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قائمة المحتويات



السجل الوطني االجتماعي هو منهجية جديدة تشكل ممرا للأفراد والأسر الفلسطينية
التي تطلب المساعدة، بغض النظر عن مدى استحقاقها للخدمات التي تتوقعها، باتجاه
إيصالهم إلى شبكة الحماية االجتماعية، التي تقودها وزارة التنمية االجتماعية. كما
يشكل السجل، قاعدة مرجعية، ترصد وتوثق كافة البيانات المتعلقة بهذه الأسر، أو
هؤالء الأفراد، ومنهجية اختيارهم، وخطط العمل معهم، بما في ذلك، التدخالت
المخططة (النظامية والطارئة) التي تنفذ مع المستحقين منهم، سواء من قبل وزارة

التنمية االجتماعية، و/أو شركائها.

ويستطيع الأفراد والمواطنون، التقدم لإدراج ملفاتهم بالسجل، إما عن طريق زيارة
مكاتب مديريات وزارة التنمية االجتماعية في المحافظات التي سيتم البدء بتطبيق
النظام بها، أو الدخول إلى منصة الكترونية، عن طريق صفحة وزارة التنمية االجتماعية

على شبكة االنترنت، للإبالغ عن الحاجة إلى المساعدة.

 
تقديم

دليل إرشادي صفحة 1

ويشكل النظام، والذي تم تطويره من خالل برنامج تعزيز الحماية
االجتماعية الممول من البنك الدولي، والذي سيتحول إلى الممر الوحيد
للوصول للمساعدات االجتماعية، ركًنا أساسًيا لإدارة البيانات الالزمة لتطبيق
منهجية إدارة الحالة، بما فيها المساعدات النقدية، والخدمات االجتماعّية
الأخرى،إضافة لكونه رافدا أساسيا لعملية صناعة القرار المتعلقة
بالتخطيط، وتوزيع الموارد من قبل وزارة التنمية االجتماعية، والوزارات

الأخرى ذات العالقة بمشروع الحماية االجتماعية في فلسطين.

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

وستتمكن الوزارة من خالل السجل االجتماعي من االطالع على خرائط توزيع طالبي
المساعدة، ومقارنتها بمدى توزيع الخدمات في كافة المناطق، الأمر الذي يمكن الوزارة
وشركائها في منظومة مؤسسات الحماية االجتماعية، من تحديد الفجوة بين
التوزيعين، ومن ثم تطوير نظام خدمات حماية اجتماعية أكثر شمولية سكانيا
وجغرافيا. ويحتوي النظام من خالل خصائصه المتنوعة، على تقنيات متقدمة لمتابعة
كافة التدخالت االجتماعية (جهود المساعدة) وتقييم فعاليتها، عبر تحليل التقارير
الميدانية الدورية بخصوص الحاالت التي تتم متابعتها من خالل الوزارة أو من خالل
الشركاء. هذا وسيسهل السجل أيضا، عملية إدارة الموارد البشرية المنخرطة في جهود

المساعدة، وأنشطة التدخل المهني، بما فيها الإشراف المهني والشكاوي.



المفاهيم والمصطلحات

دليل إرشادي صفحة 2

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

الفصل الأول



 
                                المفاهيم والمصطلحات

 

التجمع السكاني :
هو مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو
أي مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي

تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيا وليس لها سلطة إدارية مستقلة.

األسرة:
ويقيمون عادة في مسكن واحد هي فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة،

ويشتركون في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة الأخرى. أو جزء منه،

رب األســرة:
هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع الأسرة، الذي عــــرف بأنه يحمـــل هذه الصفة من
قبل باقي أفراد الأسرة، وعادة ما يكون هذا الشخص صاحب السلطــــة والمسؤول عن تدبير

الشؤون االقتصادية للأسرة وقد يشاركه الآخرون فـي ذلك.

الفرد في األسرة:
هو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر على انه فرد في الأسرة أو عضو فيها إذا كانت

هذه الوحدة السكنية هي مكان الإقامة المعتاد له أو مكان الإقامة الوحيد له.

الجنس:
يصنف الجنس إلى ذكر أو أنثى.

حالة اللجوء:
وهي خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام

1948 وتشمل أبناء الذكور منهم وأحفادهم.

التأمين الصحي:
هو تعويض عن خسارة مادية ترتبط بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها.

المرض المزمن:
المرض الذي يصاحب الفرد بصفة مزمنة وال يمكن شفاؤه منه، ويكون مشخص من قبل طبيب

مختص ويتناول له عالج بشكل مستمر.

يشمل هذا الفصل شرحًا للمفاهيم والمصطلحات الواردة في استمارة
السجل االجتماعي، حيث تم التقيد بالمفاهيم المتوفرة التي تم تحديدها

في التوصيات الدولية وبما يتوافق مع الوضع الخاص لفلسطين.

دليل إرشادي صفحة 2
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 اإلعاقة/ الصعوبة:
الأشخاص الذي يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل وكذلك
الحواجز والمواقف والبيئات المختلفة، التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في

مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.

صعوبة/إعاقة النظر:
الأشخاص الذين لديهم بعض الإشكاليات الصعبة في الرؤيا والتي تحد من قدرتهم على أداء
واجباتهم اليومية، على سبيل المثال قد ال يستطيع القراءة، مثل قراءة الإشارات على الالفتات
في الشوارع أثناء قيادة السيارة، وقد ال يستطيع الرؤيا بعين واحدة بشكل جيد، أو قد ال
يستطيع الرؤيا إال ما هو أمامه وليس على الجوانب، بمعنى أن أي مشكلة في الرؤيا يعتبرونها
صعبة يجب تحديدها وحصرها.يسأل لجميع الأفراد سواء كان الفرد يلبس نظارة أم ال، ويجب

تذكير من يلبس نظارة أو عدسات طبية إذا كان يعاني من صعوبات في الرؤيا.

صعوبة/إعاقة السمع:
الأشخاص الذين لديهم بعض الإشكاليات الصعبة في السمع والتي تساهم في الحد من
قدرتهم على أداء أي جزء وجانب في أدائهم اليومي، مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في
مكان مزدحم وفيه ضجيج، أو ال يستطيع أن يسمع شخص يتكلم معه مباشرة وبصوت عادي

(دون صراخ، أو صوت مرتفع) ، وتحديد من ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما.

 
 
 

دليل إرشادي صفحة 3
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                                 المفاهيم والمصطلحات                                

صعوبة/إعاقة الحركة واستخدام األصابع:
الأشخاص الذين لديهم بعض الإشكاليات الصعبة في التنقل والتجول على الأقدام والتي قد
تحد أو ال تحد من أدائهم للأنشطة اليومية، فمثال قد يجد صعوبة في مشي مسافة قصيرة،
أو مشكلة في الصعود والهبوط على الساللم والدرج والمناطق الوعرة، وال يستطيع مشي
أي مسافة دون استراحة أو توقف، أو ال يستطيع المشي دون االعتماد على عصا أو عكاز أو
أجهزة المشي، أو ال يستطيع الوقوف على القدمين لأكثر من دقيقة ويحتاج كرسي بعجالت
للتنقل من مكان لآخر. وتشمل هذه الصعوبة/الإعاقة الأفراد الذين لديهم صعوبات في
التحرك داخل المنزل أو خارجه، وكذلك المشي لفترات تزيد عن 15 دقيقة وكذلك استخدام
الأيدي والأصابع لمسك الأدوات أو الكتابة وغيرها، ورفع 2 لتر ماء على مستوى النظر

مستخدماً الأيدي.



دليل إرشادي صفحة 4
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صعوبة/ التذكر والتركيز:
يشمل الصعوبة في التالية: التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب،
التعرف على الأشخاص، االستدالل على المناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابية
والقراءة والتفكير، مثل الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الفهم والإدراك للقيام بالأنشطة
اليومية، مثال أن يجد صعوبة في االستدالل على المنزل والأماكن في المحيط، ال يستطيع
التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو أو تذكر الشهر أو الذي قبله، عدم فهم ما قاله شخص ما،
نسيان تناول الأدوية أو عدم تناول الطعام، عدم فهم ومعرفة ما يدور حوله. كما تشمل عدم

قدرة الشخص على فهم الأشياء أو التعامل مع الآخرين.

صعوبة / إعاقة التواصل
قدرة الشخص على تبادل المعلومات والأفكار مع الآخرين والتعامل معهم من خالل استخدام
النطق، أو الإشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع الآخرين، وقد يكون
ذلك ناتجا عن عجز في السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله

الآخرين من إشارات وكلمات وحركات.

االلتحاق بالتعليم النظامي:
يقصد بااللتحاق بالتعليم تسجيل الفرد بأحد مراحل التعليم النظامي سواء كان منتظمًا أو
ومراحل التعليم النظامية تشمل المرحلة االبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الكليات منتسباً.

والمعاهد الأكاديمية أو المهنية التي تعطي شهادات دبلوم متوسط أو المرحلة الجامعية.
 

المستوى التعليمي:
هو أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح. والهدف منه للتمييز بين الأميين وغير الأميين وذلك من خالل
ويستوفى هذا السؤال للأفراد الذين أعمارهم 5 التعرف على قدرة الفرد على القراءة والكتابة.

حيث تقوم الباحثة بتسجيل االجابة في المكان المخصص لالجابة لكل فرد. سنوات فأكثر.
 

مفهوم العمل: 
هو الجهد المبذول في جميع الأنشطة التي يمارسها الأفراد بهدف الربح أو الحصول على أجرة
معينة سواء كانت على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو على القطعة أو
كذلك فإن العمل بدون أجر أو عائد في نسبة من الأرباح أو سمسرة أو غير ذلك من الطرائق.

مصلحة أو مشروع أو مزرعة للعائلة يدخل ضمن مفهوم العمل.

العامل:
هو الفرد الذي عمره 10 سنوات فأكثر والذي باشر شغال أو عمال معينا ولو لساعة واحدة خالل
الفترة المرجعية سواء كان لحسابه أو لحساب الغير، باجر أو بدون اجر أو في مصلحة العائلة أو
كان غائب عن عمله بشكل مؤقت (بسبب المرض، عطلة، توقف مؤقت أو أي سبب آخر)، وكذلك
الأفراد الغائبون عن أعمالهم بسبب المرض، أو إجازة مدفوعة الأجر، أو إغالق أو إضراب أو توقيف

مؤقت وما شابه ذلك، يعتبر مشتغال.

 
                                 المفاهيم والمصطلحات                                



الحالة الزواجية :
ويقصـد بها تحديد الحالة الزواجية للفرد والتي تعني حالة الفرد الشخصية والتي يكون عليها
ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر 14 سنة فأكثر وقت إجراء المقابلة والمتعلقة بقوانين وعادات

الزواج المعمول بها في البلد. وقد تكون إحدى الحاالت التالية:

1. لم يتزوج أبدا (أعزب/عزباء):
وهو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجا فعليا وفقا للعرف السائد (أي لم

يتم الدخول بعد) ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق.

2. عقد ألول مرة ولم يتم الدخول:
هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل المحكمة
ولكنه لم يتزوج فعليا وفقا للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) وليس مطلقا أو أرمًال من

زواج سابق، وال يشمل الذكر المتزوًج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوجاً.

3. متزوج/متزوجة:
هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر والمتزوج زواجا فعليا وفقا للعرف السائد سواء كان
الزوجان مقيمان معا وقت الإسناد الزمني أم ال.وبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل

المتزوج أكثر من زوجة ويوجد حاليا واحدة أو أكثر في عصمته متزوجاً.

4. مطلق/مطلقة:
هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعال وانفصم (انحل) آخر زواج بالطالق

المسجل شرعا ولم يتزوج مرة أخرى.
 

5. أرمل/أرملة:
هو الفرد الذي يبلغ 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعال، ولكن انفصم (انحل) آخر زواج له بوفاة

الطرف الأخر، ولم يتزوج مرة أخرى.
6.منفصل: هو الفرد الذي يبلغ عمرة 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعال وانفصل آخر زواج له

بسبب ما وبدون أي إثبات مسجل رسميا وقانونيا، ولم يتزوج مرة أخرى.

دليل إرشادي صفحة 5
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على كافة الأخصائيين /ات متابعة الملفات غير المكتملة
سيما توفير المعززات المطلوبة التي لم يتم الحصول
عليها أثناء الزيارة والتأكد من تذكير الأسر المعنية بذلك،
على أن يتم وضع كل الملفات غير المكتملة على قائمة
االنتظار إلى حين استكمال كافة المعززات لتكون مؤهلة

للدخول في احتساب المعادلة.

