مسح فرص العمل المستحدثة
(الجولة االولى )2021
البيانات سرية بموجب قانون اإلحصاءات

 .1البيـــــــانات التعـــــــريفية
|__|__|__|__|

الرقم المتسلسل للعنقود

|__|

101

المحافظــة:

|__|__|

108

رقم الطبقـة:

102

اللـــواء :

|__|__|

109

رقم الجولة والمكرره :

|__| |__|__|

103

القضـــاء:

|__|

110

رقم العنقود

|__|__|__|__|

104

التجمع السكاني:

|__|__|__|

111

رقم المبنى:

(

)

105

المنطقة:

|__|__|

112

رقم المسكن:

(

)

106

الحي:

|__|__|

113

رقم االسرة في العنقود:

107

رقم البلوك:

|__|__|__|

114

115

رقم الربع:

)
(
رقم الهاتف (إن وجد):
اسم ورقم سطر الفرد المستجيب :ـــــــــــــــــ |__|__|

116

رقم الزيارة:

|__|

الزيارة الثانية |__|

الزيارة األولى |__|

|__|__|

الزيارة الثالثة |__|

117

تاريخ تعبئة االستمارة:

يوم شهر

|_|_| |_|_|

يوم

شهر

|_|_| |_|_|

يوم

شهر

|_|_| |_|_|

118

وقت بدء المقابلة:

دقيقة ساعة

|_|_| |_|_|

دقيقة ساعة

|_|_| |_|_|

دقيقة ساعة

|_|_| |_|_|

119

نتيجة الزيارة:

120

وقت انتهاء المقابلة:
الباحثة

 .1تمت

 .2أرجئت

 .5المسكن مغلق

 .6المسكن خالي  .7أخرى (حددي) ـــــــــــــــــــــــــــــ

دقيقة ساعة

|_|_| |_|_|

 .3ال يوجد عضو مؤهل
دقيقة ساعة

المراقب

اإلسم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|__|__|__|
التاريخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|__|__|__|
التاريخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظة للباحثة :إذا استعملت استمارة مكملة ضعي إشارة (×) في المربع |___|

|_|_| |_|_|

 .4رفضت األسرة
دقيقة ساعة

|__|

|_|_| |_|_|

كم كان عمرك في اخر عيد ميالد لك؟

205

204

ما تاريخ

)ما الجنس (االسم

ميالدك بالشهر والسنة؟
:الباحثة
:الشهر

00 اقل من سنة سجلي
97  فأكثر سجلي97

 ذكر.1
 انثى.2

98 ال اعرف
:السنة
9998 ال اعرف

How old are You at the last
birthday?
(This will be calculated by the
programme)

Month____
Don know 98
Year_____
Don't know 98

year

What is the
Sex of the
(Name)

1 Male
2. Female

ما عالقة (االسم) برب األسرة؟
 رب األسرة.0
 زوجة/ زوج.1
 ابنه/  ابن.2
 ام/  اب.3
 أخت/  اخ.4
 زوجة أب/  زوج ام.5
 الزوجه/ابنة الزوج/ ابن.6
 حفيده/ حفيد.7
 أقارب آخرون.8
 ال توجد قرابة.9
الخ.... سائق، خادم.10
What is (NAME)`s
situation is in the family
compared to the
household head?
0. HH head
1. Spouse
2. Son / Daughter
3. Father/Mother,
4. Brother/Sister
5. Father in-law/Mother inlaw
6. Son in-law/Daughter inlaw
7. Grandchild
8. Other kinship
9. No kinship
10. Domestic worker
(Maid…etc

202
االســـــم
)(ثالثة مقاطع
 أفراد األسرة.أ
المعتادين

201

. Name
and
surname?

month

Serial no.

less than one year record 00
97 and more record 97

Date of birth
(Month/Year)

203

الرقم المتسلسل

206

××
1
2
3
4

 بسبب الوفاة او السفر2021/6/30  ولغاية2021/1/1 األفراد الذين كانوا يعيشون مع األسرة (بمن فيهم غير األردنيين) وتركوها منذ
إلى الخـارج

91
92
93
94

.ب

224

221

220

219

خالل السبعة أيام الماضية
ًهل كان لدى (االسم) عمال
بأجر أو عمالً كان متغيبا
عنه مؤقتا ويتوقع أن يعود
اليه؟
249 ←  نعم.1
 ال ← الفرد التالي.2

هل قدم (االسم) مساعدة
غير مدفوعة األجر في
أعمال تجارية مملوكة
لألسرة أو أحد أفرادها أو
ساعد فرد من أفراد
األسرة في عمله المدفوع
األجر حتى ولو لساعة
واحدة فقط ؟

