة اإىل م�صتوى العني.

درجة ال�شع�بة: 	•
الكثري من ال�صعوبة3.ل توجد �صعوبة1.

ل ا�صتطيع مطلقا4.بع�س ال�صعوبة2.

ما ه� ال�شبب الرئي�شي لهذه ال�شع�بة: بعد ا�صتيفاء نوع ودرجة ال�صوبة يتم ا�صتيفاء ال�صبب الرئي�صي لل�صعوبة،  	•
وتوجد 6 اأ�صباب لل�صعوبات كالتايل : 

كرب �صن5.حادث �صري3.خلقي1.

اأخرى6.اإ�صابة عمل4.مر�س2.

 حالة الن�صاط القت�صادي خلل الأيام ال�صبعة ال�صابقة للزيارة للأفراد اللذين اأعمارهم )15( �صنة فاأكرث:

الهدف من حالة الن�صاط القت�صادي هو حتديد علقة كل فرد من اأفراد الأ�صرة )ذكرا اأو اأنثى( ويف �صن العمل )15 �صنة 

فاأكرث( بقوة العمل اأو حالة الن�صاط القت�صادي له، بحيث ي�صنف الفرد م�صتغل اأو باحث عن عمل )وكلهما داخل قوة 

العمل اأو �صمن ال�صكان الن�صطني اقت�صاديا( اأو غري ن�صطني اقت�صاديا )خارج قوة العمل(.

هل عمل )فالن( خالل الأيام ال�شبعة التي �شبقت هذه الزيارة لأي فرتة ول� ل�شاعة واحدة مقابل  	•
اأجر )وظيفة( اأو بدون اأجر مادي اأو يف عمل ميلكه اأو متلكه الأ�شرة اأو مار�ش اأي من الأن�شطة مثل: 

- خياطة وبيع امللب�س. 

- بيع املاأكولت املعدة يف املنزل.

- �صناعة ال�صعفيات.

- �صناعة املجامر والبخور. 

و ت�صنيف الإجابات بـــ : 1. نعم  2. ل .

هل لدى )فالن( وظيفة اأو م�شروع تغيب عنه م�ؤقتًا خالل الأيام ال�شبعة التي �شبقت هذه الزيارة:  	•
وي�صمل الأفراد اأ�صحاب الوظائف اأو من لديهم م�صروع / موؤ�ص�صة ومل ميار�صوا العمل اأي كانوا متغيبني موؤقتًا ب�صبب 

املر�س اأو ال�صفر اأو الإجازة ، . الخ . وت�صنف الإجابات بـــ : 1. نعم  2. ل .
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ما ه� �شبب تغيب )فالن( عن العمل خالل الأيام ال�شبعة التي �شبقت الزيارة : تت�صمن خيارات �صبب  	•
التغيب عن العمل كما يلي :

توقف املوؤ�ص�صة موؤقتا5.اإجازة ولدة3.مر�س1.

الدرا�صة6.ظروف �صخ�صية4.اإجازة2.

اأخرى7.

 )بيانات عن الأفراد امل�صتغلني الذين اأعمارهم ) 15 ( �صنة فاأكرث(

اأين يعمل )فالن(: 	•
داخل ال�شلطنة: اإذا كان الفرد م�صتغًل وفق التعريف ال�صابق للم�صتغل، ويعمل يف اأحدى املوؤ�ص�صات اأو ال�صركات   .1

داخل ال�صلطنة. 

خارج ال�شلطنة: ويدخل يف هذه الفئة كل من ي�صنف م�صتغًل وفق تعريف امل�صتغل، لكنه ميار�س عمله يف اأحدى   .2

املوؤ�ص�صات اأو ال�صركات خارج ال�صلطنة.

الفرد مثل طبيب  الذي ميار�صه  العمل  نوع  هي  التي ميار�شها )فالن(:  الرئي�شية  اأو احلرفة  املهنة  ما هي  	•
اأطفال، مدر�س جامعي، مزارع خ�صار، معلم ابتدائي، حما�صب، مهند�س بناء، فرا�س، حار�س، مذيع تلفزيوين، حلق 

رجايل، خمرج اإذاعي، راعي اأبل، مدير مبيعات، اأمني م�صتودع، ...الخ.

ملحظة: وينبغي النتباه اإىل اأن كثريًا من الذين يدلون بالبيانات )عن اأنف�صهم اأو عن ذويهم( ي�صرحون باأن املهنة هي 

موظف اأو عامل. وهذا خطاأ �صائع ول ين�صجم مع مفهوم املهنة. فكلمة موظف اأو عامل تعرب عن منط حمدد للعلقة بني 

امل�صتغل ورب العمل) اأو الدولة ( ول متثل مهنة معينة. وينبغي على الباحث يف مثل هذه احلالة التحري عن نوع العمل الذي 

يوؤديه الفرد داخل الوظيفة. فقد يكون املوظف وزيرًا اأو وكيل وزارة، وقد يكون مديرا عامًا اأو كاتبًا اأو مربجمًا اأو حما�صبًا 

اأو �صائقًا اأو من�صقًا. كما قد يكون حملل نظم اأو مربمج اأو مدخل بيانات اأو طباع،.. وهكذا.

املهنية  بحياته  الفرد  ق�صاها  التي  العملية  املدة  بها  يق�صد  الكاملة:  بال�شن�ات  )فالن(  خدمة  مدة  هي  ما  	•
�صريطة اأن تكون بال�صنوات الكاملة.

ما ه� ا�شم اجلهة التي يعمل فيها )فالن(: ي�صجل فيه ا�صم املوؤ�ص�صة اأو املن�صاأة التي يعمل بها الفرد. 	•
ما ه� الن�شاط القت�شادي للجهة التي يعمل بها )فالن(: يق�صد بالن�صاط القت�صادي، املجال اأو القطاع  	•
القت�صادي الذي مار�س اأو ميار�س فيه الفرد مهنته الرئي�صية احلالية مثل ) جتارة املواد الغذائية باجلملة، �صناعة 

اخلبز،  اأعمال م�صرفية ، خدمات �صحية، تعليم ثانوي، زراعة اأ�صجار مثمرة، �صيد ال�صمك ، . . الخ(.

ما ه� قطاع العمل لـ ) فالن(: وحتتوي القائمة على : 	•
والإدارات  احلكومية  الوزارات  وي�صمل ذلك  للدولة  كليًا  الفرد م�صتغًل يف من�صاأة مملوكة  اإذا كان  حك�مي :   .1

الأخرى وكافة املن�صاآت املرتبطة بها �صواء كانت ذات طابع اإداري اأو اقت�صادي. 

خـا�ش : اإذا كان الفرد م�صتغًل يف من�صاأة مملوكة للقطاع اخلا�س اأو م�صاهمًا فيها اإىل جانب الدولة.   .2
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عائلي : اإذا كان الفرد م�صتغًل لدى اأ�صرة وعلى نفقتها، وي�صمل اأي�صًا امل�صاريع الأ�صرية التي تهدف اإىل الربح   .3

)القطاع غري املنظم(.

اأهلي: اإذا كان الفرد م�صتغًل يف من�صاأة مملوكة للمجتمع. ومثل هذه املن�صاآت متار�س ن�صاطها لأغرا�س ثقافية   .4

اأو اجتماعية ولي�س لغر�س الربح، مثل : الأندية الريا�صية  والثقافية ، واجلمعيات اخلريية، واملجال�س العامة ... 

الخ.

اأخـرى : اإذا كان الفرد م�صتغًل يف من�صاأة مملوكة لهيئات اأو منظمات وطنية اأو اإقليمية اأو دولية ، وغالبًا ما تكون   .5

املنظمات هنا ذات طابع غري اقت�صادي.

ما هي عالقة ) فالن( بعمله: وحتتوي القائمة على : 	•
�شاحب عمل: هو الفرد الذي يعمل يف من�صاأته اخلا�صة اأو يعمل م�صتقًل يف مهنة اأو جتارة وي�صتخدم يف عمله   .1

م�صتغًل اأو اأكرث لقاء اأجر نقدي اأو عيني مقطوع ، ولو كان هوؤلء من اأفراد اأ�صرته . ول يعترب حملة الأ�صهم يف 

ال�صركات امل�صاهمة اأ�صحاب عمل ولو عملوا بها.

يعمل حل�شابه اخلا�ش: هو الفرد الذي يعمل اأي�صًا يف من�صاأته، اأو يعمل م�صتقًل يف حرفة اأو جتارة �صريطة اأن   .2

ل ي�صتخدم اأحدًا باأجر  واإل فاإنه ي�صبح �صاحب عمل .

يعمل باأجر: هو الفرد الذي يعمل حل�صاب الغري �صواء كان هذا الغري فردًا اأو من�صاأة حكومية اأو خا�صة ، وذلك   .3

لقاء اأجر نقدي اأو عيني مقطوع يتقا�صاه على نحو دوري منتظم ) يومي ، اأ�صبوعي، �صهري ،..الخ( اأو على اأ�صا�س 

الإنتاج بالقطعة. 

يعمل بدون اأجر: هو الفرد الذي يعمل يف م�صروع خا�س باأ�صرته اأو بغريها دون اأن يتقا�صى مقابل ذلك اأجرًا   .4

حمددًا.

ما ه� ن�ع ارتباط )فالن( بعمله: 	•
دائم : اإذا كان الفرد مرتبط بعقد دائم.  .1

م�ؤقت : اإذا كان الفرد مرتبط بالعمل بعقد موؤقت )لعدة �صهور فقط(.  .2

م��شمي : اإذا كان الفرد مرتبط مو�صميا بعمله كاملزارع.  .3

متقطع : اإذا كان الفرد يعمل على فرتات متقطعة ح�صب احتياجات وظروف العمل اأو برغبته ال�صخ�صية.  .4

ما ه� مقدار الأجر ال�شهري ال�شايف الذي يتقا�شاه )فالن( بالريال العماين: يق�صد به قيمة الأجر ال�صايف  	•
من العمل الرئي�صي ملن يعمل حاليًا باأجر اأو ملن عمل باأجر قبل تركه للعمل، اأو الدخل النا�صئ عن ن�صاط الأعمال، 

اأو  اأو العيني الذي يح�صل عليه الفرد نتيجة ممار�صته لعمل �صواء كان لديه م�صتخدمني  ويق�صد به العائد النقدي 

يعمل مبفرده و�صواء كان يف جمال الزراعة اأو ال�صناعة اأو اخلدمات وما �صابه ذلك. وكذلك ن�صاط العاملني يف بيوتهم 

ومثال ذلك ربة البيت اأو )اإحدى اأفراد الأ�صرة( التي تخيط امللب�س حل�صاب الآخرين ول ي�صمل ذلك ثمن القما�س اأو 

التكاليف الأخرى للخياطة ، ويوؤخذ الدخل ال�صايف بعد طرح كافة التكاليف املرتتبة على قيامه بالعمل كاملواد الأولية 

والإيجارات والرواتب املدفوعة والأجور وال�صرائب والتاأمينات املختلفة واأية تكاليف عينية مرتتبة على هذا العمل.. 
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وت�صنف الإجابات على النحو التايل:

801 - 1000 ريال351.7 -500 ريال4.اأقل من 100 ريال1.

اأكرث من 1000 ريال501.8 - 650 ريال100.5 - 200 ريال2.

651 - 800  ريال201.6 - 350  ريال3.

 للعمانيني امل�صتغلني الذين اأعمارهم 15 �صنة فاأكرث

هل �شبق لـ )فالن( اأن تلقى تدريبا يف جمال عمله: ويق�صد بذلك تلقى الفرد تدريبًا مهنيًا يف املن�صاأة التي  	•
كان يعمل بها اأو يف موؤ�ص�صة تدريبية خارج املن�صاأة ب�صرف النظر عن من حتمل نفقات تدريبه وعن مدة التدريب. 

وت�صنف الإجابات بــ : 1. نعم  2. ل .

هل انتقل )فالن( اإىل مكان الإقامة احلايل بهدف العمل: يوجه ال�صوؤال للم�صتغل العماين ملعرفة هل انتقاله  	•
اإىل مكان الإقامة احلايل بهدف العمل. وت�صنف الإجابات بــ : 1. نعم  2. ل .

هل يزاول )فالن( عماًل ثان�يًا: ويق�صد به اإذا كان الفرد يزاول حاليًا مهنة فرعية اأو عمل اإ�صايف مع عمله اأو  	•
مهنته الرئي�صية كال�صخ�س مثًل الذي يعمل يف متجره اأو مزرعته اأو مكتبه بعد الظهر ، ويف القطاع احلكومي �صباحًا. 

وت�صنف الإجابات بــ : 1. نعم  2. ل .

ما هي املهنة الثان�ية لـ )فالن(: يق�صد بها نوع املهنة الفرعية اأو العمل الإ�صايف للفرد امل�صتغل بالإ�صافة ملهنته  	•
الرئي�صية. 

القطاع  اأو  املجال  القت�صادي،  بالن�صاط  يق�صد  )فالن(:  لــ  الثان�ية  للمهنة  القت�شادي  الن�شاط  ه�  ما  	•
القت�صادي الذي مار�س اأو ميار�س فيه الفرد مهنته الثانوية )جتارة املواد الغذائية باجلملة، �صناعة اخلبز،  اأعمال 

م�صرفية ، خدمات �صحية، تعليم ثانوي، زراعة اأ�صجار مثمرة، �صيد ال�صمك ، ... الخ(. 

ما ه� قطاع العمل لـ ) فالن ( يف املهنة الثان�ية:  )انظر تعريف القطاع(. 	•
ما هي عالقة )فالن( بعمله الثان�ي: )انظر تعريف علقة العمل(. 	•

ما ه� الأجر الذي يتقا�شاه )فالن( يف املهنة الثان�ية بالريال العماين: )انظر تعريف الأجر(. 	•
كم عدد اجلهات التي عمل بها ) فالن ( خالل العامني ال�شابقني: عدد  املوؤ�ص�صات التي عمل بها الفرد خلل  	•
العامني ال�صابقني  التي �صبقت املقابلة. وي�صرتط يف هذا ال�صوؤال اأن تكون الوظيفيتني يف القطاع العام اأو اخلا�س اأو 

الأهلي. ويجب على الباحث من خلل احلوار مع املبحوث اأن ي�صتو�صح عن قطاع العمل للوظيفيتني ملعرفة ما اإذا كانت 

تنطبق عليه ا�صتمارة الدوران الوظيفي اأم ل.

 بيانات عن الأفراد الن�صطني وغري الن�صطني الذين اأعمارهم 15 �صنة فاأكرث

العلقة بقوة العمل 

اإذن يف هذه احلالة ماذا ي�شنف )فالن( نف�شه هل ه� : 	•
باحث عن العمل �شبق له العمل: هو الفرد الباحث عن عمل �صبق له قبل ذلك ممار�صة العمل.  .1
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باحث عن العمل مل ي�شبق له العمل: هو الفرد الباحث عن عمل مل ي�صبق له ممار�صة اأي عمل على الإطلق.  .2

متقاعد : هو الفرد القادر على العمل لكنه ل يعمل ول يبحث عنه ويتقا�صى راتبا تقاعديا ثابتا عن عمل �صبق   .3

له ممار�صته.

لي�س  اأنه  اأي  املنزلية داخل م�صكنه،  الأعمال  ن�صاطه على  الفرد يقت�صر  اإذا كان  متفرغ لالأعمال املنزلية:   .4

م�صتغًل ول يبحث عن عمل ولي�س طالبا. كما اأنه ل تنطبق عليه اأي من احلالت الأخرى. 

ل يرغب يف العمل / مكتفي: الفرد القادر على العمل لكنه ل تنطبق عليه اأي من احلالت ال�صابقة واإمنا   .5

يعي�س من اإيجار ممتلكاته اأو اإيرادات اأمواله، اأو من معونات ترد اإليه من الغري اأو كان معاًل من ذويه، اأو ل يرغب 

يف العمل.

غري قادر على العمل: الفرد الذي ل ي�صتطيع القيام باأي عمل، مبا يف ذلك اأعمال التدبري املنزيل وذلك ب�صبب   .6

كرب �صنه اأو اإ�صابته بعاهة ج�صدية اأو ذهنية، ولأغرا�س التعداد وامل�صوح ي�صنف نزلء ال�صجون يف هذه الفئة ما 

عدا املوقوفني.

طالب متفرغ : اإذا كان الفرد م�صجًل يف اإحدى املدار�س اأو املعاهد اأو اجلامعات ب�صكل نظامي ولو كان يزاول   .7

عمًل اإىل جانب درا�صته.

اأخرى :  اأي حالة مل يرد ذكرها.  .8

 للعمانيني 15 �صنة فاكرث: 

هل )فالن( مقيد يف هيئة �شجل الق�ى العاملة: يهدف هذا ال�صوؤال اإىل معرفة هل لدى الباحث عن عمل رقم  	•
البطاقة التي متنح للمواطن اأو املواطنة الباحث عن عمل �صواء يف اجلهات احلكومية اأو من�صاآت القطاع اخلا�س والذي 

قيد نف�صه بهيئة �صجل القوى العاملة اأو اإحدى دوائرها مبختلف حمافظات ال�صلطنة. وت�صنف الإجابات بــ : 1. نعم  

2. ل.