 
                                 المفاهيم والمصطلحات                                



دليل إرشادي صفحة 6

تعليمات استيفاء االستمارة

الثاني الفصل

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة



األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

 

ID00: رقم االستمارة المتسلسل
تعليمات للباحث/ة: يتم تعبئة رقم االستمارة.

ID01: المحافظة 
تعليمات للباحث/ة: يتم تعبئة رمز المحافظة في المربعات المخصصة لذلك، وكذلك يتم كتابة اسم

المحافظة.

ID02 -a اسم التجمع السكاني 
تعليمات للباحث/ة: يتم كتابة اسم التجمع السكاني.

 
ID02-b تصنيف المنطقة التي يقع فيها التجمع السكني 

تعليمات للباحث/ة: يتم تحديد رمز المنطقة التي يقع فيها التجمع السكاني ان كانت ريفية بالرمز (1) وان
كانت حضرية يتم وضع الرمز (2).

 
IDO3: العنوان (الحي، الشارع، رقم المبنى ... الخ)

تعليمات للباحث/ة: يتم كتابة العنوان بشكل كامل.
 

ID04: نوع التجمع السكاني: 1. مدينة       2. قرية      3. مخيم
تعليمات للباحث/ة: يتم تحديد رمز نوع التجمع السكاني ان كان مدينة أو قرية أو مخيم واختيار ذلك

في المربع المخصص لذلك.

ID05_a (الضفة الغربية) موقع الوحدة السكنية من جدار الضم والتوسع
تعليمات للباحث/ة: يتم تحديد موقع الوحدة السكنية من جدار الضم والتوسع، ويتم وضع 1 أو 2 في

المربع المخصص لذلك.

ID05_b  موقع الوحدة السكنية من مستوطنة / تجمع استيطاني
تعليمات للباحث/ة: يتم تحديد موقع الوحدة السكنية من مستوطنة / تجمع استيطاني، ويتم وضع 1

أو 2 أو 3 في المربع المخصص لذلك

ID06: موقع الوحدة السكنية من المنطقة العازلة (قطاع غزة
تعليمات للباحث/ة: يتم تحديد موقع الوحدة السكنية من المنطقة العزالة، ويتم وضع 1 أو 2 في

.المربع المخصص لذلك

QC1: معلومات تعريفية عن رب األسرة
تعليمات للباحث/ة: يتم تسجيل اسم رب الأسرة حسب ما هو وارد في كشف افراد الأسرة. كما يتم

تسجيل تاريخ الميالد لرب الأسرة وكذلك تسجيل رقم هوية رب الأسرة كما يتم تسجيل رقم تلفون أرضي
للأسرة وكذلك تسجيل رقم تلفون نقال

 
QC2: اسم المرشد االجتماعي 

تعليمات للباحث/ة: يتم وضع اسم المرشد الإجتماعي ورقمه في المكان المخصص لذلك

 QC3: اسم المشرف اإلجتماعي
تعليمات للباحث/ة: يتم وضع اسم المرشد الإجتماعي ورقمه في المكان المخصص لذلك

دليل إرشادي صفحة 6

 
يحتوي هذا القسم على البيانات التعريفية للوصول الى الأسرة والتي
سيتم الحصول عليه من خالل قاعدة بيانات برنامج التحويالت النقدية.

القسم األول: البيانات التعريفية



 
 

الفرد في األسرة:
الفرد الموجود في الوحدة السكنية عند إجراء المقابلة يعتبر فرد في الأسرة أو عضوا فيها إذا:

كانت هذه الوحدة السكنية هي مكان الإقامة المعتاد له أو مكان الإقامة الوحيد له.
كان الفرد يقيم معظم وقته في هذه الوحدة، مع أنه من الممكن أن يقيم بعض الوقت في وحدة سكنية
أخرى أو في مكان آخر. وفي هذا المسح تم اعتبار الأفراد المقيمين في تجمعات معينة داخل فلسطين من
أجل الدراسة (الطالب)، والطالب الذين يدرسون في الخارج ولكنهم يعودون سنويا لزيارة ذويهم والإقامة
معهم، وكذلك العمال المنفصلين عن أسرهم ويعودون لها في نهاية الأسبوع أو الشهر، وكذلك السجناء

على انهم أفرادا مقيمين بصورة معتادة مع أسرهم، وليس في أماكن عملهم أو دراستهم أو سجنهم.
أفراد الأسرة المتواجدين خارج البالد لفترة قصيرة بهدف الزيارة أو العالج أو السياحة وكذلك المواليد الجدد

الذين ما زالوا في المستشفى.
الخدم ومن في حكمهم ما دامت الأسرة تكفل إقامتهم في مسكنها وتوفر لهم الغذاء والكساء.

دليل إرشادي صفحة 7

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة

يهدف هذا القسم لجمع معلومات "ديموغرافية" عامة حول جميع أفراد الأسرة
ويجب مراعاة الأمور التالية:

إذا كان هناك شخص واحد في المسكن سواء كان ذكرا أو أنثى فيتم اعتباره
يمثل أسرة.

امرأة أخبرتك بأن زوجها هو رب الأسرة، وتبين أن هذا الزوج يعيش في مكان آخر
بصورة معتادة، وال ينام مع زوجته وأبنائه (موضوع البحث) في نفس المسكن،

هنا عليك عدم اعتباره كشخص دائم ضمن أفراد الأسرة.

هناك بعض الحاالت التي يصعب فيها تحديد إن كان الشخص يمكن اعتباره من أفراد األسرة أو ال.  ومن األمثلة على ذلك:

األسرة المعيشية:
فرد أو مجموعة أفراد يقيمون معا في مسكن واحد خالل فترة جمع البيانات ويشتركون معا في المأكل
والمشرب وغيرهما من شؤون المعيشة بحيث تتكون منهم جميعا، وحدة معيشية واحدة تنفق على
احتياجاتها االستهالكية من السلع والخدمات من الإيراد النقدي المتجمع لديها سواء كان مصدره فردا واحدا
من أفراد الأسرة أو أكثر. ويعتبر الخدم ومن في حكمهم ضمن أفراد الأسرة ما دامت الأسرة تكفل إقامتهم

في مسكنها وتوفر لهم الغذاء والكساء.

هناك شخص أو مجموعة أشخاص يأكلون أحيانا مع الأسرة المعنية،
ولكنهم ينامون ويأكلون بصفة معتادة مع أسرة أخرى وفي
مسكن آخر. يتم اعتبارهم كأشخاص/ أفراد من الأسرة التي ينامون

ويأكلون معها بشكل معتاد.

رجل متزوج أكثر من امرأة وكل واحدة تعيش في مسكن مستقل والزوج يقضي
وقته متنقال ما بين هذا المسكن والمسكن الآخر. ففي مثل هذه الحالة، يجب
االستفسار عن المدة التي يقضيها في كل منزل ومن ثم اعتبار الزوج فردا دائما

مع الأسرة التي يقضي بها وقته الأكثر.



  رقم سطر الفرد:
تعليمات للباحث/ة: يبدأ الرقم المتسلسل برقم (1) وهو الخاص برب الأسرة، وينتهي برقم مساو لعدد أفراد

الأسرة.

D2:  االسم الرباعي: 
الهدف من هذا السؤال: معرفة عدد وأسماء أفراد الأسرة المقيمين بشكل معتاد.

تعليمات للباحثة: اسم كل فرد من أفراد الأسرة رباعيا أي اسم الفرد واسم الأب واسم الجد ثم اسم العائلة
حسب ما هو مدون في الهوية أو شهادة الميالد أو جواز السفر وباللغة العربية. ويتم البدء بتسجيل اسم رب

الأسرة أوًال.
ورب الأسرة هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع الأسرة، والذي عرف بأنه يحمل هذه الصفة من قبل باقي

أفراد الأسرة، وعادة ما يكون هذا الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبير الشؤون االقتصادية للأسرة وقد
يشاركه الآخرون فـي ذلك، وقد يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى.

الإقامة: هو المكان الذي يقيم فيه الفرد معظم أيام السنة ( ستة اشهر أو أكثر) بغض النظر عما إذا كان
المكان نفسه الذي تواجد فيه الفرد وقت الزيارة أو المكان الذي يمارس فيه فعليا عملة أو نشاطه أو المكان

الذي تقيم فيه أسرته الأصلية.
ثم ثم يلي ذلك اسم الزوجة أو الزوج ثم الأبناء والبنات غير المتزوجين مرتبين حسب العمر من الأكبر فالأصغر.
باقي أفراد الأسرة حسب درجة القرابة لرب الأسرة ويراعى دائمًا كتابة اسم الفرد ثم الزوجة أو الزوج ثم الأبناء

والبنات غير المتزوجين مرتبين حسب العمر ثم االبن المتزوج أو البنت المتزوجة فزوجة االبن أو زوج البنت
وأبناؤهم في حال كانوا مقيمين مع الأسرة ثم الأقارب حسب درجـة القرابة وأخيراً غير الأقارب وفي حال وجد
في الأسرة أكثر من زوجة لنفس الزوج الذي اعتبر رب الأسرة، يسجل أوًال رب الأسرة ثم الزوجة الأولى وأوالدها
غير المتزوجين حسب العمر ثم الزوجة الثانية وأوالدها غير المتزوجين حسب العمر ومن ثم الأبناء المتزوجين
وأزواجهم وأوالدهم في حال كانوا يقيمون مع الأسرة، ومن ثم الأقارب الآخرون حسب درجة القرابة وأخيراً
غير الأقارب مع مالحظة االنتباه لتعريف الأسرة المعتمد في المسح وإلى الأفراد الذين يجب تسجيلهم ضمن

قائمة أفراد الأسرة.

D3: العالقة برب األسرة:
الهدف من السؤال: معرفة العالقة بين أفراد الأسرة وبين رب الأسرة.

تعليمات للباحث/ة: يتم إعطـاء رب الأسرة الرمز (1) حيث يتم تسجيل اسمه أوًال ثم يعطى كل فرد الرمز
المناسب حسب العالقة برب الأسرة مثل زوجة/زوج يعطى الرمز (2) أو ابن/بنت لرب الأسرة ويعطى الرمز (3)

وهكذا مع مالحظة أن العالقة تنسب دائمًا لرب الأسرة وليس لأي شخص آخر في الأسرة مع ضرورة االنتباه إلى
.(D3) تسجيل رقم الإجابة الدالة على عالقة الفرد برب الأسرة مقابل اسمه في سؤال

الحظ أن العالقة برب الأسرة ال تسند للشخص المدلي بالبيانات إال إذا كان هو رب الأسرة.
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األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة



 
 

D4: الجنس:
الهدف من السؤال: تحديد عدد الذكور وعدد الإناث لمعرفة التركيب الجنسي في الأسرة.

تعليمات للباحث/ة: يتم وضع الرمز (1) إذا كان الفرد ذكراً أو الرمز (2) إذا كانت أنثى مع مالحظة أن هناك بعض
الأسماء المشتركة التي يجب السؤال عن الجنس وعدم استنتاجه من االسم.

D5: تاريخ الميالد:
الهدف من السؤال: معرفة تاريخ الميالد وذلك لتسهيل احتساب العمر.

تاريخ الميالد: هو تاريخ ميالد الفرد و يتكون من اليوم والشهر والسنة الميالدية حسب الوثائق الرسمية مثل
أي مستند رسمي شهادات الميالد أو جواز السفر أو

تعليمات للباحث/ة :
• عليك استخدام الوثائق الرسمية للحصول على تاريخ الميالد مثل شهادات الميالد، الهوية الشخصية،

جواز السفر، كذلك عليك االنتباه إلى تسجيل اليوم من خانتين والشهر من خانتين والسنة من أربع خانات.
فمثال شخص تاريخ ميالده 15/5/1960 يسجل له في خانات الأيام 15 وفي خانة الشهور 05 وفي خانة

السنوات 1960.

• عليك االنتباه أنه في حالة عدم توفر وثيقة رسمية للحصول من خاللها على تاريخ الميالد أو عدم المقدرة على

تذكر تاريخ الميالد تتم المحاولة للحصول عليه من خالل ربط تاريخ الميالد بأي حدث تاريخي مشهور ومحاولة
تقدير سنة الوالدة إن أمكن مع مراعاة االنتباه إلى ربط تاريخ الميالد مع العمر والتأكد من صحة احتساب العمر.

• عليك االنتباه أنه في حالة عدم التمكن من الحصول على تاريخ الميالد باليوم والشهر يسجل في خانة اليوم

98 وفي خانة الشهر 98 وانه في حالة عدم التمكن من تقدير سنة الوالدة يسجل في خانة السنوات 9998.