هل قام ( االسم ) بأي
نوع من األعمال
التجارية أو الزراعية أو
أي نشاط آخر لتوليد
الدخل خالل السبعة أيام
الماضية ولو لساعة
واحدة فقط؟

249 ←  نعم.1
224 ←  ال.2

249 ←  نعم.1
 ال.2

هل عمل ( االسم) في أي
عمل خالل السبعة أيام
، راتب،الماضية مقابل أجر
 أو أي أجر، إكرامية،عمولة
 حتى ولو،آخر نقدا أو عينا
لساعة واحدة فقط ؟ (بمن
فيهم المتدربين الحاصلين
)على بدل تدريب
249 ←  نعم.1
 ال.2

الرقم المتسلسل

 سنة فأكثر15 لألفراد الذين أعمارهم
تحديد االشخاص المشتغلين و العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والعاطلين عن العمل ومن
هم في قوة العمل المحتملة

Persons aged 15 years and over

×

Serial no.

SECTION C. IDENTIFICATION OF EMPLOYED, TIME-RELATED UNDEREMPLOYED, UNEMPLOYED
AND PERSONS IN POTENTIAL LABOUR FORCE
During the last 7 days, did During the past 7 days, did
During the past 7 days,
During the last 7 days, did
(NAME) have a paid job or (NAME) help unpaid in a
did (NAME) run or do
(NAME) do any work for
a business from which business owned by a
any kind of business,
wage, salary, commissions, tips
he/she was temporarily household or family
farming or other activity
or any other pay, in cash or in
absent and for which he/she member, or help a member
to generate income, if
kind, even if only for one hour?
expect to return? of household or family in
only for one hour?
(including paid internees)
his/her paid job, even if
only for one hour?
1. Yes → 249
1. Yes → 249
1. Yes → 249
2. No
2. No
2. No → Next person
1. Yes
2. No → 224

××

249

270JC

خصائص المشتغلين الذين أعمارهم ( )15سنة
فأكثر
أ .ما اسم المؤسسة التي يعمل فيها (االسم ) حاليا ّ
...؟
ب .ما هو القطاع الذي تنتمي الية المؤسسة التي
يعمل بها (االسم)؟

 .1قطاع عام
 .2قطاع خاص
 .3هيئات دولية
 .4عمل في المنازل

هل هذا هو عملك األول

تاريخ البدء بهذا العمل
بالشهر والسنة؟
الشهر

 .1نعم

ال اعرف 98

 .2ال

السنة

إلى الفرد التالي

اسم المؤسسة

271jC

ال اعرف 9998

نوع القطاع

A. What is the Name of establishment in
which the person works (open-ended
)question

)B. What is the sector where the (Name
?is working

1. Public sector
2. private sector
3. International Organizations
4. household work
Name of establishment

Sector

شهر

سنة

 .5بيانات عامة عن فرص العمل المستحدثة لدى األسرة
لألفراد الذين أعمارهم  15سنة فأكثر

الباحثة :تتعلق األسئلة  503- 501بأفراد األسرة الذين تم تسجيلهم في السؤال  202في القسمين أ وب ،وتأكدي من وجود فرد او اكثر لكل سؤال.
501

هل غير أي فرد من أفراد األسرة المسـجلين (بمـن
فيهم غير األردنيين) عمله /مهنته منذ 2021/1/1
ولغاية 2021/6/30؟
نعم 1..................................
ال 2...................................

502

هــل ح ــل أي فــرد مــن أفــراد األســرة المســجلين
(بمن فـيهم غيـر األردنيـين) علـى عمـل جديـد منـذ
 2021/1/1ولغاية 2021/6/30؟
نعم 1..................................
ال 2...................................

503

اسم الفرد ـــــــــــــــــــــــــــ

اسم الفرد ــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الفرد ـــــــــــــــــــــــــــــ

رقم سطر الفرد |__|__|

رقم سطر الفرد |__|__|

رقم سطر الفرد |__|__|

اسم الفرد ـــــــــــــــــــــــــــ

اسم الفرد ـــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الفرد ـــــــــــــــــــــــــــــ

رقم سطر الفرد |__|__|

رقم سطر الفرد |__|__|

رقم سطر الفرد |__|__|

هل ترك /فقد أي فرد مـن افـراد األسـرة المسـجلين
(بمن فيهم غيـر األردنيـين) عملـه منـذ 2021/1/1

اسم الفرد ـــــــــــــــــــــــــــ

اسم الفرد ـــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الفرد ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولغاية  2021/6/30ألي سبب من األسباب.
نعم 1..................................
ال 2...................................
رقم سطر الفرد |__|__|

