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الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
قطــــــاع تكنولوجٌــــــا المعلومـــــــــات
مشروع المؤشــرات اإللكترونٌـــة
تعلٌمات استٌفاء استمارة األسرة لعــام 0227
 - 1تم تصمٌم االستمارة باستخدام أسلوب الترمٌز المباشر( سابقة الترمٌز) حٌث ٌتم وضع اإلجابات المحتملــــــة
أمام كل سؤال وٌتم إعطاء كل إجابة رقم مسلسل واإلجابة التً تنطبق علٌه هً المطلوب تدوٌنها.
 - 0تتكون االستمارة من :
أوال -البٌانـات األساسٌـة ألفـراد األسـرة .
ثانٌـــا -المؤشـــــــــرات العامــــــــــــــة .
ثالثـــا -االتصــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت .
رابعــا -الحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب .
خامسا -اإلنترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت .
ٌ -3جب مراعاة تسلسل األسئلة ووضع عالمة √ فً القوس أمام اإلجابة المناسبة واالنتقال من كل ســـــــؤال إلـى
السؤال الذي ٌلٌه مع مراعاة أنه فً بعض اإلجابات نجد عبارة (انتقل إلى السؤال رقم كذا) حٌث ٌجــــــب فـــً
هـذه الحالة االنتقال مباشرة إلى السؤال المحدد رقمه بتلك اإلجابة .

ؼــــــــالؾ االستمــــــارة
 - 1يخنىُ ٍِ بيبّبث حؼريفيت حخؼيق ٍؼظَهب ببىبيبّبث اىجغرافيت اىخفصيييت ىَْطقت اىببحذ /اىببحثت اىىاقؼت فـــــي
اىؼيْت وهً ( -:اىَحبفظت -اىقضٌ  /اىَرمز -اىَذيْت -اىشيبخت /اىقريت) -حضر  /ريف ىبيبُ ٍب إرا مبّج ٍْطقـت
اىبحذ ٍْطقت حضريت أً ريفيت -أصٌ اىطريق أو رقٌ اىبيىك أو رقٌ اىخْظيٌ وهى اىرقٌ اىَىجىد ػيً اىَبْـــً
واىَىضىع بَؼرفت اىضيطبث اىَحييت أو اصٌ ٍبىل اىَبًْ في حبىت ػذً وجىد رقٌ حْظيٌ  -اصٌ رئيش األصرة
وجَيت ػذد أفرادهب( رمىر /إّبد) ورقٌ اىخييفىُ إُ وجذ .
 -2يالحظ أّه يىجذ ٍضخطيالُ أػيً يضبر االصخَبرة ٍخصصبُ ىنخببت رقٌ األصرة األوه ػيً ٍضخىي اىَحبفظـــت
واىثبّي ػيً ٍضخىي اىشيبخت /اىقريت ورىل ىجَيغ االصخَبراث اىىاردة بنشىف اإلطبر ورقٌ األصرة ينخب ػيً
هيئت مضر إػخيبدي بضطه يبذأ ببىرقٌ ( )1وٍقبٍه جَيت ػذد االصخَبراث ػيً ٍضخىي اىَحبفظت في اىَضخطيو
األوه وجَيت ػذد االصخَبراث ػيً ٍضخىي اىشيبخت  /اىقريت في اىَضخطيو اىثبّي .
 - 3يخٌ وضغ ٍضيضو األصرة ببإلطبر( مشىف اىؼيْت) في اىقىس اىَىجىد أػيً يضبر االصخَبرة أٍبً رقٌ األصــرة
ببإلطبر.
ٌ -4جب التأكد من أن عدد أفراد األسرة الذي سٌتم تدوٌنه فً المستطٌل المخصص لذلك على ؼالؾ االستمارة
هو نفس مجموع األفراد الذٌن وردت أسمائهم وأرقامهم بالبٌانات األساسٌة ألفراد األسرة .