دليل إرشادي صفحة 8

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة



يسأل كل فلسطيني عن حالة اللجوء عام (1948) فقط، مع
مالحظة أن أبناء رب الأسرة الذكر الالجيء هم الجئين، ويصنف
كل فرد حسب الحاالت التالية، وتكون الإجابة بتسجيل رمز

الإجابة المناسب لحالة لجوء الفرد:

1. الجئ مسجل: إذا كان الفرد الجئًا وله اسم مسجل في

التسجيل (المؤن) الصادرة عن وكالة الغوث. بطاقة

2. الجئ غير مسجل: إذا كان الفرد الجئًا إال أنه غير مسجل في

بطاقة وكالة الغوث (المؤن) لأي سبب كان.

ليس الجئًا: هو كل فلسطيني ليس الجئًا مسجًال أو الجئًا .3

غير مسجل.

 

D6: نوع البطاقة الشخصية
تعليمات للباحث/ة: يتم اختيار نوع البطاقة التي يحملها الفرد من ضمن الخيارات المحددة في القائمة في

المربع المخصص لذلك.

D7: رقم البطاقة:
تعليمات للباحث/ة: يتم وضع رقم البطاقة في المكان المخصص لذلك وان يتم استخدام الوثائق الرسمية

في كتابة الرقم.

D8: حالة اللجوء: 
الهدف من السؤال: معرفة السجل المدني للشخص من حيث كونه الجئا أم ال.

تعليمات للباحثة: حالة اللجوء خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من فلسطين التي احتلتها إسرائيل عام 1948
وتشمل أبناء الذكور منهم وأحفادهم.
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األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة



1. لم يتزوج أبداً: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجًا فعليًا

وفقًا للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج
في السابق، يتم وضع 1 واالنتقال الى الفرد التالي.

2. عقد لأول مرة ولم يتم الدخول: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر، وقد تم

تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل المحكمة ولكنه لم يتزوج فعليًا وفقا للعرف
السائد (أي لم يتم الدخول بعد) وليس مطلقًا أو أرمًال من زواج سابق، وال يشمل
الذكر المتزوج حاليًا وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوج، يتم وضع 2 واالنتقال

الى الفرد التالي.

3. متزوج/متزوجة: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر والمتزوج زواجًا فعليًا

وفقا للعرف السائد سواء كان الزوجان مقيمان معًا وقت الإسناد الزمني أم ال.
وبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من زوجة ويوجد حاليًا

واحدة أو أكثر في عصمته متزوجًا.

4. مطلق/ مطلقة: هو الفرد الذي يبلغ من العمر 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج

فعًال وانفصم (انحل) آخر زواج بالطالق المسجل شرعًا ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له
زوجة أخرى على قيد الحياة.

5. أرمل/ أرملة: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعًال ولكن
انفصم (انحل) آخر زواج له بوفاة الطرف الآخر، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة

أخرى على قيد الحياة.

6. منفصل/ منفصلة: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعًال

وانفصل آخر زواج له بسبب ما ودون أي إثبات مسجل رسميًا وقانونيًا، ولم يتزوج مرة
أخرى، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة.

دليل إرشادي صفحة 10

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة

D9: الحالة الزواجية
الهدف من السؤال: التعرف على الحالة الزواجية لكل فرد من الأسرة.

تعليمات للباحثة: يتم استيفاء هذا السؤال للأفراد من كال الجنسين الذين تبلغ
أعمارهم 14 سنة فأكثر ولمن هم أقل من 14 سنة توضع العالمة (-) مقابل اسم

الفرد:

يتم تسجيل رمز الحالة الزواجية المناسب من أحد التصنيفات أعاله وتوضع العالمة (-) للأفراد
أقل من 14 سنة، والمفروض االنتباه للفرد الذي عقد قرانه للمرة الثانية ولم يتم الدخول
وكان قبلها مطلقًا أو أرمًال، فيتم تسجيل الحالة الزواجية السابقة لـه أي مطلق أو أرمل،
والفرد الذكر المعقود قرانه للمرة الثانية ولكنه حاليا متزوج فيسجل له متزوج، أما الفرد
الذي عقد قرانه للمرة الثانية ولم يتزوج قبل ذلك فيعتبر عقد قران للمرة الأولى ولم يتم

الدخول، أما الفرد الذي فسخ عقد قرانه قبل أن يتم الدخول ولم يتزوج قبل ذلك فيعتبر لم
كما يالحظ أنه في حالة وجود رجل كان له زوجتان طلق إحداهما أوًال ثم ماتت يتزوج أبداً.

الأخرى تسجل له الحالة الأخرى وهي أرمل.



دليل إرشادي صفحة 11

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

:D10 تعليمات استيفاء سؤال

1. يتم استيفاء هذا السؤال لجميع أفراد الأسرة بغض النظر عن العمر.
2. يجب أن يكون الفرد مسجل ويحمل أحد أنواع التأمين وعليه تكون الإجابة أحد الخيارات (حكومي، وكالة،

خاص، اسرائيلي، أخرى).
بغض النظر عن نوع 3. الأطفال الذين أعمارهم اقل من 3 سنوات يتم تغطية عالجهم ولكنهم غير مؤمنين

التأمين لدى أحد الوالدين.
4. مثال: الجئ مسجل وكذلك موظف حكومي، بالنسبة البنه إذا كان مسجل في كرت الوكالة يكون تأمينه

وكاله، أما إذا كان مسجل في التأمين الحكومي يكون تأمينه حكومي، أما إذا كان مسجل في كرت الوكالة
وكذلك في تأمين والده الحكومي يكون االبن لديه تأمين حكومي ووكالة، أما إذا كان غير مسجل في كرت

الوكالة والتأمين الحكومي يكون ليس لديه تأمين.
التأمين الصحي: هو تعويض عن خسارة مادية ترتبط بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها.

من أنواع التأمين الصحي:

التأمين الحكومي: يقصد به التأمين التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويشمل الأنواع التالية:

- التأمين الإجباري: يشمل كافة موظفي السلطة المدنيين، حيث يتم اقتطاع رسوم شهرية من رواتبهم مقابل هذا النوع
من التأمين، ويحق لكل موظف لديه هذا التأمين تلقي العالج في مراكز ومستشفيات الوزارة، ويحق له إدراج الوالدين

والأوالد لغاية 18 سنة.

- التأمين االختياري: يشمل كل فرد من غير الموظفين المدنيين لمن رغب في ذلك، حيث يحق لكل فرد يرغب بالحصول
على تأمين حكومي الحصول على هذا التأمين مقابل رسوم يدفعها الفرد باالتفاق مع إدارة التأمين الصحي في الوزارة.

- تأمين العقود والشركات: هذا النوع خاص بالشركات والمؤسسات، حيث يحق لأي شركة الحصول على تأمين حكومي
لموظفيها باتفاق مع إدارة التأمين الصحي في الوزارة، ويحق لهؤالء المؤمنين تلقي خدمات عالجية في مراكز

ومستشفيات الوزارة.

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة

D10: هل الفرد مشمول بتأمين صحي

الهدف من السؤال: التعرف على أنواع التأمين التي يحملها الأفراد.

تعليمات للباحث/ة: ضعي الرمز (1) في المربع المخصص لذلك حسب نوع التأمين الذي يحمله الفرد، وهنا ممكن
الفرد أن يحمل أكثر من نوع من التأمين في نفس الوقت، يجب اختيار إجابة واحده لكل فرد. ويتم وضع الرمز (2)

في المربع المخصص لذلك في حال عدم توفر التامين.
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األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

 

من أنواع التأمين الصحي:

- تأمين عمال الخط الأخضر: هو نوع من أنواع التأمين الحكومي ويختص بعمال الخط الأخضر (عمال إسرائيل)، مقابل

رسوم يدفعها هؤالء الأفراد ويحق لهم تلقي الخدمات العالجية في مراكز ومستشفيات الوزارة.

- شؤون اجتماعية: أحد أنواع التأمين الحكومي، ويشمل عدد كبير من الأسر ذات احتياجات خاصة، ويحق لها تلقي

خدمات عالجية في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة.

- شؤون الأسرى: أحد أنواع التأمين الحكومي، ويشمل أفراد وعائالت الأسرى، ويحق لهم تلقي الخدمات العالجية في

مراكز ومستشفيات الوزارة من خالل هذا التأمين.

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة

- انتفاضة الأقصى: أحد أنواع التأمين الحكومي، وقد استحدث منذ انطالقة انتفاضة الأقصى بقرار رئاسي، ويشمل
جميع الأفراد المتضررين من الإجراءات الإسرائيلية، بحيث يحق لهم تلقي الخدمات العالجية في مراكز ومستشفيات

الوزارة.

- التأمين العسكري: يقصد به التأمين الصحي الصادر عن إدارة التأمين الصحي في الأجهزة الأمنية والعسكرية
الفلسطينية، بحيث يمتلك كل فرد ملتحق بأحد الأجهزة الأمنية أو العسكرية هذا التأمين ويحق له تلقي الخدمات

ويشمل هذا التأمين أسر وأبناء أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية. العالجية في عيادات الخدمات الطبية العسكرية.



يذكر أن وزارة الصحة تقوم بمعالجة جميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات في مراكز ومستشفيات الوزارة
مجانا، وهؤالء األفراد ال يعتبروا من بين المشمولين في التأمين الحكومي إال إذا كان الطفل مسجل في بطاقة أحد

الوالدين الذين لديهم تأمين حكومي. 
 

تأمين وكالة الغوث:
كل فرد الجئ مسجل ولديه بطاقة تسجيل (مؤن)، يحق له تلقي الخدمات العالجية في مراكز وكالة الغوث

فقط مجانا، وال يحق له تلقي خدمات على هذه البطاقة في مراكز وزارة الصحة أو القطاع الخاص.

التأمين الإسرائيلي:
هو التأمين الخاص بحملة هوية القدس وهو التأمين الذي تشرف عليه وتديره وزارة الصحة الإسرائيلية من

خالل الشركات الخاصة التي تقدم الخدمات العالجية، ويشمل ذلك الضمان االجتماعي الإسرائيلي.

التأمين الخاص:
هو التأمين الذي تشرف عليه وتديره شركات التأمين الخاصة مثل شركة ترست والعربية والمشرق وغزة
الأهلية وغيرها من الشركات، حيث تقوم هذه الشركات بإصدار تأمين صحي لموظفي المؤسسات والشركات
والأفراد مقابل رسوم متفق عليها، ويغطي هذا التأمين خدمات عالجية محددة يحددها (مراكز صحية،

مستشفيات، أطباء، صيدليات، مختبرات،..).
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األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة

D11: هل (االسم) مصاب بمرض مزمن؟

الهدف من السؤال: معرفة نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بين أفراد الأسرة.
تعليمات للباحث/ة: عليك االنتباه إلى تعريف المرض المزمن: هو المرض الذي يصيب الإنسان بصورة مزمنة
ويحتاج إلى تناول عالج بصورة مستمرة ومنتظمة وقد شخص من قبل طبيب اختصاصي، ومن هذه الأمراض،
مرض السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، في حال الإصابة بأحد الأمراض يتم تسجيل رقم (1) وفي حال عدم

.D12 وجود إصابة بأي مرض يتم تسجيل رقم (2). وفي حال كانت االجابة (2) يتم االنتقال الى سؤال

 
D11a: هل (االسم) يتلقى عالج ؟

الهدف من السؤال: معرفة ان كان الفرد يتلقى عالج للمرض المزمن.
تعليمات للباحث/ة: يتم اختيار االجابة التي تنطبق على الفرد .



D12: هل (االسم) يعاني من صعوبة في :

تعليمات للباحث/ة: يتم السؤال فيما إذا يعاني الفرد من أية صعوبات في أي من الإعاقات التي ذكرت اعاله،
ويتم االستيفاء حسب االجابة بأحد الخيارات التالية:

0. ال يوجد صعوبة، 1. بعض الصعوبة، 2. صعوبة كبيرة، 3. ال يستطيع كليًا.

دليل إرشادي صفحة 13

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة

الهدف من السؤال: معرفة انتشار االعاقة بين أفراد المجتمع الفلسطيني.
D12:

تعريف اإلعاقة:
لقياس العجز أو الإعاقة، يعرف الفرد المعاق أو الذي لديه عجز بأنه الشخص الذي لديه قصور في نوع أو مقدار النشاط

الذي يؤديه بسبب صعوبات مستمرة تعزى إلى حالة بدنية أو حالة عقلية أو مشكلة صحية طال أمدها (ستة أشهر
وال تعتبر حاالت العجز قصيرة الأمد (أقل من ستة أشهر) الناتجة عن حالة طارئة ككسر في الساقين أو مرض من فأكثر).

ضمن الإعاقات.