اأ�شابيع التي �شبقت الزيارة: يهدف هذا  اأي اإجراء للبحث عن عمل خالل الأربع  هل اتخذ )فالن(  	•
�صبقت  التي  الأربعة  الأ�صابيع  خلل  اإجراء  اأي  اتخذوا  الذين  عمل  عن  الباحثني  الأ�صرة  اأفراد  حتديد  اإىل  ال�صوؤال 

الزيارة. وت�صنف الإجابات بــ : 1. نعم  2. ل .

ما هي اأهم ثالث اإجراءات اتخذها )فالن( خالل الأ�شابيع الأربعة التي �شبقت هذه الزيارة للبحث  	•
اأتخذها الفرد الباحث عن عمل للبحث عن العمل  اإجراءات  اأهم ثلث  الهدف من ال�صوؤال هو حتديد  عن عمل: 

ح�صب الأهمية التي يراها املبحوث من الإجابات التالية : 

تن�شيط البيانات يف �شجل الق�ى العاملة: ويق�صد به حتديث البيانات .  .1

التقدم بطلب لأرباب العمل : ويق�صد به اأن الباحث عن عمل  يتوجه مبا�صرة اإىل اأ�صحاب العمل بالقطاع   .2

اخلا�س.

طلب ت�شجيل من�شاأة اأو طلب قر�ش مل�شروع : يتقدم الفرد الباحث عن عمل بطلب ت�صجيل من�صاأة اأو طلب   .3

قر�س لبدء م�صروع خا�س من اإحدى املوؤ�ص�صات اأو البنوك التجارية اأو �صندوق الرفد.
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متابعة اإعالنات ال�ظائف: ويق�صد اأن الباحث عن عمل يتابع الو�صائل الإعلمية املختلفة املقروءة وامل�صموعة   .4

واملرئية ملتابعة الإعلنات عن التوظيف.

الت�شال بالأقرباء واملعارف: ويق�صد به اعتماد الفرد الباحث عن عمل على اأقاربه  ومعارفه يف احل�صول   .5

على العمل �صواء كان بالقطاع احلكومي اأو اخلا�س.

البحث عن طريق �شبكة الإنرتنت: يق�صد اأن الباحث عن عمل قام بالت�صجيل لطلب وظيفة عن طريق �صبكة   .6

الإنرتنت من خلل مواقع ال�صركات واملوؤ�ص�صات املختلفة.

اأخرى: بخلف ما ذكر �صابقًا.  .7

مل يتخذ اأي اإجراء اآخر: ويق�صد به عدم اتخاذ اأي اإجراء يف �صبيل احل�صول على عمل.  .8

ملاذا مل يتخذ )فالن( اأي اإجراءات للبحث عن عمل: 	•
انتظار رد من اجلهات املعنية بالت�ظيف: انتظار ات�صال اأو اإعلن )باجلرائد املحلية اأو املواقع اللكرتونية   .1

الر�صمية( للرت�صح لوظيفة يف اأي من قطاعات العمل.

العمل  وجود فر�س  بعدم  الباحث عن عمل   الفرد  اعتقاد  به يف حالة  ويق�صد  اأنه ل ي�جد عمل:  اأعتقد   .2

اإطلقًا.

تعبت من البحث عن العمل: ويق�صد به عندما ي�صل الفرد الباحث عن عمل  اإىل مرحلة الياأ�س يف احل�صول   .3

على العمل.

مل اأجد اأي عمل منا�شب: ويق�صد به الفرد الذي ي�صع ن�صب عينه عمًل يراه منا�صبًا له مهما توفرت له فر�س   .4

العمل الأخرى ومل يجده اإىل الآن.

تنق�شني الكفاءة و اخلربة: يق�صد به انه لي�س لدى الفرد اأي خربات �صابقة اأو كفاءة لللتحاق بالوظيفة.  .5

ب�شبب مر�ش: اإ�صابة الفرد الباحث عن العمل باأي مر�س مينعه عن العمل خلل الفرتة املحددة.  .6

اأخرى: اأي حالة اأخرى مل يرد ذكرها.  .7

ل� ت�فرت لـ ) فالن ( فر�شة عمل خالل الأيام ال�شبعة التي �شبقت هذه الزيارة اأو خالل اخلم�شة  	•
ع�شر ي�مًا الالحقة هل كان اأو �شيك�ن م�شتعدًا لبدء العمل: يهدف هذا ال�صوؤال اإىل حتديد اأفراد الأ�صرة 

الباحثني عن عمل الن�صطني اقت�صاديًا. اإذا مل يكن الفرد قد عمل على الإطلق خلل فرتة الأ�صبوع ال�صابق للزيارة اأو 

مل يتغيب عن عمله ب�صفة موؤقتة ولكنه كان يبحث عن عمل وقادر عليه - اأي م�صتعد ملزاولته عندما يجده فاإنه يعترب 

باحثًا عن العمل. وت�صنف الإجابات بــ : 1. نعم 2. ل .
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3.4 استمارة الباحثين عن عمل

3.4.1 الباحثين عن عمل :
رقم م�شل�شل الفرد يف الأ�شرة: هو رقم م�صل�صل الفرد الباحث عن عمل يف ا�صتمارة امل�صح الرئي�صية. 	•

ال�شابقني  العامني  خالل  عمل  عن  فيها  يبحث  )فالن(  و  انق�شت  التي  الكلية  الزمنية  املدة  هي  كم  	•
)بالأ�شهر(: يوجه هذا ال�صوؤال للفرد ملعرفة فرتة البحث عن العمل الكلية بالأ�صهر ويف حالة البحث عن عمل اأكرث 

من مرة جتمع فرتات البحث عن العمل مهما بلغت. مثال ذلك، فرد عمل يف مهنة معينة ثم ترك العمل ملدة �صهرين 

ثم زاول عمًل اآخرًا ثم ترك العمل مدة خم�صة اأ�صهر تكون مدة البحث عن العمل يف هذه احلالة �صبعة اأ�صهر -  ب�صرط 

اأن يكون خلل هذه املدة راغب يف العمل وقادر عليه ويبحث عنه.

كم هي املدة الزمنية املت�شلة الأخرية التي انق�شت و )فالن( يبحث فيها عن عمل: ويق�صد بذلك الفرتة  	•
الزمنية الأخرية املت�صلة التي ق�صاها الفرد يف البحث عن العمل حتى تاريخ الزيارة. واإذا كان الفرد قد ترك العمل 

اأكرث من مرة فتكتب فرتة البحث عن العمل الأخرية. 

ما هي طبيعة العمل الذي يبحث عنه ويرغب فيه )فالن(: ويق�صد به نوعية العمل الذي يراه الفرد منا�صبًا  	•
لإمكانياته وموؤهلته اأو يرتاح ملزاولته اأو يرغب يف مزاياه - وقد يكون اأحد الأعمال التالية :

املثال  �صبيل  على  وي�صمل  للدولة،  كليًا  مملوكة  جهة  يف  العمل  يرغب  الفرد  كان  اإذا  مكتبي:  حك�مي  عمل   .1

الوزارات و املدار�س احلكومية و امل�صت�صفيات احلكومية التي ت�صرف عليها الدولة ،وب�صرط اأن يكون العمل مكتبي.

عمل حك�مي غري مكتبي: اإذا كان الفرد يرغب العمل يف جهة مملوكة كليًا للدولة، وب�صرط اأن يكون العمل   .2

ميداين.

عمل يف القطاع اخلا�ش مكتبي: اإذا كان الفرد يرغب العمل يف جهة مملوكة لفرد اأو اأكرث مثل ) ال�صركات   .3

واملوؤ�ص�صات ( قاموا باإن�صائها بغر�س الربح، وب�صرط اأن يكون العمل مكتبي.

عمل يف القطاع اخلا�ش غري مكتبي: اإذا كان الفرد يرغب العمل يف جهة مملوكة لفرد اأو اأكرث بغر�س الربح،   .4

ب�صرط اأن يكون العمل )ميداين/ فني(.

اأي عمل بدون �شروط: اأي عمل يتوفر للفرد بدون اأي �صروط.  .5

ما ه� احلد الأدنى لالأجر الذي يقبله )فالن( لهذا العمل, )بالريال العماين(: ويق�صد به فئة الأجر  	•
الذي يرى الفرد اأنه ي�صتحقه يف �صوء موؤهلته  واحتياجاته، مبعنى اأنه ل يقبل العمل باأجر اأقل منه. ي�صجل بند فئة 

الأجر الذي تقع به الإجابة من بني البدائل التالية:

801 - 1000 ريال351.7 - 500 ريال4.اأقل من 100 ريال1.

اأكرث من 1000 ريال501.8 - 650 ريال100.5 - 200 ريال2.

651 - 800  ريال201.6 - 350 ريال3.
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هل عر�ش على )فالن( عماًل ومل يقبل به: الق�صد من هذا ال�صوؤال هو معرفة اإذا عر�س عمل للفرد الباحث  	•
عن العمل لكنه مل يقبل هذه الفر�صة املعرو�صة عليه.  وت�صنف الإجابات بــ : 1. نعم  2. ل .

ما هي اأهم ثالثة اأ�شباب تدفع )فالن( لعدم قب�ل العمل الذي عر�ش عليه: والهدف هو حتديد اأهم  	•
ثلثة اأ�صباب تقف وراء رف�س الفرد الباحث للعمل. لذلك يقراأ الباحث الإجابات البديلة على املبحوث ويطلب منه 

حتديد ثلثة اأ�صباب فقط، والإجابات البديلة هي :

عدم تنا�شبه مع امل�ؤهل والتخ�ش�ش: عدم تنا�صب الأعمال املتاحة مع املوؤهل .  .1

قلة الأجر: الأجر املعرو�س اأقل مما ي�صتحقه اأو يكفيه .  .2

اللغة: ويق�صد بها اللغة الإجنليزية التي تعترب العائق الرئي�صي لعدم قبوله للعمل .  .3

ال��شع الجتماعي: يرى الفرد اأن الوظيفة ل تتنا�صب مع و�صعه الجتماعي .  .4

�شاعات الدوام: ويق�صد به �صاعات الدوام الطويلة.  .5

ت�قيت العمل: يق�صد به فرتة العمل �صواء كانت على فرتتني اأو اأكرث .  .6

7.  اأيام العمل: ويق�صد به عدد اأيام العمل يف الأ�صبوع .

بعد العمل عن امل�شكن: بعد امل�صافة بني موقع العمل ومكان الإقامة .  .8

غري دائم / غري م�شم�ن: احتمال فقد الوظيفة كبري وامل�صتقبل غري م�صمون .  .9

اأخرى: اأي حالة اأخرى مل يرد ذكرها .  .10

ل ي�جد �شبب اأخر: ل يوجد �صبب لدى الفرد.  .11

يف اأي قطاع كانت ال�ظيفة املعرو�شة على )فالن( : وت�صنف اخليارات كالتايل : 	•
حك�مي: اإذا كانت الوظيفة املعرو�صة يف من�صاأة مملوكة كليًا للدولة وي�صمل ذلك الوزارات والإدارات  احلكومية   .1

الأخرى وكافة املن�صاآت املرتبطة بها �صواء كانت ذات طابع اإداري اأو اقت�صادي.

خـا�ش: اإذا كانت الوظيفة املعرو�صة يف من�صاأة مملوكة للقطاع اخلا�س اأو م�صاهمًا فيها اإىل جانب الدولة.   .2

عائلي: اإذا كانت الوظيفة املعرو�صة لدى اأ�صرة وعلى نفقتها، وي�صمل اأي�صًا امل�صاريع الأ�صرية التي تهدف اإىل   .3

الربح ) القطاع غري املنظم(.

اأهلي: اإذا كانت الوظيفة املعرو�صة يف من�صاأة مملوكة للمجتمع. ومثل هذه املن�صاآت متار�س ن�صاطها لأغرا�س   .4

، واجلمعيات اخلريية، واملجال�س  والثقافية  الريا�صية   الأندية   : الربح، مثل  ولي�س لغر�س  اأو اجتماعية  ثقافية 

العامة ... الخ.

اأخرى: اإذا كانت الوظيفة املعرو�صة يف من�صاأة مملوكة لهيئات اأو منظمات وطنية اأو اإقليمية اأو دولية ، وغالبًا ما   .5

تكون املنظمات هنا ذات طابع غري اقت�صادي.
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ما ه� مت��شط اإنفاق )فالن( ال�شهري بالريال العماين : يق�صد بهذا ال�صوؤال بيان متو�صط النفقات ال�صخ�صية  	•
ال�صهرية للفرد الباحث عن عمل. وي�صجل بند فئة الإنفاق �صمن البدائل التالية :

اأكرث من  200 ريال101.5 - 150 ريال3.اأقل من 50  ريال1.

151 - 200 ريال50.4 - 100 ريال2.

ما هي اأهم ثالثة  م�شادر للدخل احلايل لـ ) فالن(: يهدف هذا ال�صوؤال اإىل التعرف على م�صدر دخل الفرد  	•
الباحث عن عمل الذي لي�س لديه عمل يدر عليه اأجر ثابت . ومن م�صادر الدعم املايل املطروحة ما يلي :

ال�الدين: )الأب اأو الأم اأو كليهما(.  .1

اأحد اأفراد الأ�شرة: )الأخ اأو الأخت اأو غريهما( .  .2

اأقرباء اآخرون: ) اأفراد ل يعي�صون مع الأ�صرة كالعم واخلال،  ... (.  .3

دخل من عقار متلكه الأ�شرة: )عقار اأو اأرا�صي موؤجرة تدر عائد(.  .4

اأخرى: ) اأي حالة اأخرى مل يرد ذكرها(.   .5

ل ي�جد م�شدر اآخر.  .6

معرفة  عمل:  على  ح�ش�له  فر�شة  لتح�شني  ق�شرية  مهنية  تدريبية  دورات  باأي  )فالن(  التحق  هل  	•
مدى التحاق الباحث عن العمل باإحدى الدورات التدريبية املهنية الق�صرية �صواء مبراكز التدريب املهني احلكومية 

اأو باملعاهد التي يديرها القطاع اخلا�س ليكت�صب مهارة مهنية تزيد من فر�س ح�صوله على عمل. وت�صنف اخليارات 

على النحو التايل :

 3. ل. مل يلتحق اأبدا 2. نعم. التحق �صابقًا 1.  نعم. ملتحق حاليًا

مب�شت�ى  اأو  ماهر  مب�شت�ى  بالت�شغيل  املقرونة  التدريبية  بالدورات  لاللتحاق  م�شتعد  )فالن(  هل  	•
حمدود املهارات: الغر�س هو معرفة الباحثني عن عمل الذين مل يلتحقوا باأي دورات تدريبية ، حيث انه قد يكون 

ال�صبب يف عدم التحاق ال�صخ�س هو عدم رغبته يف اللتحاق بالتدريب لإعداده للعمل. وت�صنف الإجابة بــ  :

2. ل .  1. نعم  

- املاهر: يق�صد به الفرد الذي تتوفر فيه مهارات عملية ومهنية متعلقة باملهنة التي �صي�صغلها.

- حمدود املهارات: يق�صد به الفرد الذي تتوفر فيه مهارات عملية حمدودة للمهنة التي �صي�صغلها.

هل يعتقد ) فالن ( باأن تدريبه قد اأهله ب�شكل كاٍف لل�ظائف املتاحة ب�ش�ق العمل: يهدف هذا ال�صوؤال  	•
اإىل معرفة راأي الباحث عن العمل يف نوع التدريب الذي تلقاه وهل اأك�صبه املهارة اللزمة واأهله ب�صكل كاٍف للوظائف 

املتاحة ب�صوق العمل. وت�صنف الإجابة بــ  : 1. نعم  2. ل .

هل يرغب ) فالن ( يف اإقامة م�شروع خا�ش به: يق�صد به التعرف على الفرد الباحث عن عمل الذي لديه  	•
ال�صتعداد لإقامة م�صروع خا�س به اأو بالتعاون مع الآخرين بدل من البحث عن عمل لدى الغري باأجر، وت�صنف الإجابة بــ : 

2. ل . 1. نعم  
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هل قام ) فالن(  مبراجعة الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية واملت��شطة؟: يهدف هذا ال�صوؤال  	•
من  الفردية  املبادرات  ذوي  لدعم  الدولة  تقدمها  التي  بالربامج  عمل  الباحثني عن  معرفة  مدى  على  التعرف  اإىل 

الباحثني عن عمل والراغبني فعًل يف اإن�صاء م�صاريع خا�صة �صغرية اأو متو�صطة. وت�صنف اخليارات على النحو التايل: 

ل2.نعم1.

ما الذي يحتاجه ) فالن( للقيام بهذا امل�شروع: هو التعرف على احتياجات الفرد لتنفيذ امل�صروع اخلا�س به.  	•
وت�صنف اخليارات على النحو التايل :

5.  م�صاندة الأهل واملعارف3.  راأ�س املال1.  خربة 

6.  ل يوجد 4.  كل ما �صبق2.  �صريك للم�صروع

ما ه� الن�شاط القت�شادي للم�شروع الذي يرغب ) فالن( العمل به: معرفة رغبة وتوجه الباحثني عن عمل  	•
يف نوع الن�صاط القت�صادي للم�صروع الذي يرغب يف اإقامته.