ٌ -5جب على كل من الباحث والمراجع و المشرؾ المٌدانً كتابه اسمه ثالثٌا على االستمارة بخط واضح مـــع
التوقٌع فً السطر المخصص لكل منهم فً نهاٌة ؼالؾ االستمارة وذلك بعد مراجعة جمٌع بٌانات االستمارة .
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1ـ البٌانات األساسٌة ألفراد األسرة
ٌ - 1تناول هذا القسم جمٌع أفراد األسرة المبحوثة وقد خصص لكل فرد من أفراد األسرة سطر مستقل ٌكتب فٌـــــه
اسم الفرد وقد أعطى لكل فرد رقم مسلسل على أن ٌبدأ برقم ( )1لرئٌس األســـــــــــرة ثم رقم ( )0للزوجــــــة
ثم رقم ( )3ألكبر األبناء ؼٌر المتزوجٌن سنا ورقم ( )4لألبن الذي ٌلٌه وهكذا إلى أن ٌتم االنتهاء من كتابــــة
جمٌع أفراد األسرة
- 0بعد كتابة أسماء جمٌع أفراد األسرة ( ٌجب أن ٌكون ثالثٌا) وإعطاء كل منهم رقم مسلسل ٌتم توجٌه األسئلة
من رقم ( )1إلى رقم ( )19وذلك بالنسبة لكل فرد على حده بدأ برئٌس األسرة وكتابة اإلجابة التً تنطبـق
علٌه فً السطر المخصص له أمام كل سؤال وبعد االنتهاء من األسئلة واإلجابات للفرد رقم ( )1رئٌـس األسرة
وٌتم تكرار نفس األسئلة والحصول على اإلجابات للفرد رقم ( )0وهكذا مع مالحظة األتً :
● ٌكون رئٌس األسرة هو الفرد رقم ( )1بهذا القسم وٌجب أن ٌوضح لكل فرد ٌلً رئٌس األسرة الصلة
بٌنه وبٌن رئٌس األسرة ( زوجة  -ابن /بنت  -زوج البنت /زوجة االبن ...الخ ) طبقا لمـــا ٌنطبــــق
علٌه من اإلجابات الواردة أمام السؤال .
● السن بالسنوات الكاملة هو (الفترة الزمنٌة بٌن تارٌخ المٌالد وٌوم زٌارة الباحث بالسنوات الكاملــــة
مع إهمال الشهور حتى لو بلؽت (إحدى عشر شهرا) وبالنسبة لألطفال ( أقل من سنة) ٌكتب صفر .
● االلتحاق بالتعلٌم مخصص لجمٌع األفراد الذٌن بلػ سنهم  6سنوات فأكثر وٌقصد به بٌان ما
إذا كان الفرد ألتحق بالتعلٌم أم ال وفى حالة التحاقه ٌتم كتابة اسم المرحلة الملتحق بها حالٌا
وفى حالـــــــة وجــــــود أفراد أقل من  6سنوات ٌتم اختٌار بند رقم ( )1أقل من السن .
● الحالة التعلٌمٌة مخصصة لجمٌع أفراد األسرة الذٌن بلػ سنهم  12سنوات فأكثر وٌقصد بها حالـــــة
الفرد من ناحٌة التعلٌم والمؤهل الذي حصل علٌة وتشمل الحاالت اآلتٌة -:
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 أقــــــل مــــــن الســــــن  :كل فرد من أفراد األسرة ٌقل عمره عن  12سنوات . األمــــــــــــــــــــــــــــــً  :هو الشخص الذي ال ٌعرؾ القراءة والكتابـــــــــــــــة . ٌقـــــــــرأ وٌكتــــــــــــب  :هو الشخص الذي ٌستطٌع قراءة جرٌدة وكتابة خطاب ولم ٌحصل على أيشهادة .