مالحظة: بالنسبة لسؤال الصعوبات يجب أن نسال إذا كل فرد من أفراد الأسرة يعاني من صعوبة ما، وفي حال كان
يستخدم وسيلة وبواسطتها يتم التخلص من هذه الصعوبة فال تعتبر صعوبة.

عدم القدرة على الخدمة
الذاتية

التذكر والتركيز

الحركة واستخدام الصابعالتواصل

السمع

واذا ما كان الفرد يعاني من صعوبات مختلفة في اكثر من إعاقة يتم االستيفاء حسب
االكثر، أي اذا كان يعاني بعض الصعوبة في النظر وصعوبة كبيرة في السمع، يتم

التسجيل رقم 2 صعوبة كبيرة.



 

صعوبة/ اعاقة النظر:
الأشخاص الذين لديهم بعض الإشكاليات الصعبة في الرؤيا والتي تحد من قدرتهم على أداء واجباتهم
اليومية، على سبيل المثال قد ال يستطيع القراءة، مثل قراءة الإشارات على الالفتات في الشوارع أثناء
قيادة السيارة، وقد ال يستطيع الرؤيا بعين واحدة بشكل جيد، أو قد ال يستطيع الرؤيا إال ما هو أمامه
يسأل وليس على الجوانب، بمعنى أن أي مشكلة في الرؤيا يعتبرونها صعبة يجب تحديدها وحصرها.

لجميع الأفراد سواءاً كان الفرد يلبس نظارة أم ال، ويجب تذكير من يلبس نظارة أو عدسات طبية إذا كان
يعاني من صعوبات في الرؤيا.

صعوبة/ اعاقة السمع:
الأشخاص الذين لديهم بعض الإشكاليات الصعبة في السمع والتي تساهم في الحد من قدرتهم على

أداء أي جزء وجانب في أدائهم اليومي، مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في مكان مزدحم وفيه ضجيج،
أو ال يستطيع أن يسمع شخص يتكلم معه مباشرة وبصوت عادي (دون صراخ، أو صوت مرتفع) ، وتحديد

من ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما.

تعريف السمع:
استخدام الشخص لأذنيه وقدراته السمعية لمعرفة ما يقال حوله وسماع أي أصوات وأنشطة من ضمنها

الخطرة.
يجب على الباحثة تذكير المبحوث حتى إن كان أيضا يستخدم معينات السمع، والتأكيد والتوضيح مرة

أخرى على الخيارات ال يوجد صعوبة، بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، ال يستطيع كليا.

صعوبة/اعاقة الحركة واستخدام الأصابع:
الأشخاص الذين لديهم بعض الإشكاليات الصعبة في التنقل والتجول على الأقدام والتي قد تحد أو ال

تحد من أدائهم للأنشطة اليومية، فمثال قد يجد صعوبة في مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في
الصعود والهبوط على الساللم والدرج والمناطق الوعرة، وال يستطيع مشي أي مسافة دون استراحة أو

توقف، أو ال يستطيع المشي دون االعتماد على عصا أو عكاز أو أجهزة المشي، أو ال يستطيع الوقوف
على القدمين لأكثر من دقيقة ويحتاج كرسي بعجالت للتنقل من مكان لآخر. وتشمل هذه الصعوبة/

االعاقة االفراد الذين لديهم صعوبات في التحرك داخل المنزل أو خارجه، وكذلك استخدام االيدي واالصابع
لمسك االدوات أو الكتابه وغيرها، ورفع 2 لتر ماء على مستوى النظر مستخدما االيدي.

دليل إرشادي صفحة 14

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة



تعريف الحركة والتنقل:
قدرة الشخص على استخدام رجليه بأي طريقة لينتقل من نقطة إلى أخرى ومن مكان لآخر.

يجب على الباحث/ة تذكير المبحوث أن المشكلة دامت 6 أشهر فأكثر، والتأكيد إذا كان شخص يساعده أو
يستخدم أدوات مساعدة للتنقل وغالبا ما يعاني هؤالء من صعوبة في التنقل، والتأكيد والتوضيح مرة أخرى

على الخيارات بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، ال يستطيع كليا، ال يوجد صعوبة.
يتم السؤال فيما إذا يعاني الفرد من أية صعوبات في الحركة وصعود الدرج ويسجل رمز الإجابة المناسبة في

المربع المخصص وهي إحدى الحاالت التالية: 0. ال يوجد صعوبة، 1. بعض الصعوبة، 2. صعوبة كبيرة، 3. ال
يستطيع كليًا.

تعريف الفهم والإدراك:
يشمل الصعوبة في التالية: التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، التعرف على

الأشخاص، االستدالل على المناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابية والقراءة والتفكير، مثل الأشخاص
الذين يجدون صعوبة في الفهم والإدراك للقيام بالأنشطة اليومية، مثال أن يجد صعوبة في االستدالل على

المنزل والأماكن في المحيط، ال يستطيع التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو أو تذكر الشهر أو الذي قبله، عدم
فهم ما قاله شخص ما، نسيان تناول الأدوية أو عدم تناول الطعام، عدم فهم ومعرفة ما يدور حوله، كما
تشمل عدم قدرة الشخص على فهم االشياء أو التعامل مع الآخرين، ويشمل نسيان فعل االشياء المهمة،
واالشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة مثل نسيان وجود مكان االشياء في البيت، وكذلك صعوبة في

التركيز على فعل االشياء لمدة 10 دقائق.
يجب على الباحث/ة تذكير المبحوث أن المشكلة دامت 6 أشهر فأكثر، والتأكيد والتوضيح مرة أخرى على الخيارات

ال يوجد صعوبة، بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، ال يستطيع كليا.

صعوبة/اعاقة التواصل:
عدم قدرة الشخص على تبادل المعلومات والأفكار مع الآخرين والتعامل معهم من خالل استخدام النطق، أو

الإشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع الآخرين، وقد يكون ذلك ناتجا عن عجز في
السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله الآخرين من إشارات وكلمات وحركات.

يجب على الباحث/ة تذكير المبحوث أن المشكلة دامت 6 أشهر فأكثر، والتأكيد والتوضيح مرة أخرى على الخيارات
ال يوجد صعوبة، بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، ال يستطيع كليا.
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األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة
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األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

D13: هل (االسم)  سبق له االلتحاق بالتعليم  (لألفراد 5 سنوات فأكثر)

تعليمات للباحث/ة: يقصد بااللتحاق بالتعليم تسجيل الفرد بأحد مراحل التعليم النظامي سواء كان منتظمًا
ومراحل التعليم النظامية تشمل المرحلة االبتدائية أو الإعدادية (الأساسية) أو الثانوية أو الكليات أو منتسبًا.

والمعاهد الأكاديمية أو المهنية التي تعطي شهادات دبلوم متوسط أو الجامعات، وال تشمل المراكز أو
المعاهد التي تعطي دورات تدريبية بغض النظر عن مدة هذه الدورات، وال تعتبر رياض الأطفال أو مراكز محو
حيث يقوم الباحث بتسجيل االجابة في المكان المخصص لالجابة لكل الأمية ضمن مراحل التعليم النظامي.

فرد.

وتكون اإلجابة إحدى الحاالت التالية:

0. ملتحق حاليًا برياض االطفال:

.D17 إذا كان الفرد ملتحقًا حاليًا في أحد رياض االطفال. وفي هذه الحالة ننتقل الى سؤال
مالحظة: ما قبل المدرسة ( رياض أطفال): هي كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم
وتقسم إلى الأساسي بسنتين على الأكثر، وتحصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم.

مرحلتين: مرحلة البستان؛ يكون الأطفال فيها عادة في سن الرابعة ومرحلة التمهيدي ويكون الأطفال فيها
عادة في سن الخامسة.

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة

االسئلة D13  حتى D18 (التعليم) لالفراد 5 سنوات فأكثر
الهدف من االسئلة: التعرف على الواقع التعليمي لكل فرد في االسرة من حيث االلتحاق، والحالة

التعليمية، واسباب التسرب.

1. ملتحق حالياً بالتعليم (ما بعد رياض الأطفال

إذا كان الفرد ملتحقًا حاليًا في أحد مراحل التعليم النظامي وهذا ال يشمل االلتحاق برياض
.D15 االطفال وفي هذه الحالة يتم الإنتقال الى سؤال

2. التحق وتخرج: إذا كان الفرد تخرج من أي مرحلة تعليمية نظامية ولم يلتحق بأي مرحلة
.D15 بعدها. وفي هذه الحالة يتم االنتقال الى سؤال

3. التحق وترك: إذا كان الفرد قد ترك أحد مراحل التعليم النظامي دون الحصول على شهادة
.D14 إتمام هذه المرحلة. وفي هذه الحالة يتم االنتقال الى سؤال

4. لم يلتحق بالتعليم (يقرأ ويكتب) : إذا كان الفرد غير ملتحق حاليا ولم يسبق له االلتحاق بأي
مرحلة تعليمية نظامية. وفي هذه الحالة يتم االنتقال الى سؤال D14 ولكنه ملم بمعني يقرأ

ويكتب.

: إذا كان الفرد غير ملتحق حاليا ولم يسبق له االلتحاق 5. لم يلتحق بالتعليم، ال يقرأ وال يكتب:
بأي مرحلة تعليمية نظامية. وفي هذه الحالة يتم االنتقال الى سؤال D14 ولكنه أمي ال يقرأ

وال يكتب.

6. ال أعرف : في حال كانت االجابة ال أعرف يتم التوقف عن اجابة االسئلة التي تلي هذا السؤال

ويتم االنتقال الى الفرد التالي.



D15: ما هو أعلى مستوى تعليمي أتمه/ها (االسم) في التعليم النظامي

ويستوفى هذا السؤال للأفراد تعليمات للباحث/ة: المستوى التعليمي: هو أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح.
حيث يقوم الباحث/ة بتسجيل االجابة في المكان المخصص لالجابة لكل فرد، الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر.

وتكون إحدى الحاالت التالية:

0. لم يلتحق أبدا بالتعليم: إذا كان الفرد غير ملتحق حاليا ولم يسبق له االلتحاق بأي مرحلة تعليمية نظامية.
(12-1) أكتب أعلى صف تم انهاؤه: يتم كتابة رقم الصف الذي تم إنهاؤه فمثال تم انهاء الصف الخامس يتم

كتابة 05 واذا تم انهاء الصف السابع يتم كتابة 07 وهكذا.
.D18 13. دبلوم متوسط ويتم االنتقال الى سؤال

.D18 14. بكالوريوس ويتم االنتقال الى سؤال
.D18 15. دبلوم عالي ويتم االنتقال الى سؤال

.D18 16. ماجستير ويتم االنتقال الى سؤال

.D18 17.دكتوراة ويتم االنتقال الى سؤال

مالحظة هامة: 
يجب التفريق بين الدبلوم المتوسط والدبلوم العالي، حيث أن الدبلوم المتوسط يتم الحصول عليه بعد

الثانوية العامة، من خالل االلتحاق في كلية متوسطة أو أي مؤسسة تعليمية تمنح هذا المؤهل، أما الدبلوم
العالي فيتم الحصول عليه بعد درجة البكالوريوس.

هل تم الرسوب في أي سنة دراسية من قبل (االسم) ؟ :D16

تعليمات للباحث/ة: يتم اختيار االجابة نعم في حال كان الفرد قد رسب في احد الصفوف الدراسية اثناء
التحاقه باحد مراحل التعليم المدرسي وفي حال عدم الرسوب يتم اختيار االجابة ال .

D17: نوع المدرسة/الجامعة/الروضة التي تم االلتحاق بها/الملتحق بها حاليا من قبل (االسم)

تعليمات للباحث/ة: يتم اختيار االجابة لنوع المدرسة / الجامعة / الروضة التي تم االلتحاق بها / الملتحق بها
4. في الخارج. 3. خاصة 2. وكالة حاليا وهي أحد الخيارات التالية 1.عامة/ حكومية

D18: نوع المدرسة/الجامعة/الروضة التي تم االلتحاق بها/الملتحق بها حاليا من قبل (االسم)

تعليمات للباحث/ة: يتم اختيار االجابة لنوع المدرسة / الجامعة / الروضة التي تم االلتحاق بها / الملتحق بها
4. في الخارج. 3. خاصة 2. وكالة حاليا وهي أحد الخيارات التالية 1.عامة/ حكومية

 D14: لماذا (االسم) ترك المدرسة أو لم يسببق له االلتحاق بالتعليم
D14 الخيارات 3 ، 4، 5 يتم االجابة على سؤال D13 تعليمات للباحث/ة: في حال كانت االجابة على سؤال

بحيث يتم اختيار االجابة لسبب عدم االلتحاق بالتعليم او لسبب ترك المدرسة.