3.4.2 الباحثين عن عمل الذين سبق لهم العـمل :
ما ه� ن�ع انتهاء خدمة )فالن( لل�ظيفة ال�شابقة: يق�صد به نوع انتهاء خدمة الفرد من وظيفته ال�صابقة  	•

ومعرفة ال�صبب الرئي�صي الذي اأدى اإىل ذلك، وت�صنف اخليارات كالتايل  : 

ال�شتقالة: ال�صتقالة من العمل �صواء حكومي اأو خا�س.  .1

اإنهاء خدمة )الف�شل(: ال�صتغناء عن خدمات املوظف.  .2

اإنهاء املهمة امل�صندة  اأو  اأما ب�صبب خ�صارة املن�صاة  املوؤ�ص�صة  اأو  اأو الإغالق: هو غلق املن�صاة  انتهاء امل�شروع   .3

اإليها.

تقاعد: هي نهاية املدة القانونية للحياة املهنية للعامل.  .4

ما هي املهنة اأو احلرفة الرئي�شية التي كان ميار�شها )فالن(: )اأنظر تعريف املهنة اأو احلرفة الرئي�صية(.  •
ما هي مدة اخلدمة لل�ظيفة ال�شابقة التي كان ميار�شها  )فالن( بال�شن�ات الكاملة: يق�صد بها املدة  	•

العملية التي ق�صاها الفرد يف مهنته ال�صابقة �صريطة اأن تكون بال�صنوات الكاملة.

ما ه� ا�شم امل�ؤ�ش�شة اأو املن�شاأة  التي عمل بها )فالن( �شابقا: ي�صجل فيه ا�صم املوؤ�ص�صة اأو املن�صاأة التي عمل  	•
بها الفرد.

ما ه� الن�شاط القت�شادي للم�ؤ�ش�شة اأو املن�شاأة  التي عمل بها)فالن( �شابقا: ) اأنظر تعريف الن�صاط  	•
القت�صادي(.

ما ه� ن�ع ارتباط ) فالن ( بالعمل ال�شابق: )اأنظر تعريف نوع ارتباط  فلن بعمله(. 	•
ما هي عالقة ) فالن ( بالعمل ال�شابق: ) اأنظر تعريف علقة فلن  بعمله(. 	•

ما ه� قطاع العمل ال�شابق لـ )فالن(: ) اأنظر تعريف قطاع العمل(. 	•
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ما ه� مقدار الأجر ال�شهري ال�شايف الذي كان يتقا�شاه )فالن( للعمل �شابقًا بالريال العماين: ) اأنظر  	•
تعريف الأجر ال�صهري ال�صايف(.

201 - 350 ريال100.7 - 200 ريال4.اأقل من 100 ريال1.

651 - 800 ريال501.8 - 650 ريال351.5 - 500 ريال2.

اأكرث من 1000 ريال801.6 - 1000 ريال3.

كم هي عدد اجلهات التي عمل بها )فالن( خالل العامني ال�شابقني: عدد املوؤ�ص�صات التي عمل بها الفرد  	•
خلل العامني ال�صابقني  التي �صبقت املقابلة، واإذا كانت اأكرث من جهة يتم النتقال اإىل ا�صتمارة الدوران الوظيفي. 

على  ويجب  الأهلي.  اأو  اخلا�س  اأو  العام  القطاع  يف  الوظيفيتني  تكون  اأن  ال�صوؤال  هذا  يف  ي�صرتط  �صابقا  ذكر  وكما 

عليه  تنطبق  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  للوظيفيتني  العمل  قطاع  عن  ي�صتو�صح  اأن  املبحوث  مع  احلوار  خلل  من  الباحث 

ا�صتمارة الدوران الوظيفي اأم ل. وت�صنف اخليارات على النحو التايل:
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3.5 استمارة الدوران الوظيفي

3.5.1 البيانات الوظيفية :
ي�صاأل املبحوث عن اآخر وظيفة عمل بها خلل العامني ال�صابقني.

ما هي املهنة التي كنت متار�شها. ) اأنظر تعريف املهنة(. 	•
ما ه� ا�شم امل�ؤ�ش�شة اأو املن�شاأة التي كنت تعمل بها: ي�صجل فيه ا�صم املوؤ�ص�صة اأو املن�صاأة التي يعمل بها الفرد. 	•
ما ه� الن�شاط القت�شادي للم�ؤ�ش�شة اأو املن�شاأة التي كنت تعمل بها: )اأنظر تعريف الن�صاط القت�صادي(. 	•

ما ه� ن�ع قطاع العمل: )اأنظر تعريف قطاع العمل(. 	•
ما هي عالقتك بالعمل: ) اأنظر تعريف العلقة بالعمل(. 	•

ما هي مدة خدمتك: يق�صد بها املدة العملية التي ق�صاها الفرد يف العمل ال�صابق بال�صنوات ) اأقل من �صنة يكتب  	•
�صفر(، وللعمل احلايل بالأ�صهر.

الأجر ال�شايف يف امل�ؤ�ش�شة/املن�شاأة التي عملت بها �شابقا بالريال العماين: يق�صد به قيمة الأجر ال�صهري  	•
الذي يتقا�صاه الفرد يف اآخر موؤ�ص�صة/ من�صاأة عمل بها وبعد طرح كافة التكاليف املرتتبة عليه من �صرائب وتاأمينات 

وت�صنف اخليارات كالتايل :

3.   201-350 ريال2.   100-200 ريال1.   اقل من 100 ريال

6.   651-800 ريال5.   501-650 ريال4.    351-500 ريال

8.   اأكرث من 1000 ريال7.   801-10000 ريال 

ما ه� ن�ع انتهاء خدمتك لل�ظيفة ال�شابقة: يق�صد بها نوع انتهاء خدمة الفرد من وظيفته ال�صابقة ومعرفة  	•
ال�صبب الرئي�صي الذي اأدى اإىل ذلك، وت�صنف اخليارات كالتايل: 

ا�شتقالة: ال�صتقالة من العمل �صواء حكومي اأو خا�س.  .1

اإنهاء خدمة )الف�شل(: ال�صتغناء عن خدمات املوظف.  .2

انتهاء م�شروع اأو اإغالق من�شاة: هو غلق املن�صاة/املوؤ�ص�صة اأما ب�صبب اخل�صارة اأو اإنهاء املهمة امل�صندة اإليها.  .3

نقل خدمات: انتقال موظف من جهة اإىل اأخرى مع نقل خدماته )ال�صنوات التي ق�صاها والتاأمينات التقاعدية(.  .4

تقاعد: هي نهاية املدة القانونية للحياة املهنية للعامل.  .5

ملحظة : يف حالة اختيار )1. ا�صتقالة، 4. نقل خدمات، 5. تقاعد( ي�صتكمل مع املبحوث الأ�صئلة اخلا�صة باأ�صباب انتهاء 

اخلدمة.
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 3.5.2 ما هي أسباب انتهاء الخدمة في عملك السابق:
وت�صنف الإجابات لكل �صبب كالآتي : 1. نعم  2. ل .

عدم كفاية الأجر ال�صهري واحلوافز املادية.  .1

تاأخر ت�صليم الرواتب.  .2

بعد امل�صافة بني مقر العمل ومكان الإقامة الدائمة.  .3

عدم تنا�صب املهام الوظيفية مع التخ�ص�س الدرا�صي/ اخلربة العملية / القدرات واملهارات.  .4

عدم و�صوح املهام والواجبات الوظيفية.  .5

قلة وجود فر�س للتدريب والتاأهيل.  .6

عدم التزام املوؤ�ص�صة باللوائح التنظيمية.  .7

�صعف العلقات والتوا�صل )عدم الندماج بني املوظفني(.  .8

الظروف البيئية وال�صحية يف موقع العمل.  .9

معاملة الإدارة وامل�صئولني.  .10

قلة فر�صة الرتقي الوظيفي واملايل.  .11

تاأثري القيم والعادات والتقاليد على ال�صتمرارية يف الوظيفة.  .12

الرغبة يف النتقال اإىل موؤ�ص�صات اأخرى ذات مميزات اأف�صل.  .13

عدم تنا�صب طبيعة العمل مع الو�صع الأ�صري.  .14

وجود عمل اإ�صايف اإجباري يف اأوقات الراحة.  .15

وجود فوارق يف اجلانب املادي باملوؤ�ص�صة لأ�صحاب نف�س املوؤهل واخلربة.  .16

17.  ظروف �صحية.
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3.6 استمارة العد الفردي

3.6.1 البيانات الجغرافية )أنظر التعاريف في استمارة التحديث( :
ا�شم املحافظة 	•

ال�لية ا�شم  	•
القرية  / املدينة  ا�شم  	•

املجمع  / احللة  رقم  	•
العد منطقة  رقم  	•

الطبقة 	•
املربع رقم  	•

: الأتي  �شنفت  و  الطبقات  	•
الطبقة الأوىل: ت�صم مناطق العد التي حتتوي على )1 - 3( اأ�صرة جماعية وعددها  )48( منطقة، اأي ما   .1

يعادل )4(  مناطق عد �صهريا. ومن كل منطقة عد يتم �صحب اأ�صرة جماعية واحدة بطريقة ع�صوائية. و�صيكون 

عدد الأ�صر )4( �صهريا، وعدد الأفراد )40( فرد �صهريا.

الطبقة الثانية: ت�صم مناطق العد التي حتتوي على )4 - 8( اأ�صرة جماعية وعددها )36( منطقة، اأي ما   .2

يعادل )3(  مناطق عد �صهريا. ومن كل منطقة عد يتم �صحب عدد )2( اأ�صرة جماعية متتالية الت�صل�صل، على اأن 

حتدد الأ�صرة الأوىل بطريقة ع�صوائية. و�صيكون عدد الأ�صر )6( �صهريا، وعدد الأفراد )60( فرد �صهريا.

الطبقة الثالثة: ت�صم مناطق العد التي حتتوي على )9 فاأكرث( اأ�صرة جماعية وعددها )36( منطقة، اأي ما   .3

يعادل )3( مناطق عد �صهريا. ومن كل منطقة عد يتم �صحب عدد )5( اأ�صر جماعية متتالية الت�صل�صل، على اأن 

حتدد الأ�صرة الأوىل بطريقة ع�صوائية. و�صيكون عدد الأ�صر )15( �صهريا، وعدد )150( فرد �صهريا.

3.6.2 بيانات المبنى :
رقم املبنى باملربع: )اأنظر اإ�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري(. 	•

رقم البلدية للمبنى: )اأنظر اإ�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري(. 	•
ن�ع املبنى: )اأنظر اإ�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري(. 	•

رقم امل�شكن باملبنى: الرقم الذي مت تخ�صي�صه لكل م�صكن يف املبنى. 	•
رقم ال�شتمارة:  لكل ا�صتمارة يتم تخ�صي�س رقم خا�س وم�صل�صل ب�صرط األ يتكرر. 	•
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3.6.3 بيانات األفراد:
ال�شــم )الأول/ الثاين(: ي�صتوفى ال�صم الأول والثاين للفرد للعمانيني والوفدين.

اجلن�شية 	•
اجلنـ�ش  	•

العمر اأو  امليالد  تاريخ  	•
 الأ�صئلة التالية للوافدين فقط ) انظر التعاريف يف ا�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري(

مدة الإقامة الكلية لـ )فالن( يف ال�شلطنة بال�شن�ات امليالدية الكاملة. 	•
وبال�شن�ات(. )بالأ�شهر  ال�شلطنة  يف  )فالن(  لـ  املت�شلة  الأخرية  الإقامة  مدة  	•

 الأ�صئلة التالية جلميع الأفراد )انظر التعاريف يف ا�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري يف بيانات الأفراد 3 �صنوات فاأكرث(

احلالة التعليمية )امل�ؤهالت الدرا�شية( حدد اآخر م�ؤهل تعليمي اأمتمته بنجاح. وت�شنف اخليارات  	•
كالتايل:

التعليم العام4.ما قبل املدر�صي3.يقراأة ويكتب2.اأمي1.

الإعدادية8.البتدائية7.التعليم ما بعد الأ�صا�صي6.التعليم الأ�صا�صي5.

ماج�صتري12.بكالوريو�س / لي�صان�س11.الدبلوم10.الثانوية9.

دكتوراه13

ماج�صتري،  بكالوريو�س/لي�صان�س،  الدبلوم،  الثانوية،  الإعدادية،  على  )للحا�صلني  التعليمي:  تخ�ش�شك  ه�  ما  	•
الدكتوراه(.

 بيانات الأفراد 

الآيل  احلا�صب  ي�صتخدمون  الذين  الأفراد  به  يق�صد  الآيل:  احلا�شب  ي�شتخدم/ت�شتخدم  )فالن(  هل  	•
)الكمبيوتر( �صواء كان داخل امل�صكن اأو خارجه.  وت�صنف الجابات بـــ : 1. نعم  2. ل .

كان  �صواء  الإنرتنت  �صبكة  ي�صتخدمون  الذين  الأفراد  به  يق�صد  الإنرتنت:  ي�شتخدم/ت�شتخدم  )فالن(  هل  	•
داخل امل�صكن اأو خارجه. وت�صنف الجابات بـــ  : 1. نعم  2. ل .

 )للأ�صئلة التالية اأنظر التعاريف يف ا�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري للأفراد 15 �صنة فاأكرث(

ما هي حالتك الزواجية: 	•
2.   متزوج1.   مل يتزوج اأبدا

4.   اأرمل3.   مطلق
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اأين تعمل : 	•
يف القطاع احلكومي.  .1

يف القطاع اخلا�س )�صركات(.  .2

اأخرى ) يندرج يف هذا اخليار الأهلي واأخرى(.  .3

ما هي عالقتك بالعمل: 	•
�شاحب عمل: )ميلك  من�صاأة  خا�صة  و ي�صتخدم   م�صتغًل اأو اأكرث مقابل اأجر نقدي(.  .1

تعمل حل�شابك: )ميلك  من�صاأة  خا�صة  و ل  ي�صتخدم   م�صتغًل  مقابل اأجر نقدي(.  .2

تعمل باأجر.  .3

تعمل بدون اأجر.  .4

ما هي املهنة اأو احلرفة الرئي�شية التي متار�شها ) ن�ع العمل الذي ت�ؤديه, ويكتب بالتف�شيل(؟ )اأنظر  	•
اإ�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري(.

ما هي مدة خدمتك العملية بال�شن�ات الكاملة؟ )اأنظر اإ�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري(. 	•
ما ه� ا�شم امل�ؤ�ش�شة اأو املن�شاأة التي تعمل فيها؟ )اأنظر اإ�صتمارة امل�صح ال�صامل الأ�صري(. 	•

- ا�صم املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة.

- الق�صم.

ما ه� الن�شاط القت�شادي لهذه امل�ؤ�ش�شة اأو ال�شركة التي تعمل فيها؟ 	•
ما ه� ن�ع ارتباطك بالعمل؟ 	•

1. دائم        2. موؤقت        3. مو�صمي        4. متقطع

ما ه� مقدار الأجر ال�شهري ال�شايف الذي تتقا�شاه بالريال العماين؟ 	•
3.   201-350 ريال2.   100-200 ريال1.   اأقل من 100 ريال

6.   651-800 ريال5.  501-650 ريال4.    351-500 ريال

8.   اأكرث من 1000 ريال7.   801-1000 ريال
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3.7 استمارة السياحة المحلية 

3.7.1  أسئلة االستمارة:
هل قامت الأ�شرة اأو اأحد اأفرادها برحله داخل ال�شلطنة اإىل غري البيئة املعتادة )خارج ال�لية(  	•
خالل ال�شهر املا�شي:  ويق�صد بالبيئة املعتادة هي الولية التي يقيم فيها الفرد اأو املكان الذي يعمل به اأو يدر�س به 

اأو الذي يرتدد عليه )اأربع مرات اأو اأكرث يف ال�صهر(. وت�صنف الإجابة  : 1. نعم  2. ل .

ملحظة: على الباحث التو�صيح ب�صكل دقيق مبا هو املق�صود بال�صياحة خارج البيئة املعتادة ح�صب التعريف اأدناه وح�صب 

الغر�س الرئي�صي لل�صياحة. حيث انه قد يتبادر اإىل ذهن مديل البيان مبجرد �صوؤاله عن ال�صياحة بان املق�صود هو الرتفيه 

فقط، ولهذا على الباحث التحري بدقة عن بيانات ال�صياحة م�صتعينا مبفهوم ال�صياحة والغر�س الأ�صا�صي منها.

رقم الرحلة: عبارة عن رقم الرحلة التي قام بها الفرد �صرط اأن ل يتكرر. 	•
كم عدد اأفراد الأ�شرة الذين قام�ا بالرحلة: ميثل جملة عدد الأفراد الذين قاموا بالرحلة. 	•

من هم الأفراد الذين قام�ا بالرحلة من الأ�شرة: ميثل اأ�صماء اأفراد الأ�صرة الذين قاموا بالرحلة.  	•
ما هي ال�لية اأو وجهة الزيارة للفرد/لالأ�شرة يف رحلتها املحلية خالل ال�شهر املا�شي: متثل الولية اأو  	•

الوجهة التي لولها ملا متت الرحلة اإىل خارج بيئتهم املعتادة داخل البلد.