 شهادة أقـل من المتوسـط  :الشخص الحاصل على الشهادة االبتدائٌة أو اإلعدادٌة . شهـــــادة متوسطـــــــــة  :الشخص الحاصل على الثانوٌة العامة وما ٌعادلها من الدبلومات المتوسطة . شهادة فوق المتوسـط وأقـل من الجامعً  :الشخص الحاصل على دبلوم بعد الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلهاولم ٌحصل على شهادة جامعٌة .
 شهـــــادة جامعٌـــــــــــة  :الشخص الحاصل علــــــــى ( بكالورٌوس أو لٌسانس) . شهادة أعلى من الجامعً  :الشخص الحاصل على دبلوم أو ماجستٌر أو دكتوراه .● موقؾ الفرد من العمل (هو حالة كل فرد من أفراد األسرة ٌكون قد بلػ  6سنوات فأكثر من حٌث عالقته
بالعمل خالل األسبوع السابق لزٌارة الباحث) وهى إحدى الحاالت التالٌة -:

 -1المشتؽــــــــــل  :هو الفرد من ( 6سنوات فأكثر) الذي ٌزاول عمال بأي من األنشطة االقتصادٌة كل الوقت
أو لبعض الوقت على األقل ساعة خالل األسبوع السابق لتارٌخ زٌارة الباحث وٌعتبر فً
حكم المشتؽل الشخص المرتبط بعمل ولم ٌتمكن من مزاولته طوال األسبوع السابــــــــق
لتارٌخ الزٌارة .
 - 0المتعطـــــــــــل  :هو الفرد من سن  64 -6سنة الذي ٌقدر على العمل وٌرؼب فٌه وٌبحث عنه ولكنه ال
ٌجده طوال األسبوع السابق لتارٌخ زٌارة الباحث وقد ٌكون :
أ -متعطل قدٌـــم( سبــــــق له العمل)
ب -متعطل حدٌث( لم ٌسبق له العمل)
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 -3خارج قوة العمل  :هم األفراد من سن  64 -6سنة والقادرون على العمل وال ٌعملون وال ٌبحثون عــــــن
العمل ألي سبب ٌمنعهم عن العمل خال ل األسبوع السابق لتارٌخ زٌارة الباحث مثل :
( المتفرؼة ألعمال المنزل  -المتفرغ للدراسة  -الزاهد فً العمل  -بالمعاش أو المتقاعد-
العجز الجزئً  -المجندون  -نزالء السجون)
 -4خارج القوى البشرٌة  :هم األفراد صؽار السن أقل من  6سنوات وكبار السن  65سنة فأكثر وال ٌعملـــون
وكذلك األفراد العاجزٌن كلٌا عن العمل بصفة دائمة داخل الشرٌحة العمرٌة
(  )64 -6سنة .
وفى حالة إختٌار بند (ٌ )5/4/3تم اإلنتقال إلى س ()9/1
● الحالة العملٌة  :هً تصوٌر لحالة الفرد ( 6سنوات فأكثر) من حٌث عالقته بالعمل وٌتم كتابه الحالة العملٌــة
الؽالبة وهى التً قضى فٌها الفرد معظم وقته خالل الفترة المطلوب عنها البٌان أي إنه مطلوب إجابة واحدة فقط
وقد تمثل إحدى الحاالت اآلتٌة :
ٌ - 1عمل باجر :هو الشخص الذي ٌعمل لدى الؽٌر( حكومة  -قطاع عام أو أعمال عام  -قطاع خاص) مقابل
أجر نقدي أو عٌنً أو كالهما معا سواء كان هذا األجر ٌتم الحصول علٌه بالٌوم أو األسبوع أو الشهر .
 - 0صاحب عمل وٌدٌره وٌستخدم آخرٌن  :هو الشخص الذي ٌعمل فً مشروع ٌملكه وٌستخدم عامل أو أكثر
معه بأجر أو بدون أجر سواء كانوا من أفراد األسرة أو من ؼٌرهم .