504

رقم سطر الفرد |__|__|

عدد األفراد الذين ظهر لهم رقم سطر في األسئلة  503– 501ضمن تسلسل األفراد المسجلين في السؤال ،201
في حالة عدم ورود أفراد في أي من األسئلة  503 – 501ضعي دائرة حول الرمز  0وانهي المقابلة

رقم سطر الفرد |__|__|

0

انهي المقابلة

|__|

مالحظة للباحثة :لجميع أفراد األسرة المســجلين وظهــر لهــم رقــم ســطر فــي األســئلة  503 - 501انتقلــي إلــى االســتمارة الفرديــة (القســم
السادس)

مديرية املسوح األسرية
مسح فرص العمل المستحدثة
(الجولة االولى )2021
البيانات سرية بموجب قانون اإلحصاءات
االستمارة الفردية

 .1البيـــــــانات التعـــــــريفية
101

المحافظــة:
اللـــواء:
القضـــاء:
التجمع السكاني:
المنطقة:
الحي:
رقم البلوك:
رقم الطبقـة:

118

رقم الزيارة:

119

تاريخ تعبئة االستمارة:

121

نتيجة الزيارة النهائية|__| :
 .1تمت المقابلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2أرجئت
 .3الفرد المؤهل غير موجود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4رفض /رفضت
 .5تمت جزئيا
 .6الفرد غير قادر على االجابة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7اخرى (حددي) ................

102
103
104
105
106
107
108

|__|__|
110
|__|__|
|__| 111
|__|__|__| 112
|__|__| 113
|__|__| 116
|__|__|__| 201
|__| 202
الزيارة األولى |__|
109

يوم شهر

|_|_| |_|_|

|__| |__|__|
رقم الجولة والمكررة:
|__|__|__|__|
رقم العنقود:
)
(
رقم المبنى:
)
(
رقم المسكن:
|__|__|
رقم االسرة في العنقود:
)
(
رقم الهاتف (ان وجد):
|__|__|
رقم الفرد في األسرة:
اسم الفرد......................................... :
الزيارة الثالثة |__|
الزيارة الثانية |__|
يوم

شهر

|_|_| |_|_|

يوم شهر

|_|_| |_|_|

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6خلفية عامة عن المستجيب /المستجيبة
(لجميع األفراد الذين أعمارهم  15سنة فأكثر)
صباح /مساء الخير ،انا  ..............من دائرة اإلح اءات العامة ،نقوم بتنفيذ مسـ وننـي حـول فـرع العمـل المسـتنددة ونقـدر
مشاركتك في هذا المس  ،واود ان اسألك بعض األسئلة ،وسوف تساعد هذه المعلومات متخذي القرار في القطاعين العـام والخـاع
للتخطيط في هذا المجال وسوف اخذ من وقتك بندود  15– 10دقيقة لتعبئة االستمارة ،وكـل المعلومـات التـي سـتدلي بهـا سـتعامل
بسرية تامة ولن يطلع عليها أشخاع آخرون.
واآلن ،هل ترغب /ترغبين ان تسأل /تسألي أي شيء حول المس ؟
هل يمكنني ان ابدأ المقابلة االن؟
توقيع الباحثة  .................................................التاريخ .....................................
المستجيب /المستجيبة وافق /وافقت ان يشارك /تشارك في المقابلة ـــــــــــ 1
المستجيب /المستجيبة رفض /رفضت ان يشارك /تشارك في المقابلة ــــــــــ   2انتهت المقابلة

رقم
السؤال

البدائل

السؤال

االنتقاالت

600

للباحثة :سجلي الوقت

601

الجنس

602

ما تاريخ ميالدك بالشهر والسنة؟

603

كم كان عمرك في أخر عيد ميالد لك؟
الباحثة :قارن اإلجابة وصنني إجابة األسئلة
 205و 206إذا كانت اإلجابة غير متسقة

604

منــذ تـاريــخ  2021/1/1ولغايــــــة
نعم1 .....................................
الفرد
ترك
 2021 /6/30هل غير /ح ل/
ال2 .......................................
عمله  /مهنته؟

605

النالة الزواجية

606

الجنسية

607

هل أنت ملتنق حاليا أو سبق لك االلتناق
بمؤسسة تعليمية؟

الساعة|__|__| ....................................
الدقيقة |__|__| ....................................
ذكر 1 ...................................
انثى 2 ...................................
الشهر |__|__| ........................
ال اعرف98 ....................
السنة|__|__|__|__| .........................
ال اعرف9998 ....................
العمر بالسنوات الكاملة...............
العمر اقل من  15سنة 00 ................

|__|__|

اعزب ................................
متزوج ...............................
مطلق ................................
أرمل .................................
منف ل ...............................
أردني ................................
م ري ..............................
سوري ...............................
عراقي ...............................
عربية أخرى ........................
غير عربية ..........................