دليل إرشادي صفحة 17

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثاني: بيانات أفراد األسرة



 
تعليمات للباحث/ة:

العمل: هو الجهد المبذول في جميع الأنشطة التي يمارسها الأفراد بهدف الربح أو الحصول على أجرة معينة
سواء كانت على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو على القطعة أو نسبة من الأرباح أو
سمسرة أو غير ذلك من الطرق، كذلك فان العمل دون أجر أو عائد في مصلحة أو مشروع أو مزرعة للعائلة

تدخل ضمن مفهوم العمل.

ونشير هنا إلى انه ليس بالضرورة أن ينطبق مفهوم العمل الخاص بالمسح مع المفاهيم المتعارف عليها
بالمجتمع، فمثال جميع الأنشطة التي يمارسها الفرد بدون أجرة لحساب الغير (عدا أفراد الأسرة) ال تعتبر عمال

حتى ولو كان عدد ساعاتها اكثر من 15 ساعة أسبوعيا.
من ناحية أخرى فان الأنشطة التي كذلك فان امتالك عقار أو مصنع أو مشروع يدر دخال محددا ال يعتبر عمال.
يمارسها الفرد مقابل أجرة عينية على شكل وجبات أو جزء من الإنتاج أو المحصول تعتبر عمال، كما أن الأنشطة

التي يمارسها الفرد بهدف التحضير لعمل معين مثل استئجار مكاتب أو تأثيث محالت تعتبر عمال.

دليل إرشادي صفحة 18

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثالث:
خصائص القوى العاملة للأفراد 10 سنوات فأكثر:

3. ال يعمل ويريد العمل - سبق له العمل: (بحث عن عمل في االسابيع االربعة

الماضية) هو الفرد الذي عمره (10 سنوات فأكثر) وسبق له العمل لمدة تزيد
عن اسبوعين بشكل متواصل خالل الفترة ماضية، بمعنى أن هذا الفرد لم
يعمل ولو لساعة واحدة خالل فترة الإسناد الزمني (الأسبوع الماضي) بالرغم
من انه يريد العمل وبحث عنه في االسابيع االربعة الماضية بشكل جاد باتباعه
أحد طرق البحث عن العمل سابقة الذكر. مع مالحظة ان هذه الفئة هي الفئة

التي عملت في السابق لمدة اسبوعين بشكل متواصل.

1. عامل: هو الفرد الذي عمره (10 سنوات فأكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل السابق الذكر وبالعادة يعمل

على االقل ساعة واحدة في االسبوع الماضي.

يتم في هذا البند كتابة الرقم الذي يمثل الحالة المناسبة للفرد على النحو التالي مع شرط التسلسل في التأكد من
اإلجابة التي تنطبق على المبحوث ابتداًء من العمل الى األفراد الذين ال يعملون ويريدون العمل وبعدها الذين ال يعملون

وال يريدون العمل:

2. غائب عن العمل لفترة مؤقتة وسيعود اليه: تضم هذه الفئة الغائبين عن أعمالهم كالذين

يكونون في إجازات مرضية أو سنوية أو والدة أو أي إجازة أخرى خالل الأسبوع الماضي ولم
يعمل خالل هذه الفترة لسبب ما وسيعود للعمل بعد االنتهاء من مهمته أو عطلته أو أي

مع العلم أن هذا البند يشمل جميع الأفراد العاملين بغض النظر عن حالتهم العملية، أمر آخر.
أي ان كان صاحب عمل وغائب عن عمله لفترة معينة أو يعمل لحسابه أو يعمل كمستخدم

بأجر.

L1:العالقة بقوة العمل خالل االسبوع الماضي 
الهدف من السؤال: معرفة العاملين بصورة جزئية وكاملة والعاطلين عن العمل ومن هم خارج القوى العاملة

في الوقت الحالي وربطها مع المتغيرات الأخرى.
الفئة المستهدفة: جميع الأفراد 10 سنوات فأكثر.



ال يعمل وال يريد العمل:
الأفراد الذي أعمارهم (10 سنوات فأكثر) وال ينطبق عليهم مفهوم العاملين أو العاطلين عن العمل، ويتم
تصنيفهم خارج القوى العاملة، بمعنى أن هذا الفرد لم يعمل ولو لساعة واحدة خالل فترة الإسناد الزمني،

ولم يبحث عن عمل وال يرغب في العمل ويندرج تحت هذا التعريف:

5. بحث عن عمل في االسابيع االربعة الماضية ولكن غير متوفر للعمل في الوقت الحالي.

6. لم يبحث عن عمل في الأسابيع الأربعة الماضية ولكن مستعد للعمل لو عرض عليه في االسبوع الماضي
7. يرغب بالعمل في االسابيع االربعة القادمة ولكن حاليًا لم يبحث عن عمل وغير مستعد للعمل.

8. التفرغ للدراسة/التدريب: هو الفرد الذي عمره (10 سنوات فأكثر) والذي يواظب على دراسة منتظمة بهدف
الحصول على مؤهل علمي وغير مرتبط بعمل معين خالل فترة الإسناد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأعمال

المنزلية والهوايات ال تدخل ضمن العمل.

9. التفرغ لأعمال المنزل: هن االناث البالغات (10 سنوات فأكثر) ال يعملن والقادرات على العمل وال يبحثن عنه
وغير منتظمات في دراسة معينة ويقومن بأعمال المنزل بهدف خدمة الأسرة وال يشمل ذلك خدمة بيوت الغير

مقابل أجر نقدي أو عيني إذ أن هذا النوع من الخدمة يعتبر ضمن العمل.

10. العجز/كبر السن/مرض: هو الفرد الذي ال يمكنه بدأ أي نوع من العمل بسبب إصابته بمرض مزمن أو بسبب
أية إعاقة، وتشمل هذه الفئة أيضا جميع الأفراد غير القادرين على العمل بسبب تقدمهم في السن، ونشير هنا

إلى أنه ال يوجد حد أعلى لمن يستطيعون العمل، فمثال قد نجد أفراد بعمر 70 سنة ويعملون، وأفراد بعمر
60 سنة وال يعملون بسبب الشيخوخة أو كبر السن.

11. وجود ايراد/ المتقاعد: إذا كان الفرد قادراً على العمل ولكنه ال يعمل وال يرغب في العمل وال يبحث عنه

وذلك لوجود إيراد له من عقارات، أو من التقاعد ......الخ.

12. أخرى: تشمل أي فرد لم ينطبق عليه جميع ما ذكر سابقا مثل، المسجون، أو الفرد القادر على العمل إال أنه
ال يرغب به وال يبحث عنه وليس له إيراد من جهة أخرى مثل الأبناء والبنات غير الملتحقين بالمدارس وال تنطبق

عليهم أي حالة مما سبق.

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

4. ال يعمل ويريد العمل - لم يسبق له العمل: (بحث عن عمل في االسابيع االربعة الماضية) هو الفرد الذي

عمره (10 سنوات فأكثر) لم يسبق له العمل خالل أي فترة سابقة ولم يعمل ولو لساعة واحدة خالل فترة
االسناد ولديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه في االسابيع االربعة الماضية بشكل جاد باتباعه أحد
طرق البحث عن العمل مثل (التسجيل في مكاتب العمل، التسجيل في نقابات العمال، مراجعة أصدقاء أو

أقارب، مراجعة أصحاب العمل، المتابعة عبر وسائل الإعالم/ الإنترنت...)

دليل إرشادي صفحة 20

L1:العالقة بقوة العمل خالل االسبوع الماضي 

مالحظة: يتم اإلنتقال للفرد التالي إذا كانت اإلجابات من 12-4  



مالحظات هامة:
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األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

L1:العالقة بقوة العمل خالل االسبوع الماضي 

 
 الشخص الذي يعمل لدى أسرته في أي مشروع تجاري/ صناعي/ زراعي وال

يتقاضى راتب أو أجر يعتبر فرد يعمل بدون أجر.

 إذا كان هناك ربة منزل ومنتسبة إلى جامعة انتسابا كامال تعتبر طالبة متفرغة للدراسة، أما إذا
كانت منتسبة بشكل جزئي كأن تذهب لتقديم االمتحانات فقط فتعتبر ربة منزل، وفي حال كانت

ربة بيت وتدرس في الجامعة وبنفس الوقت تعمل فيجب أن نسأل عن عالقتها بقوة العمل.

  بالنسبة لألفراد الذين يخرجون بإجازة سنوية أو مرضية أثناء عملهما يعتبروا ضمن األفراد
الذين يدخلون في القوى العاملة.

.عمل ربة األسرة في اإلنتاج لالستهالك الذاتي ال يجعلها عاملة 
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األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثالث:
خصائص القوى العاملة للأفراد 10 سنوات فأكثر:

L2: (الحالة العملية الرئيسة (العمل الحالي/السابق 
الفئة المستهدفة: الأفراد 10 سنوات فأكثر.

تعليمات للباحث/ة: تسجيل أحد االجابات من (1-5) في المربع المخصص لذلك.
المقصود بالحالة العملية: حالة الفرد من ناحية تأديته أو عدم تأديته للعمل.

1. صاحب عمل: هو الفرد الذي يعمل

في منشأة يملكها أو يملك جزءا منها
(شريك) ويعمل تحت إشرافه أو

لحسابه مستخدم واحد على الأقل
ويشمل ذلك أصحاب العمل الذين بأجر.
يديرون مشاريع أو مقاوالت خارج
المنشآت بشرط أن يعمل تحت
إشرافهم أو لحسابهم مستخدم واحد
على الأقل بأجر وال يعتبر حملة الأسهم
في الشركات المساهمة أصحاب عمل
حتى ولو عملوا فيها. وفي هذه

.L6 الحالة يتم االنتقال الى

2. يعمل لحسابه: هو الفرد الذي يعمل في
منشأة يملكها أو يملك جزءا منها (شريك)
وليس بالمنشأة أي مستخدم يعمل بأجر
ويشمل الأشخاص الذين يعملون لحسابهم
خارج المنشآت، وفي هذه الحالة يتم

.L6 الإنتقال الى سؤال

3. يعمل بدون أجر: هو الفرد الذي يعمل لحساب العائلة أي في
مشروع أو مصلحة أو مزرعة للعائلة وال يتقاضى نظير ذلك أي أجرة
وفي هذه الحالة يتم الإنتقال وليس له نصيب محدد من الأرباح،

.L6 الى سؤال

4. يعمل بأجر منتظم: هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو جهة معينة وتحت
إشرافها بشكل كامل، ويحصل مقابل عمله على أجر نقدي أو عيني محدد سواء كان الأجر على شكل
راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو يومية، مع مراعاة ان هناك اتفاق ما بين صاحب العمل/ الجهة
ويندرج المشغلة/ جهة العمل والعامل تضمن له العمل لفترة من الزمن وتضمن له بعض الحقوق.
تحت ذلك العاملون بالوزارات والهيئات الحكومية والعاملون بالشركات بالإضافة إلى الذين يعملون بأجر
في مصلحة خاصة بالعائلة أو لدى الغير، مستخدم/ حكومة أجنبية، مستخدم/ وكالة غوث،
مستخدم/ هيئة دولية، مستخدم/ غير ربحية، مستخدم منتظم/ قطاع خاص وطني، مستخدم

منتظم/ قطاع خاص أجنبي.

5. يعمل بأجر غير منتظم: هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو
جهة معينة وتحت إشرافها بشكل غير منتظم، كالعمال بصورة عارضة، العاملون على
وعندما يكونون خارج العمل أساس يومي أو أسبوعي، بال أي ارتباط رسمي بالعمل.

في أسبوع االسناد ال يصنفوا كعاملين.



1. قطاع حكومي وطني: تشمل الحكومة المركزية والسلطات المحلية وشركات القطاع العام الحكومية.

2. قطاع حكومي أجنبي: تشمل أي مؤسسة حكومية تابعة لحكومة أجنبية بما فيها البعثات الدبلوماسية

والرسمية للحكومات الأجنبية.

3. سلطة محلية: تشمل البلديات.

4. مؤسسة دولية: تشمل الهيئات الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة أو أي منظمات دولية أو إقليمية

(باستثناء وكالة الغوث)، مثل اليونسكو، UNDP وما شابه، والمؤسسات الدولية المماثلة (الصليب الأحمر
الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي...).

5. وكالة الغوث: تشمل مؤسسات وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين، سواء كانت مكاتب الإدارة

والخدمات والمدارس والمستوصفات والمراكز التدريبية.

6. مؤسسة ال تهدف للربح: المؤسسات غير الهادفة للربح وتشمل الأحزاب واالتحادات والنقابات والجمعيات

وكافة المنظمات والمؤسسات النسوية والشبابية والطالبية والكنائس والأديرة والمؤسسات التابعة لها.