ٌ - 3عمل لحسابه وال ٌستخدم أحدا  :هو الشخص الذي ٌعمل بمفرده ولحسابه فً نشاط إقتصادى بمنشأة أو
خارج المنشأة وال ٌستخدم أحدا بأجر أو بؽٌر أجر مثل صاحب المنشأة التً ٌعمل بها وحده ( الشٌـــال -
البائع المتجول  -صاحب سٌارة أجرة ........الخ) .
ٌ - 4عمل لدى األسرة بدون أجر  :هو الفرد الذي ٌعمل بدون أجر لدى أحد أفراد أسرته المعٌشٌة سواء فً
منشأة أو مزرعة تمتلكها أو تستأجرها األسرة .

● المهنة الرئٌسٌة للمشتؽل والمتعطل الذي سبق له العمل (15سنة فأكثر) وٌتم كتابة مسمى المهنة أو نوع
العمل الذي ٌزاوله الفرد وٌقضى فٌه معظم وقته بالتفصٌل .
مرتبات  /معاشات /استثمارات مالٌة
ٌتـم ذكـر الدخـل الشهـري لكـل فـرد من أفـراد األسـرة علـى حـدة ( أجـور． /
فً ( ودائع البنـوك  /دفتـر توفٌـر  /أسهم وسندات /إٌجار عقارات  /أراضى زراعٌة  -تحوٌالت نقدٌـة فً الداخـــــل
أو الخارج  -مساعـدات مالٌة من أهـل الخٌـر -إلــخ ) .
س(ٌ )12/1تـــم اإلجابة عن الســؤال لتحدٌد مدى استخدام االنترنـت لكل فـرد مــن أفـراد األســرة
فً حالة اإلجابة بنعم ٌتم اإلنتقال إلـى س (. )10/1
فً حالة اإلجابة بال ٌتم اإلنتقال إلى س ( )11/1لتحدٌد أسباب عدم التعامل مع االنترنــت
( ٌسمح بتعدد اإلجابات)(ٌتم اإلنتقال إلى س(. ) 18/1
س (ٌ )10/1تـم اإلجابة عـن السؤال لتحدٌد مكان التعامل مع االنترنت بالنسبة للمستخدم ( ٌسمح بتعدد اإلجابات).
س (ٌ )13/1تـم اإلجابة عـن السؤال لتحدٌـد مجـاالت استخـدام االنترنـت لكـل فرد من أفراد األسرة
( ٌسمح بتعدد اإلجابات) .
س (ٌ )14/1تـم تحدٌد اللؽة المستخدمة فـً التعامل مـع االنترنـت ( ٌتم اختٌار إجابـة واحدة فقط ) .
س (ٌ )15/1تـم تحدٌـد دورٌـــــــة التعامـــــــــل مـع اإلنترنــــــــت (ٌتم اختٌار إجابـة واحـدة فقــط ) .
س (ٌ )16/1تـم تحدٌـــــــد عدد ساعــــــــات استخــــــــــــــدام اإلنترنـت طبقــــــــا لدورٌة التعامـل .
س (ٌ )17/1تـم تحدٌـد تكلفـة االنترنـت ( فى حالة التعامل مع اإلنترنت فى المقاهــً /النــوادي/المكتبات العامة) .
س ( )18/1فى حالة اإلجابة بنعم ٌتم اإلنتقال إلى س ()19/1
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فى حالة اإلجابة بال ٌتم اإلنتقال إلى الفرد التالى فى األسرة .
س (ٌ )19/1تم تحدٌد هل ٌتم إستخدام الكارت اإلئتمانى فى إجراء معامالت مالٌة عبر اإلنترنت أم ال .
للبــــاحث  :بٌانات بقٌة األجزاء مطلــوب إستٌفائهــا عن األسرة ككــل ولٌســت عن األفراد حٌث توجه األسئلة
إلى رئٌس األسرة أو أى شخص بالػ رشٌد من أفراد األسرة للحصول على إجابة لكل سؤال .