ما ه� الغر�ش الرئي�شي من الرحلة: الغر�س الذي لوله ملا كانت الرحلة وغر�س الرحلة عادة ما يكون اأحد البنود  	•
التالية:

الرتفيه والرتويح والعطالت: ي�صمل الأغرا�س مثل م�صاهدة املعامل، وال�صتمتاع بالطق�س وح�صور املنا�صبات   .1

الريا�صية والثقافية والأن�صطة الرتويحية وزيارة ال�صواطئ والرحلت البحرية ورحلت �صهر الع�صل.

وجهة  الولية  اأو  باملحافظة  املقيمني  من  واأقاربه  اأ�صدقائه  بزيارة  الفرد  قيام  والأ�شدقاء:  الأهل  زيارة   .2

الزيارة.

والأدوات  الأثاث  وكذلك  املدر�صية  اللوازم  اأو  ا�صتهلكية  �صلع  �صراء  اأجل  من  الزيارات  ت�صمل  ت�ش�ق:  رحلة   .3

الكهربائية ..... الخ، وي�صتثنى من ذلك �صراء اللوازم املعمرة مثل الذهب وال�صيارات والتي ميكن فيما بعد اإعادة 

بيعها وال�صتفادة من قيمتها.

رحلة عالج: هي الزيارة من اأجل ال�صت�صفاء كزيارة امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية والعيادات اخلا�صة وزيارة   .4

عيون املياه املعدنية.

العام  بالقطاع  العاملني  الأفراد  بها  يقوم  التي  الر�صمية  املهمات  واملهني: هي  والتجاري  العمل احلك�مي   .5

يف  بامل�صاركة  يقومون  الذين  الأعمال  اأ�صحاب  اإىل  بالإ�صافة  بها  يعملون  التي  اجلهة  من  بتكليف  اخلا�س  او 

املو�صيقية  اإقامة احلفلت  وكذلك  وتقدمي حما�صرات  التجارية  والأ�صواق  واملعار�س  املوؤمترات  اأو  الجتماعات 

والعمل يف الإر�صاد ال�صياحي وتركيب املعدات.

والدورات  العزاء  واجب  واأداء  والك�صفية  الريا�صية  الرحلت  وت�صمل  �صابقا  ذكر  ما  غري  )حدد(:  اأخرى   .6

التدريبية...الخ.
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مدة الرحلة: الفرتة الزمنية التي ا�صتغرقها الفرد/الأ�صرة اأثناء الرحلة. 	•
1. خلل اليوم    2. مبيت

كم عدد ليايل الرحلة: عدد الليايل التي ا�صتغرقها الفرد/الأ�صرة يف الرحلة يف حالة املبيت. 	•
اأين ق�شيت ليايل الرحلة: مكان املبيت اأثناء رحلة الفرد/الأ�صرة. 	•

�صقق مفرو�صة3.ال�صقق الفندقية2.فندق1.

م�صكن مملوك6.تخييم5.لدى اأقارب واأ�صدقاء4.

اأخرى7.

و�شيلة التنقل امل�شتخدمة يف الرحلة: و�صيلة النقل التي مت ا�صتخدامها اأثناء الرحلة. 	•
1. النقل اجلوي       2. النقل الربي         3. النقل البحري

الأ�صياء  وكذلك  واخلدمات  ال�صتهلكية  ال�صلع  ل�صراء  املدفوع  املبلغ  الرحلة:  على  مالية  نفقات  ت�جد  هل  	•
الثمينة لل�صتخدام اخلا�س اأو الإهداء اأو لأغرا�س الرحلت ال�صياحية، بالإ�صافة اإىل م�صاريف النقل اأو اأي تكاليف 

اأخرى. وتن�صف اخليارات بـــ  : 1. نعم  2. ل .

كم كانت تكاليف الرحلة بالريال العماين: املبلغ الذي مت ا�صتهلكه اأثناء الرحلة، عادة ما يت�صمن ما يلي: 	•
ال�شكن: ي�صمل الفنادق،ال�صقق الفندقية، ال�صقق املفرو�صة، ال�صرتاحات.....الخ.  .1

الطعام وال�شراب: ي�صمل الطعام وال�صراب الذي مت ا�صتهلكه خلل الرحلة.  .2

التنقل اجل�ي: ي�صمل تذاكر ال�صفر اجلوية.   .3

اإىل قيمة وقود  التنقل الربي: ي�صمل ا�صتخدام �صيارات الأجرة واحلافلت بالن�صبة للتنقل الربي بالإ�صافة   .4

ال�صيارات.

التنقل البحري: ي�صمل تذاكر ال�صفر البحرية.  .5

الإنفاق على الت�ش�ق: ي�صمل �صراء ال�صلع الغذائية والتي ت�صتهلك حلظة �صرائها بالإ�صافة اإىل جميع املواد   .6

كالذهب  ال�صخ�صية  لل�صتخدامات  ت�صرتى  والتي  الثمينة  الأ�صياء  فيها  مبا  ال�صتهلكية  وغري  ال�صتهلكية 

والهدايا واللوحات ......الخ.

نفقات اأخرى: كالإنفاق على الألعاب و�صيانة ال�صيارات ور�صوم دخول احل�صون والقلع والكهوف......الخ.  .7

غري حمدد.  .8



الفصل الرابع

 النقاط الرئيسية التي يتناولها الفصل :

4.1  أصول ومبادئ عملية التحديث
4.2  أصول ومبادئ عملية تنفيذ المسح
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4.1 أصول ومبادئ عملية التحديث

4.1.1 آلية التحديث:
مت توزيع الوحدات الأولية يف العينة على م�صتوى كل �صهر )22 يوم عمل( ب�صكل يتنا�صب مع حجم عينة الأ�صر املعي�صية 

اأيام عمل من بداية كل �صهر، و�صتنفذ هذه  التحديث �صهرية وملدة )7(  الأ�صر اجلماعية. و�صتكون عملية  وحجم عينة 

النحو  والأ�صر على  وامل�صاكن  املباين  قائمة  ا�صتخراج  يتم  وبعد ذلك  العينة،  الواقعة يف  الأولية  للوحدات  العملية  فقط 

التايل :

املعي�صية  الأ�صر  عينة  يف  مربعات(  جمموعة  اأو  )مربع  الأولية  الوحدات  حتديث  يتم  املعي�شية:  الأ�شر  عينة  	•
وا�صتخراج قائمة املباين وامل�صاكن والأ�صر املعي�صية مع ا�صتبعاد قائمة الأ�صر اجلماعية.

عينة الأ�شر اجلماعية: يتم حتديث الوحدات الأولية )مناطق العد( يف عينة الأ�صر اجلماعية وا�صتخراج قائمة  	•
املباين وامل�صاكن والأ�صر اجلماعية مع ا�صتبعاد قائمة الأ�صر املعي�صية.

مناطق  هناك  �صتكون  اجلماعية:  الأ�شر  وعينة  املعي�شية  الأ�شر  عينة  يف  م�شرتكة  عد  مناطق  وج�د  	•
الأ�صر  املناطق من �صمن نطاق عينة  الوقت تكون هذه  املعي�صية، ويف نف�س  الأ�صر  اأولية من عينة  عد ت�صم وحدات 

والأ�صر  املعي�صية  والأ�صر  وامل�صاكن  املباين  قائمة  وا�صتخراج  باأكملها  العد  منطقة  حتديث  يتم  وبالتايل  اجلماعية، 

اجلماعية. ويبلغ عدد هذه املناطق امل�صرتكة )87( منطقة عد. 

اأيام و بعد ذلك ينتقل  بـ 3  ا�شتالم مناطق العمل: ي�صتلم املراقب والباحث مناطق عملهم قبل بداية كل �صهر   	•
املراقب ب�صحبة الباحث اإىل منطقة العمل والتعرف على مكوناتها على الطبيعة من خلل اخلرائط الرقمية املوجودة 

يف اجلهاز اللوحي والتي تبني حدود منطقة عمله.

تدقيق مك�نات وحدود العمل: بعد ذلك يقوم الباحث بتدقيق حدود ومكونات منطقة عمله على النحو التايل:  	•
اأن  من  التحقق  )مدينة/قرية(:  واحد  �شكاين  جتمع  يف  باأكملها  واقعه  عمله  منطقة  كانت  اإذا   .1

البيانات اجلغرافية )اخلرائط الرقمية( املوجودة يف اجلهاز اللوحي �صحيحة ومطابقة للواقع على الأر�س، ومن 

ثم القيام بجولة يف املربع للتحقق من و�صوح حدوده اخلارجية وعدم تداخلها مع حدود املربعات املجاورة وتطابق 

حمتوياته من املعامل وامل�صيدات م�صتعينا يف ذلك باخلرائط الرقمية املوجودة يف اجلهاز اللوحي.

اإذا كانت منطقة عمله تتاألف من اأكرث من جتمع واحد: التحقق من اأن كل امل�صميات ال�صكانية الواردة يف   .2

قوائم مربعات منطقة العمل موجودة على الطبيعة، وحتمل نف�س الأ�صماء املبينة يف قائمة مربعات منطقة العمل. 

وكذلك التحقق من اأن هذه امل�صميات والطرق املوؤدية اإليها موجودة باخلرائط الرقمية.

حتديد م�شار منتظم للباحث يف منطقة عمله: على الباحث حتديد م�صار منتظم له اأثناء جمعه للبيانات   .3

اللوحي جهة  باجلهاز  املوجود  الجتاهات  �صهم حتديد  يوجه  اأن  عليه  ويجب  وال�صمول.  التغطية  ل�صمان  وذلك 

ال�صمال ويف حالة عدم معرفة الباحث حتديد جهة ال�صمال، عليه ا�صتخدام  البو�صلة وعليه اأن يبداأ باملربع الأول 

بالوحدة الأولية / منطقة العد حتى يتم النتهاء منه ثم ينتقل اإىل املربع الثاين اأن وجد وهكذا حتى ينتهي من 

جميع مربعات تلك املنطقة، وبعد ذلك ينتقل اإىل الوحدة الأولية / منطقة العد الثانية، وهكذا تباعا اإىل اأن ينتهي 
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العمل يف كل منطقة العمل املخ�ص�صة له ويف كل مربع يجب على الباحث اأن يبداأ بجمع البيانات من اأول مبنى 

ي�صادفه على اليمني وي�صتمر بطريقة منتظمة ي�صتطيع من خللها ترقيم وتغطية جميع املباين ب�صكل مت�صل�صل.

4.1.2 : بدء عملية جمع البيانات:
يبداأ الباحث عملية جمع البيانات با�صتخدام الأجهزة اللوحية وذلك حتت الإ�صراف والرقابة املبا�صرة للمراقب. حيث 

يجب على املراقب مرافقة الباحثني يف امليدان اأثناء جمع البيانات من الأ�صر ) على الأقل 4 مبنى / اأ�صرة لكل باحث (، 

وت�صتمر تلك الرقابة على فرتات زمنية للطمئنان على دقة عمل الباحثني واجلودة يف جمع البيانات. وخلل عملية جمع 

البيانات على الباحث مراعاة الآتي :

قبل ال�صروع يف عملية جمع البيانات من املباين والوحدات يجب على الباحث القيام بجولة حول كل مبنى، للتاأكد   .1

من عدد املداخل وحمتوياته من الوحدات. 

م�صيد موجود يف اخلارطة الرقمية املحملة على اجلهاز اللوحي وموجود يف الواقع ، ولكن ل ينطبق عليه تعريف   .2

نوع املبنى مثال ذلك : اجل�صور، خزانات املياه وغرفة الكهرباء ....الخ، يف هذه احلالة على الباحث اختيار اإيقونة 

) ل ينطبق( للمبنى من �صا�صة اخلارطة الرقمية.

اإذا كانت جمموعة مباين متل�صقة ولكل منها مدخل م�صتقل عن الآخر ففي هذه احلالة يعترب كل منها مبثابة   .3

مبنى ، وعلى الباحث اإ�صافة نقطة عند مدخل كل مبنى ومن ثم اإدخال البيانات املطلوبة . ) اأنظر ال�صكل رقم1(.

ال�صكل رقم )1(: جمموعة املباين املتل�صقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإن جمموعة املباين التي تقع �صمن جممع �صكني مغلق اأو مفتوح ، يف هذه احلالة يعترب كل مبنى مبثابة  مبنى   .4

م�صتقل ) اأنظر ال�صكل رقم 2 (
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ال�صكل رقم )2(: جمموعة مباين �صمن جممع �صكني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املزرعة امل�صورة اإذا وجد بداخلها مباين �صكنية تنطبق عليها تعريف املبنى ولو كان جمرد غرفة واحدة ، يف هذه   .5

احلالة تعترب مبنى.

6.  اإن جمموعة امل�صيدات التي تقع داخل ال�صور الواحد كما يف ال�صكل رقم )3( وتتكون هذه امل�صيدات من ) فيل 

–حظرية  ل�صكن اخلدم  – غرفة  لل�صيارات  – مظلة  – مطبخ خارجي  – غرفة احلار�س  لل�صيوف  - جمل�س 

للحيوانات م�صقوفة –حمام �صباحة م�صقوف – نافورة( ، يف هذه احلالة يجب اأتباع الآتـي :-

اأ.   تعترب الفيل  مبنى. 

– غرفة  م�صكن اخلدم( مباين تابعة  ب.  تعترب كًل من ) جمل�س ال�صيوف -  مطبخ خارجي -  غرفة احلار�س 

للمبنى. 

ج.  ت�صنف كًل من) مظلة ال�صيارات – حمام �صباحة م�صقوفة – حظرية حيوانات م�صقوفة – نافورة(  ل ينطبق.

ال�صكل رقم )3(: جمموعة مباين تقع داخل �صور واحد
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اأن جمموعة املباين التي تقع داخل اأو �صمن ال�صور الواحد وتتكون هذه املباين من الفيلل ومن�صاأة وغرفة احلار�س   .7

، كما هو مو�صح يف ال�صكل رقم )4( ففي هذه احلالة يجب اأتباع الآتي :- 

تعترب الفيلل كل واحدة منها مبنى م�صتقل . اأ.    

تعترب غرفة احلار�س مبنى تابع. ب.  

تعترب املن�صاأة مبنى م�صتقل. ج.  

ال�صكل رقم )4(: جمموعة مباين �صمن �صور واحد بعدة مداخل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

اأن جمموعة املباين التي تقع داخل �صور واحد اأو حرم واحد وت�صتخدم لأغرا�س خمتلفة مثال على ذلك جامعة   .8

ال�صلطان قابو�س اأو امل�صت�صفى ال�صلطاين اأو م�صنع كما هو مو�صح يف ال�صكل رقم )5( ، يف هذه احلالة يجب اأتباع 

الآتي :- 

اأن جمموعة املباين التي ت�صتخدم كمن�صاأة واحدة مثال ذلك مباين الكليات تعترب كًل منها مبنى م�صتقل ولو  اأ.   

تربطها ممرات اأو �صطوح م�صرتكة اأو غري م�صرتكة )منف�صلة عن املبنى الرئي�صي للحرم اجلامعي(.

املباين الأخرى التي ت�صتخدم كمن�صاآت اأخرى اأو مباين �صكنية يعترب كًل منها مبثابة مبنى م�صتقل.    ب.  
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ال�صكل رقم )5(: حرم جامعة ال�صلطان قابو�س

 

اإذا كان املبنى عبارة عن بيت عربي ومق�صم اإىل عدة وحدات كما هو مو�صح يف ال�صكل رقم )6(  وكل وحدة لها   .9

مدخل م�صتقل بذاته وم�صغول من قبل اأ�صرة معي�صية اأو م�صتخدمة كمن�صاأة ففي هذه احلالة يجب اأتباع الآتي :-

اأ.  يعترب املبنى مكون من عدة وحدات .

ب. ي�صنف املبنى يف هذه احلالة على انه مبنى عربي.

ج. ت�صنف الوحدة الأوىل يف نوع الوحدة كمبني عربي،اأما بقية الوحدات ت�صنف ح�صب نوعها فكل واحدة منها 

ت�صنف ح�صب نوع الوحدة.

ال�صكل رقم )6(: البيت العربي
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10. اإذا كان املبنى عبارة عن مركز جتاري يحتوي على عدد من املحلت التجارية يف هذه احلالة يتم ت�صنيف نوع 

املبنى )من�صاأة( وعدد وحداتها )1-وحدة واحدة( ، مثال على ذلك : مبنى �صتي �صنرت ، مركز البهجة ، ...اإلخ

11. اإذا كان املبنى حملت جتارية متل�صقة من دور واحد يف هذه احلالة يتم ت�صنيف نوع املبنى)من�صاة( وعدد 

الواحدات )1-وحدة واحدة(، على اأن يتم اإدخال بيانات من�صاأة واحدة فقط.

اخلا�صة  البيانات  ا�صتيفاء  يتم  احلالة  ، يف هذه   ) والعمل  )3-لل�صكن  هو  والأ�صتخدام  عمارة  املبنى  كان  اإذا   .12

باملن�صاأت )املحلت التجارية ( التي تقع يف الدور الأر�صي، ويتم ت�صنيف عدد الواحدات )2- اأكرث من وحدة(، 

اأما بالن�صبة للمن�صاآت التي تقع �صمن الواحدات املخ�ص�صة لل�صكن فيتم ا�صتيفاء بياناتها.