صنني البيانــات الــواردة
فـــــي االســـــئلة (– 501
 )504وانتقلــي إلــى فــرد
اخر ان وجد

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

6
نعم ،ملتنق حاليا 1 .......................
نعــم ،سبق له االلتناق2 .................
ال 3 .........................................

2

انهي المقابلة لهذا الفرد
وصنني السؤالين (205
و  )206واالسئلة (- 501
 )504و انتقلي إلى فرد
أخر ان وجد

استمري
609

رقم
السؤال
608
609

610

البدائل

السؤال

عدد السنوات الدراسية التي اكملها الفرد
بنجاح؟
النالة التعليمية

التخ ص العلمي

االنتقاالت

عدد السنوات |__|__| ........................
أمي .......................................
ملم ........................................
إبتدائي ...................................
إعدادي ...................................
اساسي ...................................
تلمذه مهنية ..............................
دانوي ...................................
دبلوم متوسط ............................
بكالوريوس .............................
دبلوم عالي ..............................
ماجستير .................................
دكتوراه ..................................
التخ ص :ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

|__|__|__|__|__|

611

استمري

للفرد الذي غير عمله /مهنته أو حصل على عمل جديد أو ترك العمل
مالحظـــة للباحثــــة :سجلـــي جميــــع االعمــــال التــــي عملهــــا الفرد خــــالل الفترة  2021 /1/1ولغــــاية 2021/6/30
611

612

613

614

سجل العمل

تاريخ ابتداء
العمل

هل مازلت
مرتبطا ً
بالعمل

تاريخ تركه

615
ما هو السبب الرئيسي لتركك
العمل؟
 .1اسباب اقت ادية
 .2اسباب تتعلق بنوافز العمل
 .3اسباب تتعلق بظروف العمل
ونبيعته
 .4اسباب اجتماعية
 .5اسباب شخ ية
 .6الزواج
 .7تقاعد
 .8أسباب صنية
 .9أخرى (حددي)

للعمل

 .1نعم
616
 .2ال

شهر

 .1أخر م لنة  /مؤسسة
عمل بها الفرد

سنة

|__|__| |__|__|

 .2العمل الذي سبق العمل
األخير مباشرة

|__|__| |__|__|

 .3العمل الذي سبق العمل
الثاني قبل األخير مباشرة

|__|__| |__|__|

 .4العمل الذي سبق العمل
الثالث قبل األخير مباشرة

|__|__| |__|__|

 .5العمل الذي سبق العمل
الرابع قبل األخير مباشرة

|__|__| |__|__|

622

×

1
2
1

شهر

616

سنة

ما اسم المؤسسة التي
تعمل /عملت بها؟

×

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

2
1

|__|__| |__|__|

2
1

|__|__| |__|__|

2

وقت انتهاء المقابلة

1

|__|__| |__|__|

2

الساعة |__|__| ..............................................
الدقيقة |__|__| ...............................................

الباحثة :انهي المقابلة ،واشكري المستجيب /المستجيبة وانتقلي إلى الفرد التالي ان وجد

4

×

خالل الفترة  2021 /1/1ولغــــاية 2021/6/30
ابتداء من آخر م لنة  /مؤسسة عمل بها
617
618
النشاط االقتصادي الرئيسي الحالي /السابق
للمؤسسة؟

عنوان مكان العمل
الحالي /السابق

619

620

621

ما المهنة الرئيسية الحالية/
السابقة؟

ما حالتك العملية
الحالية /السابقة

هل عملت أي عمـل قبـل
هــــــذا العمــــــل منــــــذ
 2021/1/1ولغايـــــــــة
2021/6/30؟

وجود مستخدمين آخرين

 .1نعم ← إلى س 611

 .1مستخدم بأجر

(أهم المنتجات أو السلع والخدمات التي
تنتجها أو تقدمها المؤسسة)

 .2صاحب عمل مع
 .3يعمل لنسابه دون
وجود مستخدمين آخرين
 .4يعمل لدى

لواء  /محافظة

العمل السابق
 .2ال ← س 622

األسرة دون اجر
 .5يعمل دون اجر

×××

×××

×××

×

×

مالحظات:
يرجى من الباحثة تسجيل كافة المالحظات والمشاكل التي تواجهها ،ونريقة حلها ،ومن قام بنلها ،وذلك بعد
الرجوع للمخت ين في المركز عمان.
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