7. قطاع خاص: المؤسسات المملوكة بنسبة 51% من رأسمالها لأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص المقيمة

أو المؤسسات المملوكة بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها لأفراد أو مؤسسات غير مقيمة في في فلسطين.
فلسطين. ويشمل ذلك فروع الشركات الأجنبية في فلسطين، على أن ذلك ال يشمل البعثات الدبلوماسية

والرسمية لهذه الحكومات.

8. اخرى: يتم كتابة القطاع الذي يعمل فيه المبحوث في حال كان ليس ضمن القطاعات المذكورة اعاله.

دليل إرشادي صفحة 22

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الثالث:
خصائص القوى العاملة للأفراد 10 سنوات فأكثر:

L6: القطاع
الهدف من السؤال: تحديد نوع القطاع الذي يعمل فيه المبحوث.

تعليمات للباحث/ة:
القطاع التابع له جهة العمل (المنشأة) التي يعمل بها الفرد ( 10 سنوات فأكثر) حاليًا أو آخر مكان كان يعمل

به إذا كان متعطًال سبق له العمل، حيث يصنف القطاع:



دليل إرشادي صفحة 22

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

في L2 ب 4 او 5) L3 .6 : (يسأل لمن كانت إجابته

هل عمل (االسم) في عمله الحالي او السابق على اساس تعاقدي؟
الهدف من السؤال: تحديد ظروف عمل الفرد ( 10 سنوات فأكثر)..

تعليمات للباحث/ة: يتم اختيار رقم الحالة التي تنطبق على المبحوث.

L2) لمن كانت اجابته 4 - 5 في السؤال :L4

ما طبيعة العقد الذي عمل / يعمل به (االسم)؟
الهدف من السؤال: تحديد طبيعة عمل الفرد الذي يعمل بأجر سواء با<ر منتظم أو غير منتظم ( 10 سنوات فأكثر).

تعليمات للباحث/ة: يدون رقم الحالة التي تنطبق على المبحوث.

( (يسأل لمن كانت إجابته في L2 ب 4 أو 5 :L5

هل يقوم صاحب العمل بتوفير أي من االمتيازات التالية؟
الهدف من السؤال: تحديد الحماية االجتماعية التي يوفرها العمل للفرد.

تعليمات للباحث/ة: يتم سؤال كل خيار من الخيارات الخمسة الموجودة ويكون لكل خيار اجابة واحدة.

 
L7: كم شهرا عمل (االسم) بانتظام خالل 12 شهر الماضية 

الهدف من السؤال: تحديد عدد االشهر التي عمل بها الفرد بانتظام خالل ال 12 شهرا الماضية.
تعليمات للباحث/ة: يدون عدد الأشهر التي قضاها الفرد في عمله الحالي وتسجل الفترة الزمنية بالأشهر من

منزلتين، وال تحسب فترات االنقطاع في حال غير الفرد مهنته وعاد اليها مجددا، أي يتم احتساب الفترة بالأشهر
الخر فترة عمل.

القسم الثالث:
خصائص القوى العاملة للأفراد 10 سنوات فأكثر:



1.حجر نظيف.

2.حجر وإسمنت.

3. حجر قديم.

4.طوب إسمنتي

5.خرسانة (دكة).

6.طين.

7.قماش / جلد حيوان / خيش

8.أخرى/ حدد ...).

والحجر القديم هي المادة المستخدمة في المباني القديمة في الأحياء القديمة من المدن والقرى، وقد
تكون المواد المستخدمة في المبنى أكثر من مادة ولكن لغرض المسح فالمقصود هنا المادة الغالبة في

بناء الجدران الخارجية، أما البند أخرى فتشمل الخشب والقش والقماش والوبر والشعر والزنك والصاج
واالسبست ... الخ.

 
H02: ما هي المادة الغالبة المستخدمة في بناء السقف للمسكن؟

 
تسأل الباحثة عن المادة الرئيسية لسقف المسكن، ويتم اختيار االجابة من القائمة.

5.القش/ سعف النخيل 4.االسبست/ الألياف االسمنتية 3.خشبي 2.معدني (1.االسمنت/ االسمنت المسلح
6.أخرى: حدد/ي...)

 
H03:  ما هي المادة الغالبة في بناء أرضية المسكن؟

 
يسأل الباحث/ة عن المادة الرئيسية لأرضية المسكن، ويتم اختيار االجابة من القائمة.

1.أرضية ترابية.
2.خشب.

3.بالط
4.رخام

5.اسمنت
6..طوب/حجر

7.أخرى/ حدد:.

دليل إرشادي

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

صفحة 23

القسم الرابع: بيانات المسكن
الجزء الأول :نوع وملكية المسكن

H01: ما هي المادة الغالبة المستخدمة في بناء الجدران الخارجية للمسكن؟

يسأل الباحث/ة عن مادة البناء الأساسية والغالبة في بناء هيكل الجدران الخارجية والمقصود بها أحد
المواد الآتية:



األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

غرفة مستقلة لالناث (10-19) سنة:
تعليمات للباحث/ة : في حال عدم وجود غرف نوم مخصصة لالناث سجل 00 وفي حالة عدم وجود أفراد في هذه

الفئة يتم وضع 99.

غرفة مستقلة للذكور (10-19) سنة
تعليمات للباحث/ة : في حال عدم وجود غرف نوم مخصصة للذكور سجل 00 وفي حالة عدم وجود أفراد في

هذه الفئة يتم وضع 99.

صالون:
تعليمات للباحث/ة : يتم تسجيل عدد الصالونات في المنزل.

غرفة ضيوف
تعليمات للباحث/ة : يتم تسجيل عدد غرف الضيوف في المنزل.

مطبخ
وهو غرفة مخصصة لإعداد الطعام ولها أربعة جدران وسقف.

في المنزل. تعليمات للباحث/ة : يتم تسجيل عدد المطابخ

حمام (بغرض االستحمام)
وهو غرفة مخصصة لالستحمام ولها باب يمكن إغالقه.

في المنزل. تعليمات للباحث/ة : يتم تسجيل عدد الحمامات

مرحاض (بغرض قضاء الحاجة)
وهو مكان مخصص لقضاء الحاجة وله باب يمكن إغالقه.

تعليمات للباحث/ة : يتم تسجيل عدد المراحيض (بغرض قضاء الحاجة) في المنزل.

حمام ومرحاض مشترك
تعليمات للباحث/ة : يتم تسجيل عدد حمام ومرحاض مشترك في المنزل.

مالحظة هامة: في حالة وجود حمام ومرحاض مشترك أي لهما نفس الباب يعتبر كل منهما متوفر بالمسكن.

(باستثناء الحمام والمطبخ) كم عدد الغرف في المسكن
تعليمات للباحث/ة : يتم تسجيل عدد غرف المسكن باستثناء الحمام والمطبخ مع االنتباه لتعريف الغرفة المذكور

اعاله.

غرفة مخزن
تعليمات للباحث/ة : يتم تسجيل عددالمخازن المستخدمة لتخزين اغراض المنزل في المنزل.

دليل إرشادي صفحة 24

القسم الرابع: بيانات المسكن
الجزء الأول :نوع وملكية المسكن

كراج
في المنزل. تعليمات للباحث/ة : يتم تسجيل عدد الكراجات المخصصة للسيارة



دليل إرشادي

1. المياه: وهو المصدر الأكثر استخدامًا من قبل الأسرة للأغراض المختلفة، ويتم االستفسار عن مصدر المياه
الرئيسي المستخدم من قبل الأسرة، وتكون إحدى الحاالت التالية:

1. شبكة مياه عامة محلية: هي شبكة من الأنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض

توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى التجمع، وتشرف عليها سلطة محلية فلسطينية.
2. شركة مياه إسرائيلية (ميكروت): هي شبكة من الأنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني

لغرض توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى التجمع، وتشرف عليها سلطة إسرائيلية.
3. آبار جمع مياه الأمطار: هي الآبار التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع وتخزين مياه الأمطار فيها.

4. ينابيع: الينبوع هو ماء متدفق من أحد مسارب المياه الجوفية عند التقاء الطبقة الحاملة للماء مع

سطح الأرض، وهناك ينابيع دائمة التدفق يستمر تدفقها على مدار السنة، وأخرى موسمية حيث تنفجر في
فصل الشتاء فقط.

5. صهاريج (تنكات): استخدام المياه من خالل سيارات نقل المياه.

6. أخرى: إذا كان المصدر الرئيسي للمياه غير ما ذكر أعاله.

صفحة 25

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الرابع: بيانات المسكن
الجزء الثالث: الخدمات العامة

 
المصدر الرئيسي المستخدم لتوفير هذه الخدمة  :H05

الكهرباء: وهو المصدر الأكثر استخدامًا من قبل الأسرة (الرئيسي) ويكون أحد الخيارات التالية:
1. شبكة عامة: إذا كان المسكن متصًال بالشبكة العامة للكهرباء التابعة لشركة الكهرباء أو المجلس البلدي أو

القروي.
2. الشركة القطرية: إذا كان المسكن متصال بالشبكة القطرية التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

3. مولد خاص: إذا كان المسكن متصًال بمولد خاص يملكه صاحب المسكن.

4. مولد مشترك: إذا كان المسكن متصًال بمولد مشترك يملكه مجموعة أفراد.

5. ال يوجد: إذا كان المسكن غير متصل بالكهرباء، وال تعتبر البطارية الكهربائية الخاصة بالمسكن مولد خاص وال

شبكة عامة.



الصرف الصحي: وهي الطريقة الأكثر استخدامًا من قبل الأسرة (الرئيسية) وتكون إحدى الخيارات التالية:

1. شبكة عامة: الشبكة العامة للصرف الصحي التابعة لمجالس البلديات أو أي هيئة أخرى وهو نظام من

أجهزة الجمع وخطوط الأنابيب والموصالت والمضخات يستخدم لإخالء المياه المستعملة (مياه الأمطار،
المياه المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة) ونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة

مياه المجاري أو إلى موقع حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه سطحية.

2. حفرة امتصاصية: هي بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، فإذا كانت دون جدران أو

بجدران مسامية (امتصاصية)، بمعنى أن المياه العادمة تتسرب إلى جوف الأرض سواء من الجوانب أو من
قاع الحفرة أو من كليهما فتدعى في هذه الحالة حفرة امتصاصية.

3. حفرة صماء: هي بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى، فإذا كانت الحفرة ذات جدران

إسمنتية أو أية مادة أخرى عازلة تماما، وال تسمح بنفاذ المياه العادمة من أي جهة.
4. ال يوجد: في حالة عدم توفر الوسائل السابقة الذكر للصرف الصحي.

دليل إرشادي صفحة 25

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الرابع: بيانات المسكن
الجزء الثالث: الخدمات العامة

 
المصدر الرئيسي المستخدم لتوفير هذه الخدمة  :H05



1. الطبخ: هي الطاقة المستخدمة من قبل السكان للأغراض المنزلية في
عملية الطبخ، وفي حالة استخدام أكثر من مصدر يتم اختيار المصدر الأكثر

استخدامًا.
2. التدفئة: هي الطاقة المستهلكة من قبل السكان للأغراض المنزلية في

عملية التدفئة، وفي حالة استخدام أكثر من مصدر يتم اختيار المصدر الأكثر
استخدامًا.

3. التكييف: هي الطاقة المستهلكة من قبل السكان للأغراض المنزلية في
عملية التكييف، وفي حالة استخدام أكثر من مصدر يتم اختيار المصدر الأكثر

استخدامًا.
4. الخبيز: هي الطاقة المستهلكة من قبل السكان للأغراض المنزلية في

عملية الخبيز، وفي حالة استخدام أكثر من مصدر يتم اختيار المصدر الأكثر
استخدامًا

5. تسخين المياه: هي الطاقة المستهلكة من قبل السكان للأغراض المنزلية
في عملية تسخين المياه، وفي حالة استخدام أكثر من مصدر يتم اختيار

المصدر الأكثر استخدامًا.

دليل إرشادي صفحة 26

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

يسأل للأسرة التي مساكنها متصلة بشبكة الكهرباء العامة والمياه وتكون الإجابات بأحد الخيارات التالية:
3.االنقطاع مرة واحدة بالأسبوع 2.االنقطاع مرة واحدة في الشهر 1.الخدمة متوفرة بشكل مستمر
6. الشبكة غير فعالة 5.االنقطاع يوميا(ساعات محدودة خالل اليوم) 4.االنقطاع أكثر من مرة بالأسبوع

7.أخرى/ حدد:..........