13.اإذا �صادف الباحث مبنى موجودا على الطبيعة وغري موجود معه يف اخلريطة الرقمية عليه يف هذه احلالة التاأكد 

املبنى  القريبة من هذا  باملباين  ال�صتدلل  اإ�صافته من خلل  املطلوب  ال�صحيح  املبنى  اأمام  من �صحة وجوده 

املوجود يف جهازه اللوحي مع الواقع ومن ثم يقوم باإ�صافته واأخذ كافة البيانات املطلوبة عنه.

اأن  عليه  الطبيعة  له وجود على  ولي�س  الرقمية يف جهازه  الباحث مبنى موجود معه على اخلريطة  اإذا �صادف   .14

يتحقق من اأن املبنى متت اإزالته، وميكن يف هذه احلالة �صوؤال اجلريان والتاأكد من �صحة عدم وجوده، واإذا حتقق 

فعل من اإزالته يقوم الباحث بحذفه من اخلريطة الرقمية املوجودة يف جهازه اللوحي.

اإذا �صادف الباحث مبنى له اأكرث من مدخل وكل مدخل يحمل رقم بلدية يختلف عن الآخر يف هذه احلالة ياأخذ   .15

املبنى. ويف حالة هذه  اإىل كل مكونات  يوؤدي  املداخل  ولو كان هذه  املبنى، حتى  الأرقام ويعتربه رقم  اأحد هذه 

املداخل ل توؤدي اإىل كافة مكونات املبنى يعترب كل مدخل مبنى م�صتقل.

اإىل  الأدنى  الطابق  من  يبداأ  اأن  عليه  مرقمة  والوحدات غري  موؤلف من عدة طوابق  مبنى  الباحث  �صادف  اإذا   .16

مت�صل�صل ح�صب  الوحدات  ترقيم  يكون  اأن  وعلى  الواحد  الطابق  الي�صار �صمن  اإىل  اليمني  ومن  الأعلى  الطابق 

الدور.

اإذا �صادف الباحث مبنى موؤلف من عدة طوابق والوحدات مرقمة ) برتقيم بلدي اأو ترقم خا�س باملبنى( عليه   .17

اأن يبداأ بت�صل�صل ح�صب الدور. مع بقاء اأرقام الوحدات كما هي.

بيانات  بعملية حتديث  الباحث  يقوم  اللوحي  الطبيعة وموجودا يف جهازه  املبنى موجودا على  اإذا كان  يف حالة   .18

املباين من م�صاكن واأ�صر ومن�صاآت. 

يتاأكد الباحث اأول من اأن املبنى الذي يقف اأمامه مطابقا للمبنى الذي يظهر يف اخلريطة الرقمية يف اجلهاز   .19

اللوحي. ثم يبداأ بزيارة الوحدات يف املبنى ) اإن وجدت( الوحدة  تلو الأخرى، وي�صتويف البيانات املطلوبة عنها. 

يف حالة اإذا �صادف مبنى عبارة عن م�صكن جماعي، عليه يف هذه احلالة خماطبة امل�صوؤول الإداري عن ال�صكن   .20

ورقم  للت�صال  املر�صح  حقل  يف  الإداري  امل�صوؤول  ا�صم  باإدخال  يقوم  وبامل�صح  بنف�صه  التعريف  وبعد  اجلماعي 

الهاتف يف النظام.   

مثل  العمل  ور�س  فيها  تكرث  التي  ال�صناعية  املناطق  يف  وخا�صة  املن�صاآت  مباين  من  التاأكد  الباحث  على  يجب   .21

الكراجات، احلدادة، النجارة ...الخ، وكذلك امل�صاجد من وجود �صكن يف مثل هذه الأنواع من املباين. 
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هناك احتمال بان ي�صادف الباحث وجود اأكرث من اأ�صرة تقطن يف امل�صكن، ويف هذه احلالة يبداأ الباحث باإدخال   .22

البيانات املطلوبة عن امل�صكن من اأي من اأرباب الأ�صر القاطنة بامل�صكن، ثم يقوم باإدخال بيانات الأ�صرة الأوىل 

وبعد النتهاء يبداأ باإدخال بيانات الأ�صرة الثانية وهكذا حتى ينتهي من اإدخال بيانات اآخر اأ�صرة.

بعد النتهاء من اأعمال التحديث يف كل وحدة اأولية / منطقة عد، يجب على الباحث اأن يقوم بجولة �صاملة للتاأكد   .23

من اأن جميع 

املباين يف املربع الواحد قد متت زيارتها وا�صتيفاء املعلومات املطلوبة عنها.  بعد ذلك يقوم  املراقب بال�صغط على زر 

التاأكيد من خلل نظام املراقب موؤكدا للإدارة  على اإنهاء الباحث عملية التحديث .

ميكن  املراقب،  لدى  بعيدة  عد  مناطق  اأو  اأولية  وحدات  وجود  حالة  يف  املتناثرة:  اأو  البعيدة  العمل  مناطق  	•
للمراقب اأن يعمل فيها بنظام احلملة، اأي اأن يقوم جميع اأو بع�س الباحثني لديه بجمع البيانات، ويكون ذلك بتنزيل 

العمل ميدانيا بطريقة ت�صمن عدم تكرار جمع  توزيع  الباحثني، مع مراعاة  اأجهزة  العمل على جميع  نف�س منطقة 

بيانات اأي مبنى اأو م�صكن اأو اأ�صرة.

اإر�شال البيانات من نظام الباحث اإىل قاعدة البيانات:  يقوم الباحث باإر�صال البيانات اأول باأول ومبا�صرًة  	•
من جهازه اللوحي اإىل قاعدة البيانات وذلك عن طريق النرتنت )با�صتخدام �صريحة الهاتف( ويف حالة عدم وجود 

Wi-( تغطية ل�صبكة الت�صالت يقوم الباحث باإر�صال البيانات اإىل القاعدة املركزية من خلل ال�صبكة الل�صلكية

Fi( املوجودة يف مقرات العمل.

تقارير املتابعة: يقوم املراقب مبتابعة ومراجعة العمل ب�صكل يومي من خلل تقارير املتابعة املوجودة يف نظامه،  	•
وذلك ملتابعة معدل الإجناز والتغطية، والتنبيه بالتقليل من املباين/امل�صاكن املغلقة والتاأكيد على زيارتها يف اأوقات 

خمتلفة، واإبداء امللحظات والتعليمات للباحثني يف حالة كرثة احلذف والإ�صافة للمباين/ الوحدات غري امل�صغولة. 

اجل�لة امليدانية للمراقب: اأثناء وبعد النتهاء من عملية التحديث يجب على املراقب القيام بزيارات ميدانية  	•
مكثفة للتاأكد من تغطية كل باحث لنطاق عمله بالكامل وذلك لتحديد اكتمال نطاق عمله. وكذلك يتوجب على املراقب 

اأخذ عينة للتاأكد من �صحة ودقة بع�س املوؤ�صرات يف حالة جتاوزها للمعايري امل�صوح بها يف التحديث وذلك بال�صتناد 

على تقارير املتابعة ور�صائل التنبيه من خلل نظام املراقب. 

4.1.3: فريق تجهيز البيانات واالتصال ودوره في مرحلة التحديث:
يف ظل تطور التقنيات احلديثة يف جمال جمع البيانات الإح�صائية يف امل�صوحات والتعدادات، يتمثل دور الفريق يف تطبيق 

منهجية جودة البيانات ل�صمان الدقة وال�صمول يف كل مراحل تنفيذ امل�صح ال�صامل الأ�صري. و�صيكون هذا املركز مبثابة 

واجهة اأ�صا�صية للم�صح ال�صامل الأ�صري من خلل التعامل املبا�صر مع اجلمهور ويتمثل ذلك بالرد على ال�صتف�صارات من 

البيانات اخلا�صة بالأ�صر والأفراد )املراجعة والتدقيق والرتميز( بالتزامن مع عملية جمع  قبل املواطنني والتعامل مع 

البيانات يف امليدان وهناك نوعني من الأخطاء التي قد تتعر�س لها البيانات وميكن اأن تاأثر يف جودتها وهي كتايل:

اخلطاأ الأول يتعلق بالتغطية اأو ال�صمول ويتمثل بحذف بع�س البيانات من مناطق ومربعات ومباين وم�صاكن واأ�صر    -

واأفراد، كما يتعلق بتكرار بع�س هذه البيانات. 
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جتهيز  فريق  موظفي  ويكلف  البيانات.  اإدخال  يف  الباحثني  اأخطاء  يف  ويتمثل  بامل�صمون  يتعلق  الثاين  واخلطاأ   -

البيانات والت�صال بعدة مهام وهي كالتايل: 

1.  تقارير املتابعة: يقوم املوظفني مبراجعة تقارير املتابعة اأول باأول ملتابعة معدل الجناز للأعمال امليدانية، 

ومتابعة تاأكيد �صحة البيانات من عدمها التي يقوم بها املراقبني للموؤ�صرات التي تتجاوز املعايري امل�صموح بها، ويف 

حالة وجود تاأخري يف الجناز اأو وجود ملحظات تتعلق ب�صري العمل يقوم املوظف بتحويل الأمر للم�صئول يف فريق 

جتهيز البيانات والت�صال لتخاذ الإجراء اللزم. 

رغبتها  اأبدت  التي  الأ�صر  مع  بالتوا�صل  املوظفني  يقوم  العينة  �صحب  عملية  بعد  الن�شية:  الر�شائل  اإر�شال   .2

بال�صتيفاء الذاتي لبياناتها عن طريق النرتنت وذلك للتحقق من تاأكيد رغبة الأ�صرة بال�صتيفاء الذاتي. بعد اأن 

تتم عملية التاأكيد �صيتم التوا�صل مع الأ�صر عرب الر�صائل الن�صية والتي تت�صمن: 

- املعل�مات الأ�شا�شية لالأ�شرة:  ا�صم امل�صتخدم والرقم ال�صري، واملوقع اللكرتوين لل�صتيفاء الذاتي.

- املدة الزمنية املحددة لال�شتيفاء الذاتي: تاريخ البدء والنتهاء من ال�صتيفاء الذاتي. 
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4.2 أصول ومبادئ عملية تنفيذ المسح
اآليا من  العينة  بعد عملية التحديث وا�صتخراج قوائم الأ�صر املعي�صية وقوائم الأ�صر اجلماعية يقوم املراقب با�صتخراج 

خلل نظام اإدارة امل�صح )العناقيد والأ�صر اجلماعية(. ويتم ا�صتخراج العينة كالتايل:

4.2.1 : عينة األسر المعيشية:
اأكرث من عنقود ح�صب كثافة الأ�صر يف  اأولية واقعة يف العينة، ويف بع�س الأحيان  يتم �صحب عنقود واحد من كل وحدة 

العنقود )الأ�صرة  اأن حتدد بداية  الت�صل�صل، على  اأ�صرة معي�صية متتالية  والعنقود وهو عبارة عن )20(  الأولية.  الوحدة 

الأوىل( بطريقة ع�صوائية اآليا من خلل نظام اإدارة امل�صح. وبلغ عدد العناقيد ملدة اأربع �صنوات )2928( عنقود، اأي ما 

يعادل )61( عنقود �صهريا. ويتم ترقيم العناقيد ح�صب ال�صنة وال�صهر ومبا اأن ال�صهر الأول من ال�صنة الأوىل �صيتم فيه 

اجناز 61 عنقود فاإن ترقيمها �صيكون من الرقم 1 اإىل 61، ويف ال�صهر الثاين ترقم العناقيد من الرقم 62  اإىل الرقم 122 

وهكذا يف بقية الأ�صهر يف ال�صنة الأوىل. ويطبق هذا الرتقيم كذلك لباقي ال�صنوات بحيث ت�صل�صل العناقيد من الرقم 1 

اإىل الرقم 2928.

4.2.2 : عينة األسر الجماعية: 
ما  اأي  عد،  منطقة   )48( جماعية  اأ�صرة   )3  -  1( على  حتتوي  التي  العد  مناطق  ت�صم  الأوىل:  الطبقة   .1

يعادل)4( مناطق عد �صهريا. ومن كل منطقة عد يتم �صحب اأ�صرة جماعية واحدة بطريقة ع�صوائية. و�صيكون 

عددها  )4( اأ�صر �صهريا، وعدد اإفرادها )40( فرد �صهريا.

الطبقة الثانية: ت�صم مناطق العد التي حتتوي على )4 - 8( اأ�صرة جماعية )36( منطقة عد، اأي ما يعادل   .2

)3( مناطق عد �صهريا. ومن كل منطقة عد يتم �صحب عدد )2( اأ�صرة جماعية متتالية الت�صل�صل، على اأن حتدد 

الأ�صرة الأوىل بطريقة ع�صوائية. و�صيكون عدد الأ�صر )6( �صهريا، وعدد اأفرادها )60( فرد �صهريا.

الطبقة الثالثة: ت�صم مناطق العد التي حتتوي على)9 فاأكرث( اأ�صرة جماعية )36( منطقة عد، اأي ما يعادل   .3

)3( مناطق عد �صهريا. ومن كل منطقة عد يتم �صحب عدد )5( اأ�صر جماعية متتالية الت�صل�صل، على اأن حتدد 

الأ�صرة الأوىل بطريقة ع�صوائية. و�صيكون عدد الأ�صر )15( �صهريا، وعدد اأفرادها )150( فرد �صهريا.

اآلية ا�شتيفاء بيانات الأ�شر اجلماعية: 	•
- اإذا كانت الأ�صرة اجلماعية مكونة من )اأكرث من 10( اأفراد فيتم اختيار ع�صرة اأفراد فقط متتايل الت�صل�صل على اأن 

يحدد الفرد الأول بطريقة ع�صوائية، وثم ت�صتوفى كافة بياناتهم املطلوبة.

- اإذا كانت الأ�صرة اجلماعية مكونة من )10( فاأقل فيتم ا�صتيفاء بيانات كل الأفراد يف تلك الأ�صرة دون ا�صتثناء اأي فرد.

4.2.3: آلية التنفيذ : 
بعد حتديد العناقيد التي �صتدرج يف عينة الأ�صر املعي�صية واجلماعية ال�صهرية تتم عملية التنفيذ وفق الآلية التالية:

املعل�مات الأ�شا�شية عن نطاق العمل: على املراقب والباحث قبل البدء يف اأعمال التنفيذ القيام  بال�صتف�صار  	•
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عن بع�س املعلومات الأ�صا�صية التي �صيحتاجها الباحث عند ا�صتيفاء بيانات الأ�صر الواقعة �صمن العناقيد. وتت�صمن 

هذه املعلومات كالتايل:

من  القريبة  العقارية  ال�صم�صرة  مبكاتب  م�صتعينا  امللك  والوحدات  للمباين  الإيجار  متو�صط  تقدير  الإيجار:   .1

اأو الإعلنات، وذلك لكي يتمكن الباحث من ا�صتيفاء بيانات  اأو عن طريق الأهايل  الواقعة يف العنقود  الأ�صرة 

حيازة الأ�صرة للم�صاكن التي نوع حيازتها ملك اأو م�صاعدة بدقة وجودة عالية. 

اخلدمات: معرفة مدى توفر اخلدمات املوجودة يف النطاق اجلغرايف للأ�صر الواقعة يف العنقود ومتو�صط الوقت   .2

امل�صتغرق للو�صول اإليها لكي يتمكن الباحث من ا�صتيفاء البيانات بدقة وجودة عالية. واأمثلة على هذه اخلدمات 

كما مت ذكرها �صابقا هي الطرق معبدة، واملدار�س، واملراكز ال�صحية احلكومية وغريها من اخلدمات.

حتديد م�شار الباحث يف كل وحدة اأولية: على الباحث دائما البدء بالعنقود الأول ومن ثم النتقال اإىل العنقود  	•
التايل  العنقود  اإىل  ينتقل  الأول وثم  العنقود  الأ�صرة رقم )20( يف  اإىل  الأوىل حتى ي�صل  بالأ�صرة  يبداأ  الثاين وان 

وهكذا حتى ينتهي من كافة العناقيد يف نطاق عمله ال�صهري وميكن البدء بالعنقود الثاين قبل النتهاء من العنقود 

الأول ح�صب مقت�صيات ومتطلبات العمل وبعد موافقة املراقب.

بدء عملية جمع بيانات الأ�شر املعي�شية: يقوم الباحث بالبدء يف عملية جمع البيانات من الأ�صر با�صتخدام  	•
الباحثني يف  للمراقب. حيث يجب على املراقب مرافقة  املبا�صرة  الإ�صراف والرقابة  اللوحية، وذلك حتت  الأجهزة 

اأ�صر لكل باحث(، وت�صتمر تلك الرقابة على فرتات  اأثناء عملية جمع البيانات من الأ�صر )على الأقل اأربعة  امليدان 

زمنية للطمئنان على دقة عمل الباحثني.  وخلل عملية جمع البيانات على الباحث مراعاة الآتي :

اإذا �صادف الباحث وجود م�صاكن مغلقة ، فيجب عليه معاودة زيارة تلك امل�صاكن املغلقة على فرتات خمتلفة.   .1

يجب على الباحث اللتزام باملواعيد بدقة يف حالة تاأجيل الأ�صر للمقابلة.  .2

م�صتعينا  البيانات  ا�صتكمال  يف  لإقناعها  الأ�صر  مع  املحاولة  الباحث  على  يجب  الرف�س  اأو  الن�صحاب  حالة  يف   .3

اإبلغ  عليه  الأ�صرة يجب  اإقناع  تعذر  منفعة عامة. ويف حالة  ينتج عنه من  وما  امل�صح  الأ�صا�صية من  بالأهداف 

املراقب ليقوم بدوره باملحاولة مع الأ�صر لل�صتجابة.