0ـ المؤشــرات العامــــــة
هذه األسئلة تستوفى على مستوى األسرة ككل
ٌتـم اإلجابة عـن س ( )1/0لتحدٌد مدي توافـر :
بند رقم ( )1رادٌــو وفً حالة اختٌــار نعـم ٌتم تحدٌـد عــدد األجهـزة الموجـودة علً مستـوي األســـــــرة .
بند رقم (ٌ )0تم تحدٌـد مـدي توافـر مصـدر الكهرباء لـدي األســرة أم ال وفً حالة اإلجابة بال ٌتـم االنتقال إلً
س ( )1/3إستبٌان اإلتصاالت وفً حالة اإلجابة بنعـم ٌتـم االنتقال إلـً بند (. )3
بند رقم ( )3الخاص بالتلٌفزٌون وفى حالة اإلجابة بنعم ٌتم تحدٌد عدد األجهزة وفى حالة اإلجابة بال ننتقل
إلى بند رقم (. )7
بند ( )4الخاص بالدش وفى حالة اإلجابة بنعم ٌتم تحدٌد عدد األجهزة وفى حالة اإلجابة بال ننتقل إلى بند(. )5
فـ فى البنود (ٌ )7،6،5تــم تحدٌـد مـدي التوافـر أو عدم التوافـر دون الحاجة لذكـر العـدد .
بند ( )7سوؾ ٌحدد هل لدى األسـرة وصلة إنترنــــــــــت ()ADSL / ISDN
ونجـد أن البنود رقـم ( )6،5،4مرتبطـة بوجـود تلٌفزٌـون فـً بند ( . ) 3

3ـ اإلتصــــــــــــــــاالت
أوال ـ الهواتــــــؾ الثابتـــــــة :
س( )1/3فً حالة اإلجابة بنعـم ٌتـم االنتقال إلً س ( )3/3لتحدٌد عدد خطـوط الهواتـؾ الثابتة المتوافرة لـدى
األسـرة وٌتم ذكر رقم التلٌفون على الؽالؾ .
فً حالة اإلجابة بال ٌتـم ذكـر أسباب عـدم وجـود خـط ثابــت فى س ( )0/3و ٌسمح بتعدد اإلجابات
ة
وٌتم تحدٌد مدة اإلنتظار فى حالة ما إذا كان مدرج بقائمة اإلنتظار وٌتـم االنتقال إلى س (. )6/3
 .س (ٌ )4/3تـم تحدٌـد قٌمــــــة أخـــــــــر فاتــــــــــــــــورة خالل (أخـر 3شهـور) .
س س (ٌ )5/3تم تحدٌد قٌمة اشتـراك االنترنـت ( )DIAL UPخالل (أخر 3شهـور) ..
ٌ )6．تـم تحدٌـد اشتــــراك االنترنـــــت عن طرٌـق الوصلـة (أخر  3شهور) .
س س (/3

ثانٌا  -الهواتـــؾ المحمولـــة :

س ( )7/3فى حالة اإلجابة بنعم ٌتم اإلنتقال إلى س()8/3
فى حالة اإلجابة بال ٌتم اإلنتقال إلى س(. )1/4
س (ٌ )8/3تم تحدٌـد عدد الهواتؾ المحمولة المملوكة لدى األسرة .
س (ٌ )9/3تم تحدٌد عدد الهواتؾ المحمولة المملوكة لدى األسرة طبقا لنوع المحمول = العدد فى س(. )8/3
س (ٌ )12/3تم تحدٌد تكلفة مكالمات الهواتؾ المحمولة طبقا لنوع الخدمة (أخر  3شهور) .
س (ٌ )11/3تم تحدٌد عدد أفراد األسرة المستخدمٌن للمحمول.
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4ـ الحاســـــــــــــــــب
س ( )1/4فً حالة اإلجابة بنعـم ٌتم تحدٌـد عـدد مستخدمً الحواسـب لدى األســرة فى س (2)0/4
وفـى حالة اإلجابة بـال ( ٌنتهً االستبٌان ) .