 
H07: ما هي طريقة تخلص المسكن من النفايات الصلبة

يسأل الباحث/ة عن الوسيلة الأكثر استخداما وتكون الإجابة أحد الخيارات التالية: تعليمات للباحثة:
3.يتم إلقائها بشكل عشوائي 2.يتم إلقائها في أقرب حاوية 1.تجمع من قبل عامل النظافة
7 .أخرى/حدد..... 6. استخدامها لأغراض معينة 5.تحرق 4. يتم إلقائها في مكب للنفايات

وفي حال كانت االجابة 7 في المكان المخصص لالجابة يتم تحديد االخرى في المكان المخصص لذلك.

خالل الشهر الماضي، هل كان هناك انقطاع في توفير (تذكر الخدمة) من الشبكات العامة 
((للمسكن المتصل بالشبكات العامة

H06:

القسم الرابع: بيانات المسكن
الجزء الثالث: الخدمات العامة

 
H08: المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في

الجزء الرابع: مصادر الطاقة واستخدامها



مالحظة: يتم التوضيح جيدا لألسر حول المسافة عن الخدمات المذكورة 

دليل إرشادي صفحة 26

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الرابع: بيانات المسكن
الجزء الخامس: المسافة عن الخدمات العامة

 
H09: كم يبعد المسكن عن الخدمات التالية المستخدمة عادة من قبل األسرة

الضرورية للأسرة، الهدف من السؤال: معرفة بعد مسكن الأسرة عن أهم الخدمات الأساسية،
تكون الإجابة واحدة من ضمن الخيارات الآتية : 1. أقل من 1 كم أي بعد الخدمة عن المسكن تعليمات للباحث/ة:

بأقل من 1 كيلومتر، 2. (1-5) كم أي بعد الخدمة من 1 كيلومتر الى 5 كيلومتر، 3. أكثر من (5) كم أي بعد الخدمة
أكثر من 5 كيلومتر.

مركز خدمة اجتماعية/ارشاد/ايتام.

 ويتم تسجيل المسافة بين سكن األسرة   و بين الخدمات  وهي: :

المركز التجاري (السوق): المقصود هنا المسافة بالمتر بين سكن الأسرة والمركز التجاري أو أي
داخل التجمع تستطيع الأسرة الحصول على احتياجاتها الأساسية، متجر أو دكان او سوق

أقرب عيادة طبيب خاص بغض النظر عن التخصص
سواء كان المركز خاص أو حكومي أي مركز تتلقى منه أقرب مركز صحي (االمومة والطفولة) ،

االسرة خدمة طبية مهما كان نوعها،

مستشفى حكومي أو خاص

اقرب صيدلية

أقرب مدرسة أساسية.

ثانوية أقرب مدرسة

مركز/ نادي لكبار السن، مركز/ نادي شبابي

بنك/ صراف آليمركز شرطة

أقرب مركز لشراء الغذاء

بيت مسنين

مركز إطفاء

المواصالت العامة



H11: مصدر وطريقة الحصول على خدمة اإلنترنت في البيت؟
يتم اختيار االجابة في المكان المخصص لذلك، حيث تكون الإجابات بإحدى الخيارات تعليمات للباحث/ة:

التالية:
1. شبكة االتصاالت الثابتة الفلسطينية (خط النفاذ DSL) ومزودين االنترنت المحليين

2. شبكة الجيل الثالث للهاتف النقال (3G) سكان الضفة

3. شبكة الجيل الثاني للهاتف النقال (2G) سكان قطاع غزة

4.شبكات االنترنت الالسلكية عبر تقنية WIFI والميكرويف

5. مشاركة االنترنت من الأهل والجيران

6. شركات الخلوي االسرائيلي (شرائح االنترنت االسرائيلية)

7. شركات االنترنت االسرائيلي

8. ال يوجد انترنت

H12: كم عدد شرائح الجواالت التي تمتلكها االسرة من األنواع التالية:(الفلسطيني – االسرائيلي).
ويتم السؤال عن اجمالي عدد الشرائح المتوفرة من كل نوع وتدون االجابة بشكل منفصل لكل نوع على حدا. 

دليل إرشادي صفحة27

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

القسم الرابع: بيانات المسكن
الجزء السادس: السلع المعمرة

H13: هل تعاني بعض/ جميع غرف المسكن بما فيها الممرات والمطبخ ألي مما يلي:       
وتكون الإجابة بنعم أي رقم 1 أو ال أي رقم 2 لكل خيار من الخيارات التالية:

1. الرطوبة
2.البرودة

3. صعوبة التدفئة في الشتاء

4. تهوية ضعيفة
5. ارتفاع درجات الحرارة في الصيف

6. تشققات بالمسكن (آيل للسقوط)

H10: عدد السلع المتوفرة لدى األسرة
تعليمات للباحث/ة: توفر بعض السلع أو الخدمات التي تدوم طويًال لدى الأسرة، حيث يتم تسجيل عدد الوسائل في

المربع الموجود أمام كل وسيلة وذلك في حالة كانت الوسيلة المتوفرة لدى الأسرة، وفي حالة عدم توفر الوسيلة
يتم تسجيل 0

القسم الرابع: بيانات المسكن
الجزء السابع: جودة بيئة المسكن



هنا يسأل المبحوث إن كان الضجيج يشكل مشكلة فعلية بالنسبة لـه في محيط تعليمات للباحث/ة:
المسكن علما بأن الصوت يعتبر ضجيجا إذا كان المبحوث ينزعج منه فيعتبر أنه ضجيج بالنسبة لذلك المبحوث،
أما إن كان المبحوث الثاني ال يعتبر نفس الصوت مزعجا فعند ذلك ال يعتبر ضجيجا بالنسبة للمبحوث الثاني،

فيسأل الباحث هنا إن كان المبحوث يعاني من مشكلة الضجيج في محيط المسكن، حيث يتم وضع الرقم 1
في المربع المخصص لذلك إذا لم توجد مشكلة ضجيج في محيط المسكن، أما إذا وجدت بشكل نادر

الحدوث بمعنى أن الأسرة تعرضت للمشكلة مرة واحدة خالل الأسبوع فيتم تسجيل رقم 2 في المربع
المخصص لذلك، وينتقل للسؤال عن الروائح في السطر التالي، أما إن كان الضجيج متكرر الحدوث بين الحين
والآخر بمعدل مرتين إلى 5 مرات خالل الأسبوع فيتم تسجيل رقم 3 في المربع المخصص لذلك وينتقل إلى

H14_b ، ومن ثم H14_c. أما إذا كان الضجيج كثير الحدوث بمعدل أكثر من 5 مرات خالل الأسبوع فيتم

. H14_c ومن ثم H14_b تسجيل رقم 4 في المربع المخصص لذلك وينتقل إلى
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2. الروائح
الهدف من السؤال: معرفة مدى كون الروائح مشكلة فعلية للأسر.

هنا يسأل الباحث/ة المبحوث إن كانت الروائح تشكل مشكلة فعلية بالنسبة لـه في محيط تعليمات للباحث/ة:
المسكن، علما بأن الروائح تعتبر مشكلة فعلية إذا كان المبحوث ينزعج منها فتعتبر مشكلة بالنسبة لذلك

المبحوث، أما إن كان المبحوث الثاني ال يعتبر نفس الرائحة مزعجة فعند ذلك ال تعتبر مشكلة بالنسبة للمبحوث
الثاني، حيث يتم وضع الرقم 1 في المربع المخصص لذلك إذا لم توجد مشكلة روائح في محيط المسكن، أما إذا

وجدت بشكل نادر الحدوث بمعنى أن الأسرة تعرضت للمشكلة مرة واحدة خالل الأسبوع فيتم تسجيل رقم 2
في المربع المخصص لذلك، وينتقل للسؤال عن الغبار في السطر التالي، أما إن كانت الروائح متكررة الحدوث بين
الحين والآخر بمعدل مرتين إلى 5 مرات خالل الأسبوع فيتم تسجيل رقم 3 في المربع المخصص لذلك وينتقل
أما إذا كانت الروائح كثيرة الحدوث بمعدل أكثر من 5 مرات خالل الأسبوع فيتم .H14_c ومن ثم ، H14_B إلى

H14_c ومن ثم .H14_B تسجيل رقم 4 في المربع المخصص لذلك وينتقل إلى

H14_A: هل تشكل أي من اآلتية مشكلة جدية في محيط المنزل؟  
1. الضجيج: 

الهدف من السؤال: معرفة مدى كون الضجيج يشكل مشكلة فعلية للأسرة.



3. الغبار
الهدف من السؤال: معرفة مدى كون الغبار مشكلة فعلية للأسر.

هنا يسأل المبحوث إن كان الغبار يشكل مشكلة فعلية بالنسبة له في محيط المسكن علما تعليمات للباحث/ة:
بأن الغبار يعتبر مشكلة إذا كان المبحوث ينزعج منه فيعتبر مشكلة بالنسبة لذلك المبحوث، أما إن كان المبحوث

الثاني ال يعتبر الغبار مزعجا فعند ذلك ال يعتبر مشكلة بالنسبة للمبحوث الثاني، حيث يتم وضع الرقم 1 في المربع
المخصص لذلك إذا لم توجد مشكلة غبار في محيط المسكن، أما إذا وجدت بشكل نادر الحدوث بمعنى أن الأسرة
تعرضت للمشكلة مرة واحدة خالل الأسبوع فيتم تسجيل رقم 2 في المربع المخصص لذلك، وينتقل للسؤال عن

الدخان في السطر التالي، أما إن كان الغبار متكرر الحدوث بين الحين والآخر بمعدل مرتين إلى 5 مرات خالل الأسبوع
أما إذا كان الغبار كثير .H14_c ومن ثم ، H14_B فيتم تسجيل رقم 3 في المربع المخصص لذلك وينتقل إلى
الحدوث بمعدل أكثر من 5 مرات خالل الأسبوع فيتم تسجيل رقم 4 في المربع المخصص لذلك وينتقل إلى

H14_c ومن ثم .H14_B

4. الدخان
الهدف من السؤال: معرفة مدى وجود دخان ويشكل مشكلة فعلية للأسر.

تعليمات للباحث/ة: هنا يسأل المبحوث إن كان هناك دخان يشكل مشكلة فعلية بالنسبة له في محيط المسكن
علما بأن الدخان يعتبر مشكلة إذا كان المبحوث ينزعج منه فيعتبر مشكلة بالنسبة لذلك المبحوث، أما إن كان

المبحوث الثاني ال يعتبر نفس الدخان مزعجا فعند ذلك ال يعتبر مشكلة بالنسبة للمبحوث الثاني، حيث يتم وضع
الرقم 1 في المربع المخصص لذلك وينتقل للقسم الخاص بالمساعدات واستراتيجيات التأقلم، إذا لم توجد مشكلة
دخان في محيط المسكن، أما إذا وجدت بشكل نادر الحدوث بمعنى أن الأسرة تعرضت للمشكلة مرة واحدة خالل

الأسبوع فيتم تسجيل رقم 2 في المربع المخصص لذلك، وينتقل للسؤال عن قسم المساعدات واستراتيجيات
التأقلم، أما إن كان الدخان متكرر الحدوث بين الحين والآخر بمعدل مرتين إلى 5 مرات خالل الأسبوع فيتم تسجيل
رقم 3 في المربع المخصص لذلك وينتقل إلىH14_B ، ومن ثم H14_c. أما إذا كان الدخان كثير الحدوث بمعدل

أكثر من 5 مرات خالل الأسبوع فيتم تسجيل رقم 4 في المربع المخصص لذلك وينتقل إلى H14_B. ومن ثم
H14_c
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 لهذه المشكلة؟
ً

H14_B :ما هي أكثر األوقات تعرضا
1. الضجيج

الهدف من السؤال: معرفة الأوقات التي يتركز فيها الضجيج بالنسبة للأسر.
هنا يسأل المبحوث عن أكثر وقت توجد فيه مشكلة الضجيج ومن الممكن أن يقرأ الباحث/ة تعليمات للباحث/ة:
الفترات الزمنية ويختار المبحوث الفترة التي تناسبه عند ذلك يضع الباحث/ة الرقم المناسب في المربع المخصص

لذلك.

2. الروائح
الهدف من السؤال: معرفة الأوقات التي يكثر فيها تعرض الأسرة للروائح.

هنا يسأل المبحوث عن أكثر وقت توجد فيه مشكلة الروائح ومن الممكن أن يقرأ الباحث/ة تعليمات للباحث/ة:
الفترات الزمنية ويختار المبحوث الفترة التي تناسبه عند ذلك يضع الباحث/ة الرقم المناسب في المربع المخصص

لذلك.

3. الغبار
الهدف من السؤال: معرفة الأوقات التي يكثر تعرض الأسرة فيها للغبار.