يجب على الباحث التقيد بعدد الأ�صر املوجود يف كل م�صكن ح�صب قوائم الأ�صر امل�صتخرجة من التحديث ، واإن   .4

اختلف الواقع عن ذلك اأثناء جمع بيانات الأ�صر الواقعة يف العينة. مثال: اإذا وجد م�صكن اأثناء عملية التحديث 

يحتوي على اأ�صرة واحدة، ووقعت هذه الأ�صرة من �صمن عينة الأ�صر املعي�صية، ولكن عند زيارة الباحث للم�صكن 

اأثناء جمع البيانات التف�صيلية لهذه الأ�صرة، تفاجاأ بوجود اأ�صرتني اأو اأكرث بامل�صكن، ففي هذه احلالة يجب على 

الباحث اأن ياأخذ اأ�صرة واحدة فقط والأولية تكون للأ�صرة الأوىل اإذا كانت موجودة ومل تنتقل من امل�صكن، اإما اإذا 

مل تكن موجودة )انتقلت( فيمكن للباحث جمع بيانات اأي من الأ�صر املوجودة. ويف حالة ر�صد اأ�صرتني يف مرحلة 

الأ�صرة  ت�صجيل  يتم  احلالة  ففي هذه  فقط  واحدة  اأ�صرة  وجود  ت�صادف  البيانات  عملية جمع  واأثناء  التحديث 

الثانية )انتقلت( يف نتيجة املقابلة.

على الباحث التقيد التام بامللحظات والتوجيهات التي ت�صدر من املراقب املتعلقة بالجناز، وب�صكل خا�س يجب   .5

عليه الهتمام بر�صائل التنبيه التي ترد اإليه من فريق جتهيز البيانات والت�صال واملتعلقة مبوؤ�صرات املتابعة.
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اإكمال تغطية نطاق عمله من خلل التاأكد من امل�صاكن املغلقة والأ�صر  قبل انتهاء كل �صهر ينبغي على الباحث   .6

املوؤجلة، واحلر�س على جمع بيانات الأ�صر املحولة من فريق جتهيز البيانات والت�صال و الأ�صر التي كانت ترغب 

بال�صتيفاء الذاتي والتي مل ت�صتويف بياناتها خلل الفرتة املحددة لذلك.

زر  على  بال�صغط  املراقب  يقوم  له،  امل�صند  الباحث  عمل  نطاق  يف  الأ�صر  بيانات  جمع  اأعمال  من  النتهاء  بعد   .7

التاأكيد. موؤكدا  على اإنهاء الباحث لعمله ال�صهري وذلك من خلل نظام املراقب.

ا�شتمارات العد الفردي لالأ�شر اجلماعية: يقوم املراقب مبتابعة امل�صئول الإداري للم�صاكن اجلماعية للح�صول  	•
على قائمة باأ�صماء القاطنني بامل�صكن اإن وجدت لديهم ويتم حتديد )10( اأفراد من القائمة بطريقة ع�صوائية من 

كلتا  اأفراد. ويف  امل�صئول  حتديد )10(  القائمة  يطلب من  توفر  العينة، ويف حالة عدم  ل�صحب  املخ�ص�س  النظام 

احلالتني ي�صلم املراقب ال�صتمارات الفردية للم�صئول الإداري وي�صرح له كيفية ا�صتيفاء ال�صتمارة ويطلب منه توزيعها 

على الأفراد الواقعني يف العينة ويحدد املراقب موعد ل�صتلم ال�صتمارات من امل�صئول الإداري. وعلى املراقب مراجعة 

ال�صتمارات والتاأكد من وجود كل البيانات املطلوبة قبل املغادرة، وبعد جمع ال�صتمارات يكلف املراقب الباحث باإدخال 

البيانات يف جهازه اللوحي من خلل النظام املخ�ص�س للعد الفردي.

بعد  الكرتونيا  بياناتها  ا�صتيفاء  الأ�صر يف  تبداأ  الأ�شر )عن طريق النرتنت(:  لبيانات  الذاتي  ال�شتيفاء  	•
النتهاء من عملية التحديث )يف يوم العمل ال�صابع من كل �صهر( متنح مهلة ملدة 5 اأيام للنتهاء من عملية ال�صتيفاء 

ويتم خلل هذه الأيام اإر�صال ر�صائل ن�صية لتذكري الأ�صر التي مل ت�صتويف بياناتها. ويف حالة عدم ال�صتيفاء بعد هذه 

بياناتها ومتنح  لتوجيهها ل�صتيفاء  بالأ�صر  البيانات والت�صال و�صبط اجلودة بالت�صال  املدة يقوم موظفي جتهيز 

مهلة اأخرى ملدة يومني. ويف حالة عدم ال�صتيفاء اأي�صا بعد هذه املهلة، يتم حتويل الأ�صر اإىل امليدان ليتم زيارتها من 

قبل الباحث.

اإر�شال البيانات من واإىل نظام الباحث واإىل قاعدة البيانات: يقوم الباحث باإر�صال  بيانات الأ�صر يوميا  	•
و مبا�صرة من جهازه اللوحي اإىل قاعدة البيانات وذلك عن طريق النرتنت )با�صتخدام �صريحة هاتف( اأو ال�صبكة 

الل�صلكية)Wi-Fi(، وكذلك ميكنه اإر�صال البيانات بعد النتهاء من جمع بيانات كل اأ�صرة اأول باأول. وكذلك يتم 

اإر�صال الأ�صر الراجعة من فريق جتهيز البيانات والت�صال اإن وجدت مبا�صرة اإىل جهاز الباحث اللوحي حيث تظهر 

بياناتها  با�صتكمال  ليقوم  البيانات والت�صال  ا�صر من فريق جتهيز  تنبيه يف هذه احلالة لإعلمه بوجود  له ر�صالة 

الناق�صة  اأو ت�صحيحها يف حالة عدم الت�صاق.

مراجعة تقارير املتابعة:  	•
الإجناز  معدل  ملتابعة  وذلك  البيانات،  قاعــدة  من  يومي  ب�صكل  العمل  متابعة  تقارير  مبراجعة  املراقب  يقوم   .1

والتغطية، ومتابعة ا�صتكمال بيانات الأ�صر املوؤجلة والأ�صر املرجعة من فريق جتهيز البيانات والت�صال. والتنبيه 

بالتقليل من املباين/امل�صاكن املغلقة والتاأكيد على زيارتها يف اأوقات خمتلفة. 

على املراقب مراجعة جميع احلقول الكتابية والتحقق من كفاية الو�صف بالن�صبة حلقول املهنة والن�صاط والتاأكد   .2 

من ات�صاق هذه احلقول مع بقية البيانات، ويف حالة عدم وجود ملحظات فيجب على املراقب اعتماد البيانات 

متهيدا ملراجعتها وترميزها من قبل موظفي فريق جتهيز البيانات والت�صال.



دليل العمل الميداني المسح الشامل األسري 88

اجل�لة امليدانية للمراقب: اأثناء وبعد النتهاء من عملية جمع بيانات العينة، يجب على املراقب القيام بزيارات  	•
ميدانية مكثفة للتاأكد من �صري الأعمال  يف نطاق عمل كل باحث لديه. وبال�صتناد على تقارير املتابعة ور�صائل التنبيه، 

هناك موؤ�صرات تقت�صي من املراقب التاأكد من �صحة بع�س البيانات اأو عدمها من امليدان مبا�صرة يف حالة جتاوزها 

املعايري امل�صموح بها، ويتم التاأكيد على البيانات من خلل نظام املراقب كما ذكر �صابقا. ومن اأبرز املوؤ�صرات التي 

زيارتها،  املوؤجل  الأ�صر  وموؤ�صرات  امل�صغولة،  وغري  املغلقة  امل�صاكن  موؤ�صرات  ميدانيا  تاأكيدها  املراقب  على  تتوجب 

واملن�صحبة والراف�صة، واملنتقلة.

4,2,4 : فريق تجهيز البيانات واالتصال ودوره بعد عملية التحديث:
 بعد عملية التحديث وبالتزامن مع الأعمال امليدانية للم�صح ال�صامل الأ�صري تبداأ مهام اأخرى يكلف بها موظفي فريق 

جتهيز البيانات والت�صال ل�صتكمال �صري العمل وتدفق البيانات بجودة عالية. وتتمثل اآلية العمل لفريق جتهيز البيانات 

والت�صال على النحو التايل:

املراجعة: من خلل نظام  جتهيز البيانات والت�صال يقوم فريق جتهيز البيانات والت�صال بالتعامل مع البيانات  	• 

الواردة من امليدان واملعتمدة من قبل املراقب، ليقوم بدوره مبراجعة ر�صائل التنبيه التي ظهرت للباحث يف امليدان، 

وذلك  واجلن�صية(  امل�صكن،  ونوع  واجلن�س،  التعليمية،  احلالة  حقل  خا�س  )ب�صكل  ال�صتمارة  حقول  مراجعة  كذلك 

متهيدا لعملية الرتميز. وكذلك يقوم املوظف بتدقيق بع�س البيانات املكتملة واملت�صقة عن طريق جداول املتابعة للتاأكد 

من منطقيتها ح�صب الواقع امليداين.

التعليمي  والتخ�ص�س  املهنة  مثل  ببنود حمددة  الت�صانيف اخلا�صة  الرتميز هي حتويل  بعملية  ويق�صد  الرتميز:  	•
والن�صاط القت�صادي اإىل اأرقام بحيث ي�صتطيع برنامج احلا�صب الآيل التعرف على معناها. ويقوم املوظف برتميز 

البيانات  جتهيز  نظام  طريق  عن  ذلك  ويكون  احلاجة،  دعت  اإذا  البيانات  ومراجعة  امليدان،  من  الواردة  البيانات 

والت�صال، و�صيتم تكثيف تدريب املوظفني بطريقة ت�صمن الإملام التام باآلية الرتميز ح�صب الأدلة امل�صتخدمة. وتتم 

عملية الرتميز على النحو التايل: 

ترميز بيانات التخ�ص�صات التعليمية با�صتخدام دليل الت�صنيف التعليمي. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هذا الدليل مت   .1

    International Standard Classification of Education (ISCED) اإعداده بال�صتعانة بدليل الت�صنيف الدويل للتعليم

      ال�صادر عن منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة UNESCO، وبال�صرت�صاد بكتيب التعليمات ال�صادر 

عن املنظمة املذكورة يف يونيو 1999م. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هذا الدليل مت ا�صتخدامه يف ت�صنيف بيانات احلالة 

والت�صال  البيانات  و�صيتطلب من موظفي جتهيز  واملن�صاآت 2010م.  وامل�صاكن  لل�صكان  العام  للتعداد  التعليمية 

الباحث  )نظام  امليدانية  الأنظمة  بقية  يف  اأما   ، الذاتي  ال�صتيفاء  لأ�صر  التعليمية  التخ�ص�صات  بيانات  ترميز 

ونظام العد الفردي( �صيتم اإدراج قائمة التخ�ص�صات التعليمية ليقوم الباحث بدوره باختيار التخ�ص�س املنا�صب 

لكل فرد، وبالتايل يتم ربط كل تخ�ص�س بالرمز املخ�ص�س له اآليا.
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جدول )1-4( : اأمثلة على دليل الت�صنيف  التعليمي

نوع املوؤهل التعليميالرمزنوع املوؤهل التعليميالرمز

 الثانوية العامة301 بدون موؤهل تعليمي0

تعليم ما بعد الأ�صا�صي / دبلوم التعليم العام302ما قبل البتدائية000

الدبلوم / الكليات املتو�صطة والفنية1 اأمي001

 كليات غري م�صنفة400 يقراأ ويكتب008

 الكليات املتو�صطة للمعلمني واملعلمات 414 املرحلة البتدائية / املرحلة الأوىل من الأ�صا�صي1

 معاهد العلوم امل�صرفية434 ابتدائية غري م�صنفة100

 الكليات الفنية الهند�صية452 ابتدائية عامة101

املرحلة البكالوريو�س / لي�صان�س5تعليم اأ�صا�صي / حلقة اأوىل102

 جامعية غري م�صنفة500 تعليم ابتدائي اآخر189

 بكالوريو�س يف اإعداد املعلمني وعلوم الرتبية514 املرحلة الإعدادية / املرحلة الثانية من الأ�صا�صي2

بكالوريو�س يف الفنون521 اإعدادية غري م�صنفة200

بكالوريو�س / لي�صان�س يف العلوم الإن�صانية522 الإعدادية العامة201

.. تعليم اأ�صا�صي / حلقة ثانية202

589 املعاهد الإ�صلمية الإعدادية 226

موؤهلت جامعية يف جمالت اأخرى غري م�صنفة 

اآنفا.

ماج�صتري006..

دكتوراه007تعليم اإعدادي اآخر وي�صمل تعليم املعوقني289

ل اأعرف 980 املرحلة الثانوية 3

غري مبني 999 ثانوية غري م�صنفة300

ترميز بيانات املهن با�صتخدام الدليل العربي اخلليجي املوحد للت�صنيف والتو�صيف املهني ) احلد ال�صابع(. وهو   .2

عبارة عن نظام حل�صر وت�صنيف املهن حتت م�صميات مهنية موحدة وتعريفها باأو�صاف تلخ�س العمل املوؤدى، 

املطلوبة،  وال�صفات  املوؤدى  العمل  يف  الت�صابه  لدرجة  تبعا  مت�صل�صلة  مهنية  م�صفوفات  يف  وجتميعها  وترتيبها 

ولتي�صري عملية الرتتيب يخ�ص�س رقم رمزي للدللة على مواقع املجموعات والأعمال يف امل�صفوفات املهنية ب�صكل 

يعك�س العلقة بينها ويحدد موقع العمل يف ال�صلم الفني للمهارات. وقد اعتمد الدليل العربي اخلليجي املوحد 

للت�صنيف املهني طبيعة العمل كخا�صية جتان�س يف الفرز والتجميع والتبويب. وا�صتخدم هذا الدليل يف ترميز 

املهن يف تعداد 2010 وهو نف�س الدليل الذي مت ا�صتخدامه يف تعداد 2003 ومت اإ�صافة مهن جديدة عليه وذلك 

بالتن�صيق مع وزارة القوى العاملة.  ويتكون هذا الدليل من جمموعات رئي�صية  وعددها )9( جمموعات، وهذه 

و�صيقوم موظفي جتهيز  املهن.  واآخرها  والف�صول  والأبواب  الأجزاء  وهي  اأخرى  تق�صيمات  تت�صمن  املجموعات 

البيانات والت�صال برتميز بيانات املهن لكافة الأ�صر.
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جدول )2-4( : اأمثلة على الدليل العربي اخلليجي املوحد للت�صنيف والتو�صيف املهني

 )احلد ال�صابع(

املهنةالرمزاملهنةالرمز

�صياد �صمك مياه داخلية6221035وكيل وزارة0111011

�صياد ق�صريات6221045رئي�س جمل�س اإدارة0111021

غوا�س حمار6221054مدير عام0111031

مدرب �صقور ال�صيد6222014مدير اإداري0111041

مدرب كلب ال�صيد6222024مدير �صئون موظفني0111051

�صياد بري6222035مدير علقات عامة0111061

خباز / عام7313025مدير علقات �صناعية0111071

م�صغل عجان فرن اآيل7313025رئي�س تنفيذي0111081

م�صغل اآلة تقطيع العجني7313035مدير بال�صلك الدبلوما�صي0112011

مراقب فرن خبز اآيل7313045مدير �صئون تعليمية0112021

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

عامل جتميع تلفزيون8532045مدير حترير0133111

عامل جتميع راديو8532055مدير جمعية0134011

املهن غري املبينة9999999مدير دار رعاية اجتماعية0134021

ترميز بيانات الأن�صطة القت�صادية با�صتخدام الدليل الدويل املوحد جلميع الأن�صطة القت�صادية 3.1 )احلد   .3

توفري  هو  الت�صنيف  لهذا  الرئي�صي  والغر�س  الإنتاجية.  للأن�صطة  الدويل  املرجعي  الت�صنيف  وهو  الرابع(. 