س (ٌ )3/4تم تحدٌد مجاالت استخـدام الحاسب و ٌسمـح بتعـدد اإلجابات و ٌتـم اختٌـار أخـرى فً حالـة وجود
مجاالت استخدام أخـرى .
س ( )4/4فــً حالة اإلجابة بنعـم ٌنتقـل إلى س ( )6/4لتحدٌد عـدد أجهـزة الحـواسـب لـدى األسـرة .
فــً حالة اإلجابة بال ٌتـم اإلجابـة عـن س ( )5/4لتحدٌد أسباب عدم شـراء الحاسـب وٌسمح
بتعدد اإلجابات و ٌتم االنتقال إلى س ( )0/5االنترنت .

5ـ اإلنترنــــــــــــــــت
أنواع االتصال باإلنترنت
 : DIAL UPهو االتصال باإلنترنت عن طرٌق خط التلٌفون وتكون سرعته ضعٌفة وأقصى سرعة 56 kb /S
وٌحتاج إلى كرت مودم وتحمل تكلفته على فاتورة التلٌفون .
 : ADSLاالتصال باإلنترنت بدون شؽل خط التلٌفون وتصل سرعته إلى  0Mb/Sوٌحتاج إلى كرت شبكة
وٌتم االشتراك عن طرٌق شركات متخصصة وال تحمل التكلفة على فاتورة التلٌفون .
 : ISDNتصل سرعة االتصال إلى  108 kb/Sوٌتم االشتراك عن طرٌق السنترال وٌتم االتصال عن
طرٌق خط التلٌفون وٌحمل االشتراك على فاتورة التلٌفون ولها اشتراك شهري ثابت وتحتاج إلى
جهاز لعدم إشؽال خط التلٌفون .
س (ٌ )1/5تم تحدٌد طرٌقـــة االتصال باإلنترنـــت فـــى (المنـــــزل) وٌسمــح بتعــدد اإلجابـات .
الحكومة اإللكترونٌة  :الخدمات الحكومٌة المقدمة عن طرٌق اإلنترنت لتٌسٌر حصول المواطن علٌها بسهولـــة
ولتحسٌن أداء اإلدارات الحكومٌـة .
س (ٌ )0/5تم تحدٌد هل ٌتم التعامل مع الحكومة اإللكترونٌة لفرد من أفراد األسرة أو أكثر وفى حالة اإلجابة بنعم
ٌتم اإلنتقال إلى س ( )4/5لتحدٌد مجاالت تعامل األسرة مع الحكومة اإللكترونٌة وٌسمح بتعدد اإلجابات
وفى حالة اإلجابة عن س( )0/5بال ٌتم اإلنتقال إلى س( )3/5لتحدٌــــد أسباب عدم تعامل األسرة مع
الحكومة اإللكترونٌة وٌسمح بتعدد اإلجابات ثم ٌتم اإلنتقال إلى س(. )5/5
التجارة اإللكترونٌة  :ممارسة عملٌات البٌع والشراء والدخول فى مناقصات ومزادات ومنح عطاءات عن طرٌـق
شبكة اإلنترنت .
س ( )5/5فى حالة اإلجابة بنعم ننتقل إلى س(. )7/5
فى حالة اإلجابة بال ننتقــل إلى س(. )6/5
س (ٌ )6/5تم تحدٌد أسباب عدم تعامل األسرة مع التجارة اإللكترونٌة وٌسمح بتعدد اإلجابات و(ٌنتهى اإلستبٌان) .
س (ٌ )7/5تم تحدٌد مجاالت تعامل األسرة مع التجارة اإللكترونٌــــــة وٌسمح بتعدد اإلجابات وٌتم تحدٌد قٌمة
المشترٌات والمبٌعات إن وجدت بالجنٌه المصرى .
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