هنا يسأل المبحوث عن أكثر وقت توجد فيه مشكلة الغبار ومن الممكن أن يقرأ الباحث/ة تعليمات للباحث/ة:
الفترات الزمنية ويختار المبحوث الفترة التي تناسبه عند ذلك يضع الباحث/ة الرقم المناسب في المربع المخصص

لذلك.

4. الدخان
الهدف من السؤال: معرفة الأوقات التي يكثر تعرض الأسرة فيها للدخان.

هنا يسأل المبحوث عن أكثر وقت توجد فيه مشكلة الدخان ومن الممكن أن يقرأ الباحث/ة تعليمات للباحث/ة:
الفترات الزمنية ويختار المبحوث الفترة التي تناسبه عند ذلك يضع الباحث الرقم المناسب في المربع المخصص لذلك.
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H14_C: ما أهم مصدر لمشكلة
1. الضجيج

الهدف من السؤال: معرفة المصدر الرئيسي للضجيج في المنطقة.
هنا يسأل الباحث/ة عن المصدر المنتج للأصوات ومن ثم يضع في تعليمات للباحث/ة:
المربع الرمز الدال على المصدر الأكثر أهمية، وإن كان الرمز الدال على الإجابة أخرى يتم

تسجيل الإجابة كتابة.

2. الروائح
الهدف من السؤال: معرفة المصدر الرئيسي للروائح في المنطقة.

هنا يسأل الباحث/ة عن المصدر المنتج للروائح ومن ثم يضع في تعليمات للباحث/ة:
المربع رمز المصدر الأكثر أهمية، وإذا كانت الإجابة أخرى يتم تسجيل الإجابة كتابة.

3. الغبار
الهدف من السؤال: معرفة المصدر الرئيسي للغبار في المنطقة.

هنا يسأل الباحث/ة عن المصدر المنتج للغبار ومن ثم يضع في المربع تعليمات للباحث/ة:
رمز المصدر الأكثر أهمية، وإذا كانت الإجابة أخرى يتم تسجيل الإجابة كتابة.

4. الدخان
الهدف من السؤال: معرفة المصدر الرئيسي للدخان في المنطقة.

هنا يسأل الباحث عن المصدر المنتج للدخان ومن ثم يضع في المربع تعليمات للباحث/ة:
رمز المصدر الأكثر أهمية، وإذا كانت الإجابة أخرى تسّجل كتابة.
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3. الغبار
الهدف من السؤال: معرفة الأوقات التي يكثر تعرض الأسرة فيها للغبار.

تعليمات للباحث/ة: هنا يسأل المبحوث عن أكثر وقت توجد فيه مشكلة الغبار ومن
الممكن أن يقرأ الباحث/ة الفترات الزمنية ويختار المبحوث الفترة التي تناسبه عند ذلك

يضع الباحث/ة الرقم المناسب في المربع المخصص لذلك.

4. الدخان
الهدف من السؤال: معرفة الأوقات التي يكثر تعرض الأسرة فيها للدخان.

تعليمات للباحث/ة: هنا يسأل المبحوث عن أكثر وقت توجد فيه مشكلة الدخان ومن
الممكن أن يقرأ الباحث/ة الفترات الزمنية ويختار المبحوث الفترة التي تناسبه عند ذلك

يضع الباحث الرقم المناسب في المربع المخصص لذلك.
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C01: خالل الـ 12 شهر الماضية، هل شهد او تعرض أي من افراد اسرتك الى أي من االحداث التالية؟

الهدف من السؤال: معرفة االحداث او الصدمات التي مرت بها االسرة خالل ال 12 شهر الماضي.
يتكون السؤال من 9 بنود والهدف منه معرفة فيما اذا واجهت او تعرضت االسرة الحد هذه تعليمات للباحث/ة:
تعرضهم لخسارة ممتلكات او وجود ضرر وعدم القدرة على تنفيذ بعض االمور، ويتم االجابة على االمور مثل

99. ال اعرف. 88. ال ينطبق البنود الـ9 باحد الخيارت 1. نعم او 2. ال

C02 :  خالل الـ 12 شهر الماضية، هل شهد او تعرض أي من االناث او االطفال الى مشاكل تتعلق بالحياة المعيشية؟
 

الهدف من السؤال: معرفة المشاكل التي تتعلق بالحياة المعيشية التي مرت بها اي من االناث أو الأطفال في
االسرة خالل ال 12 شهر الماضي.

او االناث الحد يتكون السؤال من 10 بنود والهدف منه معرفة فيما اذا واجه أي من الأطفال تعليمات للباحث/ة:
عدم السماح لأحد االناث بالأسرة بااللتحاق بالتعليم الجامعي بسبب قيود من قبل الأهل ، ويتم هذه االمور مثل

99. ال اعرف. 88. ال ينطبق االجابة على البنود الـ10 باحد الخيارت 1. نعم او 2. ال

 
C03: خالل الـ 12 شهر الماضية، هل شهد او تعرض أي من افراد االسرة في سن التعليم المدرسي الى مشاكل تتعلق

بالتعليم؟
 

الهدف من السؤال: معرفة الأمور التي تعرض أي من أفراد الأسرة في سن التعليم المدرسي الى مشاكل تتعلق
بالتعليم.

يتكون السؤال من 3 بنود والهدف منه معرفة فيما اذا واجه أي من أفراد الأسرة في سن تعليمات للباحث/ة:
اية اشكاليات بخصوص عدم كفاءة المدرسين ، اية اشكاليات بخصوص الحد هذه االمور مثل التعليم المدرسي

99. ال اعرف. 88. ال ينطبق نقص الكتب الدراسية ويتم االجابة على البنود الـ3 باحد الخيارت 1. نعم او 2. ال

 
C04: خالل الـ 12 شهر الماضية، هل قام رب األسرة ب؟   

الهدف من السؤال: التعرف على المشاركة االجتماعية التي يقوم بها رب االسرة.
تعليمات للباحث/ة: يسأل عن اذا قام رب االسرة بالأمور التالية وهي البنود من 1-6، وتكون االجابة بأحد الخيارات

1.نعم
أو 2.ال

أو 99.ال أعرف لكل بند من البنود.

القسم الخامس: المساعدات واستراتيجيات التأقلم
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الهدف من هذا السؤال هو التعرف على الظروف المعيشية لالسر والصعوبات التي واجهت بها االسرة النقص
في توفر الغذاء والية التكيف والتاقلم خالل 7 ايام الماضية للمقابلة، ويتم السؤال لكل اجراء قامت به االسرة

مع االجابة عن عدد المرات التي قامت االسرة بتنفيذ بعض او كل االجراءات التالية:

1. تقليل/تقليص عدد الوجبات المستهلكة لجميع أفراد الأسرة في اليوم.

2. تخفيض كميات الطعام التي يتناولها البالغين لصالح الأطفال.

3. شراء أطعمة ذات جودة منخفضة من السوق " بقايا أخر وقت من السوق" شراء اطعمة بجودة أقل.

4. تقليل كمية الطعام في الوجبة الواحدة لجميع أفراد الأسرة.

5. اقتراض الطعام أو االعتماد على مساعدة العائلة والأصدقاء.

6. التوقف عن استهالك االطعمة باهظة الثمن واللجوء الى البدائل (شراء أطعمة رخيص بدال من االطعمة

غالية الثمن).

القسم الخامس: المساعدات واستراتيجيات التأقلم

C05: تأكد من تكرار العبارة التالية عند طرح كل سؤال عن استراتيجية التأقلم "خالل الـ 7
أيام الماضية، عندما لم يتوفر لألسرة ما يكفي من الغذاء أو المال لشراء الغذاء، كم عدد

المرات التي قمت بـ... ؟



خالل األسبوع الماضي،  كم يوم قامت األسرة باستهالك المواد الغذائية التالية:
يتم السؤال لالسرة عن عدد االيام التي تم استهالك المواد الغذائية التالية خالل االسبوع السابق للمقابلة، مع
التأكيد على ان المطلوب هو عدد االيام والمصدر الرئيسي بغض النظر عن عدد المرات في اليوم الواحد وفي

حال عدم تناول أي من االطعمة خالل االسبوع السابق للمقابلة يتم االجابة ب 0 والمواد الغذائية هي:
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1. النشويات والدرنات (الأرز، العجائن، دقيق القمح، الشعير، البطاطس، الخبز قمح،
فريكه، برغل).

2. بقوليات (عدس، حمص، الفول، البازالء).
3. سمك (الأسماك المعلبة، الأسماك الطازجة، الأسماك المجففة، التونة).

4. بيض.
5. لحم أحمر (خروف، سخل، عجل).

6. لحم أبيض (دواجن).
7. كبدة، الكالوي، قلب، او لحوم اخرى.

8. حليب، منتجات الألبان (الزبادي، مسحوق الحليب، الحليب الطازج، الجبن).

9. زيت / دهون (زيت نباتي، زيت زيتون، زبدة، سمن نباتي، دهون حيوانية).
10. الفواكه ذات الللن البرتقالي وغنية (فيتامين أ) (مثال: البطيخ، الشمام،

المانجو، البابايا، المشمش، الخوخ).
11. أنواع اخرى من الفواكه (البرتقال، التفاح، الموز، التمر، البطيخ).

12. الخضروات ذات اللون اليرتقالي (جزر، قرع، الخ).
13. الخضروات الورقية الخضراء (سبانخ، بروكلي، الخ).

14. خضروات اخرى (بصل، بندورة، فجل الخ).

15. سكر، مربى، الحلويات والعسل والكعك والمشروبات السكرية.

16. غير ذلك، شاي، قهوة، بهارات.

األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

 
C07: هل تلقت األسرة أو احد أفرادها أي نوع من المساعدة من أي جهة كانت ( مثل الغذاء، الدواء، األجهزة المساندة، العمل، التعليم)

خالل 30 يوم األخيرة  
يتم السؤال فيما تلقت االسرة او أي فرد من االسرة الي نوع من المساعدات خالل 30 يوم الأخيرة ويقصد

بالمساعدات أية معونات مادية أو مساعدات إنسانية أو عينية تلقتها الأسرة أو أحد أفرادها على شكل هبة (ال
يعتبر الدين أو القرض مساعدة) من أي جهة كانت وذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسرة
وقد يكون مصدر المساعدة الأهل والأقارب أو من الأصدقاء والجيران أو من مؤسسات حكومية أو خاصة أو

دول عربية ......الخ. ويتم االجابة باحد الخياران 1 نعم او 2 ال لكل بند من بنود السؤال.

القسم الخامس: المساعدات واستراتيجيات التأقلم



I01: أي من المصادر التالية تدخل ضمن مصادر دخل األسرة 
الهدف من السؤال: معرفة مصادر دخل االسرة.

يتم استيفاء الإجابة على البنود أل 13 في القائمة، بحيث يتم اعتماد الوسيلة كمصدر دخل تعليمات للباحث/ة:
للأسرة بتسجيل 1. نعم أو 2.ال لكل بند من بنود السؤال.

 
I02: من المصادر اعاله ما هو المصدر الرئيسي لدخل االسرة (يتم  تحديد رمز المصدر)

الهدف من السؤال: تحديد المصدر الرئيسي لدخل االسرة.
يتم اختيار المصدر الرئيسي من المصادر المدرجة في سؤال I01 ويتم وضع رمزه في المربع تعليمات للباحث/ة:

المخصص لذلك.

I03: هل لدى األسرة أرض ملك
الهدف من السؤال: معرفة اذا كانت االسرة تملك أرض.

تعليمات للباحث/ة: تسأل االسرة اذا كنات تملك أرض، ويتم تسجيل الخيار (1) اذا كانت تملك، ويتم تسجيل الخيار
رقم (2) اذا كانت ال تملك.

I04: هل تم مصادرة/عزل أراضي لألسرة من قبل إسرائيل منذ انتفاضة عام 2000؟
الهدف من السؤال: معرفة اذا تم مصادرة او عزل اراضي لالسرة من قبل االحتالل االسرائيلي.

تعليمات للباحث/ة: تسأل االسرة اذا كان قد تم مصادرة أو عزل اراضي لها من قبل اسرائيل منذ عام 2000، ويتم
وضع االجابة المناسبة في المكان المخصص لذلك.

 
I05: هل لدى األسرة ثروة حيوانية

الهدف من السؤال: تحديد االسر التي لديها ثروة حيوانية
في المكان أو 2.ال تعليمات للباحث/ة: تسأل االسرة اذا كان لديها ثروة حيوانية أم ال، ويتم وضع 1.نعم

المخصص لذلك.
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القسم السادس: الدخل ووسائل توليد الدخل



دليل إرشادي

وزارة التنمية االجتماعية

نحو التحول من االغاثة
 الى التنمية المستدامة

دليل الباحثين الميدانيين
السجل الوطني االجتماعي
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