وال�صعبة  الأن�صطة.  الإح�صاءات ح�صب هذه  ا�صتخدامها جلمع وعر�س  التي ميكن  الأن�صطة  جمموعة من فئات 

الإح�صائية يف الأمم املتحدة هي اجلهة امل�صئولة عن هذا الدليل وتطويره. ويتكون هذا الدليل من )17( جزءًا، 

وهذه الأجزاء تت�صمن تق�صيمات اأخرى وهي الأبواب واملجموعات واأخريًا ق�صمت اإىل فئات. والفئات حتتوي على 

كافة الأن�صطة القت�صادية وكل ن�صاط مكون من خم�صة حدود. و�صيقوم موظفي جتهيز البيانات والت�صال برتميز 

بيانات الأن�صطة القت�صادية لكافة الأ�صر.
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جدول )3-4( : اأمثلة على الدليل الدويل املوحد جلميع الأن�صطة القت�صادية 3.1 

)احلد الرابع(

الن�صاط القت�صاديالرمزالن�صاط القت�صاديالرمز

0111

زراعة احلبوب واملحا�صيل الأخرى 

ي�صمل )زراعة الرب�صيم -اأعلف حيوانية(

5151

البيع باجلملة لأجهزة احلا�صب الآيل ومعداتها 

اخلارجية والربجميات

0112

زراعة اخل�صر ومنتجات امل�صاتل ي�صمل )نباتات 

الزينة(

البيع باجلملة للأجهزة واملعدات اللكرتونية5152

0113

زراعة الفواكه ي�صمل زراعة )النخيل - 

احلم�صيات(

5159

البيع باجلملة للآلت واملعدات والإمدادات 

الأخرى

اأنواع البيع باجلملة الأخرى5190تربية املا�صية وتربية الدواجن0121

6021�صيد الأ�صماك0501

اأنواع النقل الربي الأخرى للركاب املحددة 

مبواعيد

التعليم الثانوي العام - دبلوم �صهادة عامة8021ا�صتخراج النفط والغاز الطبيعي1110

التعليم الثانوي الفني واملهني8022�صنع منتجات املخابز )املخابز(1541

1810

�صنع امللب�س ي�صمل )خياطة امللب�س باأنواعها - 

الكميم - العبايات(

التعليم العايل8030

تعليم الكبار واأنواع التعليم الأخرى8090�صنع املنتجات اخل�صبية ي�صمل )ور�س النجارة(2022

2029

�صنع منتجات خ�صبية اأخرى ي�صمل )ال�صعفيات - 

الرباويز(

2811

�صنع املنتجات املعدنية )ور�س الأملنيوم وور�س 

احلدادة(

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اأن�صطة املكتبات  واملحفوظات9231الفنادق - ال�صقق الفندقية - �صالت الأفراح5510

املنظمات والهيئات غري الإقليمية9900املطاعم - املقا�صف - املقاهي5520

6021

نقل الربي العام - نقل طلب املدار�س - �صركات 

النقل املختلفة

الأن�صطة غري املبينة9999

مراجعة بيانات ال�صعوبات وربطها ببع�س البيانات الأخرى مثل العمر واحلالة التعليمية، واملهن والأن�صطة.  .4

الت�شال: هناك عدة حالت ت�صتدعي من املوظف القيام بالت�صال اأثناء عمله. وميكن ح�صر هذه احلالت على  	•
النحو التايل:

املوظف  يقوم  القت�صادي  الن�صاط  اأو  للمهنة  الو�صف  ودقة  و�صوح  عدم  ب�صبب  الرتميز  يف  �صعوبة  وجدت  اإذا   .1

اأو الن�صاط القت�صادي. وجتدر الإ�صارة هنا باأنه يجب على املوظف  بالت�صال بالأ�صر للتاأكد من بيانات املهنة 

احلقول  مع  مبا�صرة   والت�صاق  التدقيق  قواعد  لتفعيل  وذلك  الأ�صرة  مع  الهاتفية  املكاملة  اأثناء  البيانات  تعبئة 
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املرتبطة بالرتميز. وهذا بالتايل ي�صهل عملية املراجعة وجتنب الت�صال بالأ�صر لأكرث من مرة.

ويف حالة وجود بيانات ت�صتدعي التاأكد، يتم الت�صال بالأ�صرة للقيام بالتعديلت اإن لزم الأمر. ويف حالة تعذر   .2

الو�صول للأ�صرة عن طريق الت�صال يتم حتويل البيان اإىل امليدان.

الرد على ال�صتف�صارات التي ترد من قبل الأ�صر حول امل�صح ال�صامل الأ�صري، اأو ا�صتقبال اأي مقرتحات منها.  .3

الأ�صر املوؤجلة والتي جتاوزت املهلة : ت�صتكمل البيانات عن طريق الت�صال بالن�صبة للأ�صر املوؤجلة التي جتاوزت   .4

املهلة املحددة  )يوم العمل )17( ال�صابع ع�صر( والتي تعذر ا�صتكمال بياناتها عن طريق الباحث. ويف حالة ظهور 

اإ�صارة تفيد عدم الت�صاق يجب اإعادة  طرح ال�صوؤال مرة اأخرى واإفادة ال�صخ�س الذي مت تر�صيحه من الأ�صرة باأن 

هذه الإجابة غري مكتملة اأو تتعار�س مع اإجابة اأخرى مت جمعها م�صبقًا اأثناء عملية جمع البيانات من قبل الباحث. 

ويف حالة تعذر ا�صتكمال بيانات الأ�صرة نهائيا، ففي هذه احلالة ت�صنف الأ�صرة على اأنها ان�صحبت.

ال�صتيفاء الذاتي للبيانات : يقوم املوظف بالت�صال بالأ�صر الراغبة يف ا�صتيفاء بياناتها ذاتيا عن طريق النرتنت   .5

اأي  على  الرد  وكذلك  ذاتيا.  لل�صتيفاء  وتوجيهها  ومتابعتها  لل�صتيفاء،  املخ�ص�صة  املهلة  جتاوزها  حالة  يف 

ا�صتف�صارات تتعلق بال�صتيفاء الذاتي. ويف حالة جتاوزها املهلة املحددة لل�صتيفاء الذاتي يقوم بتحويل الأ�صر 

اإىل م�صئول فريق جتهيز البيانات والت�صال والذي بدوره يقوم بتحويلها اإىل امليدان للباحث الواقعة �صمن نطاق 

عمله.

تقارير املتابعة الي�مية: مراجعة التقارير ب�صكل يومي للأعمال امليدانية على م�صتوى كل مراقب وباحث ومتابعة  	•
الإجناز اليومي و يف حالة الزيادة اأو النق�صان يف معدل الجناز يتم تنبيه املراقب ليقوم بدوره بتنبيه الباحث لكي 

ل تكون �صرعة الإجناز على ح�صاب دقة البيانات.  ومتابعة تاأكيد �صحة البيانات من عدمها التي يقوم بها املراقبني 

للموؤ�صرات التي تتجاوز املعايري امل�صموح بها، ويف حالة وجود تاأخري يف الجناز اأو وجود ملحظات تتعلق ب�صري العمل 

يقوم املوظف بتحويل الأمر للم�صئول يف فريق جتهيز البيانات والت�صال لتخاذ الإجراء اللزم.

اإر�شال الر�شائل الن�شية: متابعة ا�صر ال�صتيفاء الذاتي عرب الر�صائل الن�صية والتي تت�صمن:  	•
- التذكري لالأ�شر: لتذكري الأ�صر عند انق�صاء ن�صف املدة اإذا مل ت�صتكمل بياناتها.

- التمديد: لإبلغ الأ�صر بالتمديد لل�صتيفاء الذاتي يف حالة انق�صاء املدة الزمنية املحددة لذلك.

بعد  البيانات  ا�صتكمال  ب�صبب عدم  بزيارة م�صكنها،  �صيقوم  امليداين  الباحث  باأن  الأ�صرة  املهلة: لإبلغ  انتهاء   -

انتهاء املهلة.

الإجراءات التي يجب اإتباعها يف جتهيز البيانات والت�شال: هناك عدة اإجراءات يجب اإتباعها من قبل  	•
موظفي املركز اأثناء اإجراء الت�صال مع املبحوثني تتلخ�س يف النقاط التالية :

- ا�صتخدم حتية ر�صمية، وعرف بنف�صك دائما.

- ا�صتمع اإىل املتحدث بفاعلية ول تقاطع املتحدث.

- حتدث بو�صوح وبنربة �صوت توحي باحليوية وحتدث بطريقة مهذبة.

- ل تتظاهر باأنك تفهم ما يقوله، وكن �صبورا ول ت�صتعجل املت�صل.
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- جتنب التاأفف والتذمر وال�صكوى، وا�صتعمال بع�س الكلمات التي ت�صعر املتكلم بالنتباه.

- ال�صكر والثناء.

- ا�صتخدم زر النتظار عندما ترتك املبحوث يف النتظار.

- يف حالة تلقي اأي بلغ اأو م�صكلة ركز يف امل�صكلة وحتمل امل�صوؤولية واأعطي احلل املنا�صب اأو اطلب امل�صاعدة من احد 

اآخر اإذا مل يكن لديك احلل.



الفصل الخامس

 النقاط الرئيسية التي يتناولها الفصل :

5.1  تعليمات وإرشادات للعاملين خالل تنفيذ األعمال الميدانية
5.2 الصعوبات التي تصادف الباحث أثناء العمل الميداني
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5.1  تعليمات وإرشادات للعاملين خالل تنفيذ األعمال الميدانية
الطبيعة  العتبار  يف  والأخذ  وامليدان  العمل  مقر  بني  يومي  ب�صكل  العاملني  انتقال  امليدانية  الأعمال  تنفيذ  �صيتطلب 

اجلغرافية لهذه املواقع، وهذا الأمر ي�صتدعي اإيجاد تعليمات واإر�صادات لتنظيم الأعمال املكتبية وامليدانية. واإتباعها من 

قبل العاملني كفيل باإجناح كافة الأعمال امليدانية واحل�صول على النتائج املرجوة من حيث الدقة واجلودة. وفيما يلي اأهم 

التعليمات والإر�صادات:

العمل الي�مي: على املراقب والباحثني التوجه يوميًا اإىل مقر العمل يف ال�صاعة 8:00 �صباحا لل�صتعداد والتهيئة  	•
للبدء يف العمل امليداين، ويتمثل ذلك يف التاأكد من عمل اجلهاز اللوحي ومن �صحن البطارية الحتياطية، و التاأكد من 

ا�صطحاب البطاقة التعريفية للمراقب والباحث واأي م�صتلزمات اأخرى �صرورية. وميكن التغيري يف اأوقات العمل على 

ح�صب الطبيعة اجلغرافية للمنطقة وظروف العمل.

للم�صح  تنفيذه  اأثناء  املحلي  املجتمع  اأمام  امل�صح  لإدارة  الأ�صا�صية  الواجهة  املراقب  يعترب  الن�شباط واللتزام:  	•
ال�صامل الأ�صري من خلل التعامل املبا�صر واحلملت الإعلمية والتوعية. وكذلك يعترب املراقب املرجع الأ�صا�صي 

للباحثني يف املنطقة الإ�صرافية يف كل ما يتعلق بتفا�صيل العمل امليداين. حيث يتوجب عليه التعامل مع الباحثني بكل 

كفاءة  واقتدار من خلل ا�صتخدامه مهارات الإدارة اجليدة وحل امل�صكلت. ويف املقابل يتوجب على الباحثني اإبداء 

روح التعاون مع املراقب والن�صباط باأوقات العمل ومعدل الجناز واللتزام بتعليمات املراقب واإدارة امل�صح.

يف نهاية كل ي�م عمل: يجب على املراقب جتميع الأجهزة اللوحية للباحثني يف نهاية كل يوم عمل وو�صعها يف مكان  	•
اآمن مبقر العمل من اأجل اإعادة �صحنها وت�صليمها للباحثني يف �صباح اليوم التايل قبل التوجه اإىل امليدان.

ال�شالمة والأمان: دائما ينبغي على املراقب احلر�س على فح�س املركبة قبل ا�صتخدامها )مثال: فح�س الإطارات،  	•
املرورية حفاظا على �صلمته  ال�صلمة  التقيد بقوانني  ينبغي عليه  وامل�صابيح، و�صلحية رخ�صة املركبة(، وكذلك 

لرتك  الق�صوى  ال�صرورة  حالة  ويف  واملظلمة،  املعزولة  الأماكن  يف  املركبة  اإيقاف  جتنب  ويجب  الباحثني.  و�صلمة 

الأجهزة اللوحية اأو اأي م�صتلزمات يف املركبة لفرتة وجيزة، يجب و�صعها بعيدا عن الأنظار والتاأكد من اإغلق املركبة 

وعدم ترك النوافذ مفتوحة. ومما ل �صك فيه اإن امن و�صلمة الباحثني لها الأولوية الق�صوى قبل اإجراء املقابلة، حيث 

تق�صي ظروف العمل امليداين على الباحث ال�صري يف جميع الأحياء ال�صكنية، ومقابلة خمتلف فئات املجتمع. وهذا قد 

يت�صمن نوعا من املخاطرة، لذلك يجب اخذ الإحتياطات التالية :

ل حتمل مبلغا كبريا من املال، اأو الذهب اأو اجلواهر ب�صكل ملفت للنظر.  .1

تاأكد دائما اأن املراقب امليداين على علم بالعنوان الذي جترى فيه املقابلة.  .2

ابداأ املقابلة بقولك اإنني اأعمل هنا مع جمموعة باحثني ومراقبني يقومون بجولت تفقدية ملعرفة راأي املبحوثني   .3

بامل�صح، ولذلك فاإن هناك احتماًل اأن مير اأحدهم اإما خلل املقابلة اأو بعدها ملعرفة راأيكم ب�صكل عام.

مقابلة الأ�شر: تعترب مقابلة الأ�صر املهمة الأ�صعب والأدق خلل العمليات امليدانية التي �صيواجهها الباحثون. ففي  	•
عملية التحديث تكون املهمة اأ�صهل بعك�س ال�صعوبة التي �صيواجهها الباحثون اأثناء عملية التنفيذ وجناح املقابلة يعتمد 

على مهارة الباحثني يف طرح الأ�صئلة بطريقة ت�صمن جودة البيانات التي يتم جمعها، واأي�صا تعتمد على مهاراتهم 

يف التعامل مع الأ�صر وك�صب الثقة لإبداء التعاون التام، وعدم اللجوء اإىل الجتهادات ال�صخ�صية فيما مل تن�س عليه 

التعليمات. ومن هذا املنطلق و�صعت اأ�صول لإجراء املقابلت مع الأ�صر يتعني على الباحث اإتباعها بكل عناية ودقة. 
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وهي كتايل :

اللبا�ش الر�شمي: اللتزام باللبا�س الر�صمي والظهور مبظهر لئق يتنا�صب مع الأو�صاع ال�صائدة يف املجتمع.  .1

بيئة العمل: يتعاون النا�س دائما ب�صهولة مع من يحرتم عاداتهم وتقاليدهم �صواء كانت مظهرية اأو �صلوكية،   .2

ومينحونه ثقتهم الكاملة، ولهذا على الباحث خلل تواجده يف بيئة منطقة عمله التعامل مع كل من يقابله بال�صكل 

املنا�صب لثقافته وظروفه وجن�صه ويتجلى ذلك يف ح�صن اختيار املفردات املنا�صبة التي تنم عن احرتام الطرف 

الآخر اأيا كان و�صعه.

املحافظة على امل�اعيد وال�قت املنا�شب للمقابلة: من ال�صروري اختيار الوقت املنا�صب لإجراء املقابلة   .3

مع الأ�صر بحيث ل تكون يف ال�صباح الباكر اأو يف اأوقات الظهرية )من ال�صاعة الواحدة اإىل الرابعة ع�صرًا( واأي�صًا 

اأن ل تكون يف وقت متاأخر من الليل، وكذلك من الأهمية املحافظة على املواعيد يف حالة تاأجيل الزيارة من قبل 

الأ�صرة.

ال��ش�ل اإىل امل�شكن: يتوجب على الباحث عند الو�صول اإىل امل�صكن طرق الباب بهدوء وعدم الوقوف مبا�صرة   .4

اأمام الباب واإلقاء التحية املتعارف عليها يف املجتمع، ومراعاة حرمة امل�صاكن وعدم الدخول اإىل امل�صكن اإل اإذا 

دعي اإىل ذلك،فاإذا مل يدعى اإىل الدخول فيمكن ا�صتيفاء البيانات على مدخل امل�صكن.

مقابلة رب الأ�شرة اأو من ين�ب عنه: على الباحث احلر�س على مقابلة رب الأ�صرة بالذات. فاإذا مل يكن   .5

متواجدا يف وقت الزيارة فمن ينوب عنه اأو من يليه يف الأهمية من اأفراد الأ�صرة. وب�صكل عام يجب اخذ البيانات 

من احد اأفراد الأ�صرة البالغني الرا�صدين وامللمني بالقدر الكايف باملعلومات عن جميع اأفرادها.

يقابله،  الذي  الفرد  اأو  الأ�صرة  بنف�صه لرب  بالتعريف  الباحث  التعريف بالنف�ش وبامل�شح واأهدافه: يقوم   .6

اأو  ر�صائل  واأي  بامل�صح  للم�صتغل  التعريفية  البطاقة  واإبراز  وبدون مبالغة،  باخت�صار  بوظيفته ومهمته  والتعريف 

ن�صرات عن امل�صح، واإعطاء فكرة خمت�صرة عن امل�صح ال�صامل الأ�صري واأهدافه. وقد يت�صاءل مديل البيان عن 

�صبب قدوم الباحث اإىل عنوانه اأو م�صكنه بالذات، ويف هذه احلالة يقوم الباحث ب�صرح الأ�صلوب املتبع يف امل�صح 

وهو اأ�صلوب العينة الذي مت مبقت�صاه اختيار هذه الأ�صر من بني عدد من الأ�صر يف املنطقة ب�صورة ع�صوائية، وعلى 

ذلك فان اختيار الأ�صرة لي�س اأكرث من م�صالة م�صادفة بحتة. وعلى الباحث اإبلغ الأ�صرة باأنه اأحد اأع�صاء فريق 

عمل ي�صم مراقبا وعددا من الباحثني، وقد تتم زيارة الأ�صرة يف وقت لحق اأو قد يتم التوا�صل معها هاتفيا اأو 

اإر�صال ر�صالة ن�صية من قبل فريق جتهيز البيانات والت�صال للتحقق من بع�س البيانات، و اإذا كان لدى الأ�صرة 

الرغبة يف معرفة املزيد عن هذا امل�صح فيمكنها الت�صال باأرقام هواتف املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات اأو 

بامل�صح  املتعلقة  املعلومات  على  والإطلع   )www.nsci.gov.om( باملركز  اخلا�س  اللكرتوين  املوقع  زيارة 

ال�صامل الأ�صري. 

التاأكيد على ال�شرية التامة للبيانات: يتعني على الباحث التاأكيد على ال�صرية التامة  اأثناء جمع البيانات،   .7

واأن يوؤكد للأ�صرة اأنه لن ت�صتخدم اأ�صماء الأفراد اأو البيانات املتعلقة باأي منهم من قبل اأي جهة ر�صمية اأو غري 

ر�صمية، ولن يتم ن�صرها اإل ب�صورة جتميعية.

املقابلة  على خ�صو�صية  املحافظة  الأ�صرة  مع  املقابلة  اإجراء  عند  يف�صل  املقابلة:  اإجراء  اخل�ش��شية يف   .8

واملعلومات حيث اأن وجود اأحد من غري اأفراد الأ�صرة كالقريب اأو الزائر اأو ال�صيف قد يوؤدي على التحفظ وقد 
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يوؤثر على طبيعة الإجابات اأو ي�صبب الإرباك واحلرج للأ�صرة.

والو�صوح  الدقة  من  قدر  باأق�صى  الأ�صئلة  يطرح  اأن  الباحث  على  يتوجب  املقابلة:  اأثناء  الأ�شئلة  طرح   .9

الفكرية  امل�صتويات  مع  تتنا�صب  التي  املفردات  وكذلك  حمليًا،  ال�صائعة  املفردات  ا�صتخدام  وميكن  والإيجاز، 

والثقافية ملن توجه اإليهم الأ�صئلة، وباملقابل يجب جتنب ا�صتخدام مفردات تخد�س احلياء خا�صة اإذا كان مديل 

البيان اأنثى. ويجب على الباحث مراعاة اأن تبقى �صياغة الأ�صئلة وت�صل�صلها كما هي دون تغيري، فتغري ال�صياغة 

ميكن اأن يغري معنى ال�صوؤال، فاإذا اأ�صاء املبحوث فهم ال�صوؤال، فعلى الباحث اإعادته ببطء وو�صوح.

احلياد يف اإجراء املقابلة: ينبغي من الباحث اأن يكون حمايدا طول مدة املقابلة وان ل يتدخل بالتلميح او   .10

الإيحاء يف اإجابة مديل البيان. ومما ينبغي على الباحث اأي�صا البتعاد عن الأ�صئلة الإيحائية التي قد ترتتب على 

“  اأو “ اأنت م�صتغل بل �صك؟  امل�صتجيب التزاما اأدبيا باإجابة معينة قد ل تكون �صحيحة مثل “ اأنت متزوج طبعا؟ 

“ . وكذلك البتعاد عن طرح الأ�صئلة ب�صيغة مزدوجة بحيث حت�صر مديل البيان يف اإجابة من اإجابتني مثل “هل 
”  لن مثل هذه ال�صيغ من الأ�صئلة �صوف  م�صكنكم مملوك اأم م�صتاأجر؟”  اأو  “هل تعمل حل�صابك اأم تعمل باأجر؟

تقود اإىل بيانات غري دقيقة لن الإجابة ال�صحيحة قد تكون حالة اأخرى غري احلالتني املذكورتني.

باختلف  وذلك  الأ�صر  مع  املقابلة  اإدارة  يف  الباحثني  قدرات  تتفاوت  ناجحة:  بطريقة  املقابلة  اإدارة   .11

املهارات التي ميلكونها، ومن املهم جدا على الباحث اأن يح�صن اإدارة املقابلة بطريقة ناجحة تك�صب الأ�صرة الثقة 

به وت�صجعهم على التعاون التام واإعطاء بيانات �صحيحة ودقيقة. وللو�صول اإىل هذه الغاية ل بد على الباحث اأن 

يتميز بالرحابة و�صعة ال�صدر والنتباه اجلاد ملا يقوله مديل البيان اأثناء املقابلة فقد يكون مديل البيان يعاين من 

بع�س احلالت غري العادية مثل �صرعة الإجابة اأو بطئها اأو التاأتاأة اأو �صعف ال�صمع. وعلى الباحث جتنب اإظهار 

الده�صة من اأي اإجابة غري منطقية اأو مفردات واأ�صماء غريبة، ويجب عليه اإتباع اأ�صلوب لبق ملراجعة مديل البيان 

اإذا �صعر بعدم �صحة اأي اإجابة يعطيها. وقد يحدث اأن ينحرف مديل البيان عن مو�صوع الأ�صئلة عند اإجابته وهنا 

يتحتم على الباحث حتويل احلديث اإىل �صلب املو�صوع دون اإ�صعار مديل البيان باحلد من حريته اأو مقاطعته اأثناء 

حديثه. ويف نهاية املقابلة يتوجب على الباحث تقدمي ال�صكر والثناء ملديل البيان لتعاونه وت�صهيل مهمته.
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5.2  الصعوبات التي تصادف الباحث أثناء العمل الميداني
اأخي الباحث/  اأختي الباحثة.. خلل عملك يف امليدان جلمع البيانات من الأ�صر، �صتواجه بع�س ال�صعوبات وقد مت ح�صر 

هذه ال�صعوبات كالتايل بالإ�صافة اإىل احللول املنا�صبة:

انتهاء �شحن بطارية اجلهاز: يجب األ يتعر�س الباحث لهذا املوقف قدر الإمكان، ويجب على الباحث دائما اأن  	•
ينتبه اإىل موؤ�صر البطارية، وقبل اأن يف�صل اجلهاز ب�صبب البطارية عليه اأن يت�صل باملراقب ويبلغه اأن اجلهاز على 

و�صك الف�صل ب�صبب البطارية، واإذا ف�صل اجلهاز فجاأة بح�صور مديل البيانات فيتم العتذار لرب الأ�صرة واإبلغه 

اأن الزيارة �صوف ت�صتكمل يف وقت اآخر.

عدم  جتاوب الأ�شرة: يتم التعامل مع هذه احلالة ح�صب موقف رب الأ�صرة وذلك وفق الأتي: 	•
اإذا كان متذمرًا من امل�صح يتم �صرح الأهداف له.  .1

اإذا كان متذمرًا من مواقف اأخرى من جهات حكومية، فيتم اإبلغه اأنه ل علقة للم�صح  بهذه الأمور .  .2

اإذا كان عدم جتاوبه ب�صبب عدم منا�صبة وقت الزيارة فيتم طلب حتديد موعد اآخر.  .3

ل�صمان  وذلك  املو�صوع  هذا  باأهمية  البيانات  ملديل  التاأكيد  يتم  الأفراد:  عدد  من  البيان  مديل  تاأكد  عدم  	•
ا�صتيفاء بيانات كل اأفراد الأ�صرة ويرتك له الوقت الكايف للتاأكد من عدد الأفراد املقيمني يف امل�صكن. 

التاأكد من مهنة ون�شاط وتخ�ش�ش واأعمار اأفراد الأ�شرة: نظرًا لأهمية هذا املو�صوع فيجب على الباحث اأن  	•
يكون لديه الإملام التام بهذه التعاريف، بحيث ي�صمن نقل هذه املفاهيم اإىل مديل البيان، وهنا يتم اإعطاءه امل�صاحة 

الكافية بتوفري هذه التفا�صيل حتى واأن تطلب الأمر العودة يف اليوم التايل.

مبا�صرة  يتم  ذلك  تعذر  واإذا  اجلهاز،  ت�صغيل  اإعادة  وحماولة  املراقب  اإبلغ  قبل  جدا  املهم  من  اجلهاز:  تعطل  	•
الت�صال باملراقب والعتذار لرب الأ�صرة واإبلغه بالعودة اإلية يف وقت اآخر.

كرثة اأ�شئلة الأ�شر للباحث مثل: من اأنت، وماذا تريد، وماذا بعد امل�صح. هناك العديد من الأ�صر التي تبدي مثل  	•
هذه الت�صاوؤلت ويجب على الباحث التعامل معها بحذر واأن يرد على كل هذه الأ�صئلة بدون اأي انفعال، لأنه من حق 

الأ�صرة اأن ت�صاأل عن كل �صيء، ومن الواجب على الباحث الرد على هذه الأ�صئلة.

اأي�صًا هناك بع�س الأ�صر التي تتذمر من  تذمر بع�ش الأ�شر واإبداء ال�شك�ى من �شعف اخلدمات وقلتها:  	•
اجلهات احلكومية الأخرى لأ�صباب عديدة ويجب على الباحث اأن يقنع الأ�صرة اأن احلكومة تقدم خدماتها وفق برامج 

زمنية حمددة ح�صب الإمكانيات املتاحة ، وعليه اأي�صا األ يعطي وعودًا لأن هذا لي�س من عمله

مقابلة عاملة املنزل وعدم وج�د اأحد اأفراد الأ�شرة: يف هذه احلالة يتم �صوؤال عاملة املنزل عن الوقت الذي  	•
يكون فيه اأفراد الأ�صرة موجودين خا�صة رب الأ�صرة، ويجب على الباحث اأن يكيف زياراته ح�صب الوقت الذي ت�صرح 

به عاملة املنزل.

رف�ش رب الأ�شرة ا�شتقبالك: اإذا رف�س رب الأ�صرة ا�صتقبالك يف املرة الأوىل فينبغي عدم الإ�صرار على ا�صتيفاء  	•
البيانات، واإمنا باإمكان الباحث اأن يتوجه اإىل م�صكن اآخر ل�صتيفاء البيانات واملحاولة لحقًا ل�صتيفاء بياناته واإذا 

تعذر ذلك لزم اإبلغ املراقب.
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وج�د منا�شبة لدى الأ�شرة ) عر�ش - عزاء - اجتماع عائلي ...الخ( : يف حالة وجود عزاء فمن املهم اأن  	•
يقوم املراقب و الباحث بتاأدية واجب العزاء،  واإبلغ رب الأ�صرة اأن البيانات املطلوبة �صيتم ا�صتيفاوؤها بعد النتهاء 

من مرا�صم العزاء اأما اإذا كان لدى الأ�صرة منا�صبات اجتماعية اأخرى وتعذرت الأ�صرة عن الإدلء بالبيانات ب�صبب 

املنا�صبة فيتم تاأجيل الزيارة اإىل يوم اآخر بالتفاق مع رب الأ�صرة.

طلب رب الأ�شرة زيارتك ملكان عمله لت�شت�يف بيانات اأ�شرته: يف هذه احلالة يقوم الباحث باإبلغ رب الأ�صرة  	•
اأن اجلهاز اللوحي مرتبط بنظام املعلومات اجلغرافية حيث متت برجمتها على اأ�صا�س ا�صتيفاء بيانات كل م�صكن من 

نف�س حميط امل�صكن.

عر�ش رب الأ�شرة تناول اأحد ال�جبات اأو القه�ة: ين�صح دائما بالعتذار عن تلبية مثل هذه الدعوات التي  	•
من �صاأنها تعطيل عمل الباحث، ويف احلالة التي يقدر فيها الباحث اأن تلبية مثل هذه الدعوات لن يوؤثر على عمله فاإن 

التوا�صل احلميم بني الباحث والأ�صرة مطلوب.

ان�شغال رب الأ�شرة مبكاملة هاتفية مط�لة اأو حدوث م�شكلة يف امل�شكن اأثناء ا�شتيفائك للبيانات: اإذا  	•
ان�صغل رب الأ�صرة مبكاملة هاتفية فيجب على الباحث اأن يتمتع بال�صرب وعدم اإبداء انفعاله من ت�صرف رب الأ�صرة، 

وعليه اأن ي�صتكمل البيانات بعد انتهاء رب الأ�صرة من مكاملته، اأما يف حالة حدوث م�صكلة اأو ظرف طارئ اأثناء ا�صتيفاء 

البيانات فاإن هذا الو�صع مرتوك للباحث وميكنه اأن يوؤجل ويطلب من رب الأ�صرة حتديد وقت اأخر للزيارة.

عدم جدية وا�شتهزاء مديل البيان وحماولة اإعطائك معل�مات خاطئة: اإذا تيقن الباحث من املوقف  	•
فعليه اأن يقول لرب الأ�صرة ) من الظاهر اأنك م�صغول يف هذه اللحظة اأو اأن ظروفك غري مهياأة للإدلء بالبيانات 

لذلك �صاأقوم بزيارتك يف وقت اأخر واأرجو منكم حتديد اليوم املنا�صب (، مع الأخذ يف العتبار اإحاطة املراقب بهذا 

املو�صوع.

طلب رب الأ�شرة الإطالع على اجلهاز الل�حي وكيفية ا�شتخدامه: ميكن للباحث اإن يطلع رب الأ�صرة على  	•
اجلهاز اللوحي واأن يقدم له �صرحًا خمت�صرًا عن كيفية ت�صغيله.

�شع�بة اللغة اأو اللهجة التي يتعامل بها مديل البيان: اإذا مل يتمكن الباحث من ا�صتيفاء البيانات ب�صبب  	•
اللغة فيبلغ رب الأ�صرة اأن هناك موظفًا اآخر �صوف يقوم بزيارته ل�صتيفاء البيانات املطلوبة، وعليه اأن يبلغ املراقب 

عن هذه الأ�صرة.

)الباحثات الن�شاء( وج�د م�شاكن عزاب �شمن نطاق عملك : مينع  على الباحثات ا�صتيفاء البيانات من  	•
م�صاكن العزاب واإذا كانت الأ�صرة ت�صكن يف امل�صكن ول توجد به ن�صاء مثل: )زوجة رب الأ�صرة اأو اأحدى بناته( فل 

يتم ا�صتيفاء البيانات واإمنا يتم تاأجيل الزيارة واإبلغ املراقب بذلك لل�صتعانة باأحد الباحثني الذكور.

التاأخر يف ن�شبة الجناز الي�مي على م�شت�ى اأيام امل�شح )ي�م اأو عدة اأيام(: من املهم اأن يوازن الباحث  	•
يف الإجناز اليومي للعمل ح�صبما هو خمطط له ، واإذا مل يتم التمكن من ذلك لأ�صباب خارجه عن الإرادة مثل كرثة 

البيوت املغلقة، اأو طلب الأ�صرة تاأجيل الزيارة، اأو حدوث ظرف طارئ كالأمطار اأو الأودية فيجب مبا�صرة التن�صيق مع 

املراقب واأخذ التعليمات منه.

عدم تقيد رب الأ�شرة مب�اعيد الزيارة التي حددها لك �شابقا: اإذا تكرر عدم تقيد رب الأ�صرة باملواعيد  	•
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املحددة من قبله فمن املهم تكرار الزيارة مل�صكنه واإذا مل ي�صتجيب يتم اإبلغ املراقب.

وج�د فرد من غري اأفراد الأ�شرة اأثناء ا�شتيفاء البيانات: يف حالة وجود فرد من غري اأفراد الأ�صرة اأثناء  	•
جمع  ا�صتكمال  عن  التوقف  يجب  البيانات  ا�صتيفاء  اأثناء  الأ�صرة  اأفراد  غري  من  فرد  دخول  اأو  البيانات،  ا�صتيفاء 

البيانات والتحدث مع رب الأ�صرة حول راأيه هل يتم ا�صتكمال البيانات اأم ياأتيه  يف وقت اأخر.

عدم معرفة مديل البيان بالبيانات الأ�شا�شية لأفراد الأ�شرة: يف حالة عدم معرفة مديل البيان بالبيانات  	•
التفا�صيل ومن ثم منح  اأهمية احل�صول على تلك  اإبداء احلر�س حول  الباحث  الأ�صا�صية لأفراد الأ�صرة يجب على 

املديل بالبيان الفر�صة الكافية للح�صول عليها.

اإىل مربع جماور للمربع الذي يعمل فيه  الدخ�ل ملربع غري امل�كل لك: قد يحدث واأن يقوم الباحث بالدخول  	•
خا�صة اإذا كانت الفوا�صل بني املربعني غري وا�صحة، لذلك يجب على الباحث النتباه لذلك ومناق�صة املراقب يف حالة 

جمرد ال�صك يف هذا ال�صاأن.

اأن م�شكنه يقع يف  البيانات عنه بالرغم من  اأرباب الأ�شر زيارته يف تلك اللحظة واأخذ  اأحد  طلب  	•
اأطراف املربع اأو غري قريب من مكانك من تلك اللحظة: اإذا كان رب الأ�صرة �صيغادر اأو على نية �صفر ولن 

يعود فيتم جمع بيانات اأ�صرته، اأما اإذا كان موجودا فيتم اإبلغه اأن اأ�صرته �صيتم زيارتها خلل الأيام القادمة، واإذا 

اأ�صر على زيارة اأ�صرته يف ذلك الوقت، باإمكان الباحث القيام بالزيارة وا�صتيفاء البيانات.
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