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  خلفية عامة 
، 2004تنفذ دائرة اإلحصاءات العامة التعداد للسكان والمساآن في شهر تشرين األول عام 

وعلى الرغم من أن قانون اإلحصاءات العامة ينص بوضوح .  ويعتبر هذا التعداد األول في األلفية الجديدة
عشر سنوات على األآثر، اال أن تنفيذ التعدادات السكانية في األردن لم على ضرورة تنفيذ التعداد مرة آل 

يتصف باالستمرارية والدورية المطلوبة التي نص عليها القانون وذلك نتيجة للعديد من العوامل، ومن 
  .أهمها الظروف السياسية التي شهدتها دول المنطقة ومن ضمنها األردن، وخاصة خالل القرن الماضي

داد في حصر           1952داد األول للمساآن في المملكة عام       نفذ التع  ، وتمثل الهدف الرئيسي لذلك التع
سكان                   ساآن أو ال اني أو الم إذا .  آافة المباني والمساآن والسكان دون جمع أية بيانات تتعلق بخصائص المب

س  وع ال غ مجم ط وبل سكان فق ساآن وال اني والم د سريعة للمب ة ع ى عملي داد عل ك التع ذاك اقتصر ذل كان آن
  . ألف نسمة586.2

 حيث شمل المملكة بضفتيها، 1961نفذ التعداد الثاني للسكان والمساآن في شهر تشرين الثاني 
وتميز عن التعداد األول بأنه استند إلى المنهجيات العلمية في تنفيذ التعدادات التي أوصت بها األمم المتحدة 

انات تفصيلية عن السكان، آالخصائص الديموغرافية وقد جمعت من خالل التعداد بي.  في ذلك الوقت
آما جمعت أيضًا بيانات تفصيلية عن المباني والمساآن والخدمات المتصلة .  واالجتماعية واالقتصادية

  . ألف نسمة900.8بها، وبلغ عدد سكان الضفة الشرقية 
طى التعداد الضفة وقد غ.  1979أجري التعداد الثالث للمساآن والسكان في شهر تشرين الثاني 

الشرقية من المملكة فقط، حيث حالت ظروف االحتالل دون تنفيذه في الضفتين، وبلغ عدد سكان الضفة 
  . ألف نسمة2133الشرقية 

.  1994 آانون األول 10ونفذت دائرة اإلحصاءات العامة التعداد الرابع للسكان والمساآن في 
المساآن ضمن عملية إحصائية واحدة، وجمعت من خالل حيث تم في ذلك التعداد دمج تعدادي السكان و

  .  ألف نسمة4139.5التعداد بيانات عن المباني والمساآن والسكان وبلغ عدد السكان 
ث      ة حي رة اإلحصاءات العام ا دائ وم به ة إحصائية تق ر عملي و أآب داد ه روف أن التع ن المع وم

وفير بيا ة ضخمة لت شرية ومادي وارد ب ة م ك تعبئ ستلزم ذل ة وإحصائية ي ات متنوعة تخدم أغراض إداري ن
  .وتنفيذية متعددة

  
  

  التعداد  تعريف 2.1
ات ا          يقصد به العملية الكلية لجمع     شر البيان ل ون صادية     وتجهيز وتبويب وتحلي ة واالقت لديموغرافي

ه،             عن مفردات قطاعي السكان والمساآن       واالجتماعية المختلفة  ين أو في جزء محدد من ا   في قطر مع  دونم
  . وذلك عند لحظة زمنية محددة يطلق عليها المرجع الزمني لعمليات العد تكرارأوذف ح
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   الرئيسية للتعداد األهداف3.1

في تخطيط وتنفيذ األنشطة اإلدارية العام للسكان والمساآن التعداد النتائج المتحصلة من فيد ت
، حيث المبنية على أسس علمية سليمة بما يساعد على اتخاذ القرارات والصناعية واالقتصادية والبيئية

في حين يفيد تعداد .  المملكةألصغر وحدة إدارية في  وتفصيلية ملةاشبيانات السكاني يوفر التعداد 
.  المساآن في تقييم نوعية المساآن ومالءمتها مما سيتيح تقييما لألحوال الصحية والمعيشية للسكان

    :وفرنه يأيات اإلحصائية األخرى في يتميز التعداد الشامل دون سواه عن العملو

عن آافة السكان وخصائصهم الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية ه ملة ومفصلابيانات إحصائية ش. 1
معدالت النمو ( و جغرافي وما يرتبط بها من معدالت ومؤشراتأ أدنى مستوى إداري سبح

  .)األردنية وغير األردنيةة العمل قو، ةالتعليميالخصائص النوعي، والسكاني، الترآيب العمري 

سكاني في             رورية تّ ضبيانات   .2 يم الوضع ال ة  مكن من تقي رة   المملك ين  الفاصلة  خالل الفت داد الب ، اتتع
باإلضافة إلى رصد التغيرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية التي طرأت على السكان خالل             

 .اء بالتجمع السكاني وانتهاء بالمحافظةاإلدارية ابتدتقسيمات مختلف الفي فترة تلك ال

ع     بيانات تتعلق ب   .3 ين في       وخصائص   حجم وتوزي ر األردني ة   غي دة بدرجة       وخاصة المملك ة الواف  العمال
ة ن الدق ة م دير ،عالي ى التق اد عل ن االعتم دال م ى  .  ات ب ى التعرف عل داد باإلضافة إل ين أع األردني

 .محددة شروطخارج المملكة الذين تنطبق عليهم العاملين 

شية                    .4 األحوال المعي صلة ب ا وخصائصها ذات ال سكنية ومرافقه .  بيانات عن المعروض من الوحدات ال
ا  ق الرف ى تحقي الم تهدف إل كانية واضحة المع ة لوضع سياسة إس ية الالزم ات األساس وفير البيان  هوت

ى أن    .  ألفراد المجتمع  صال              هباإلضافة إل ساآن ومدى ات وفر مؤشرات عن ظروف الم بالخدمات  ا  ه ي
   .العامة

ار .5 امًالًاإط ديثو  ش ساآن   ًاح اني والم ة    للمب ة المختلف سيمات اإلداري ات والتق سب التجمع ر ح .  واألس
ة            ضروريًا ل ويعتبر هذا اإلطار     ذ المسوح األسرية المختلف ات لتنفي نعكس     ،تصميم وسحب العين ا ي  مم

ستخدم   ،الوفاة والهجرة وبة يجابا على دقة قياس الظواهر المختلفة التي تتم دراستها آالخصو       إ  والتي ت
 .عداد السكان لفترة ما بعد التعدادأحساب معدالت النمو السكاني وتقديرات لساسًا أ

ات لكل       .6 سمى بنظام المعلومات                       أسرة قاعدة بيان ا ي وافرة من خالل م ا مع الخرائط المت  يمكن ربطه
ة     ربط هذه البيانات بما يتوافر من معل       حيث يمكن    ،)GIS(الجغرافي   دارس  أخرى، ومات خدمي   آالم

شرطة     والجامعات  والشوارع  والمراآز الصحية   و ا يمكن من        ،...مراآز الدفاع المدني ومراآز ال  آم
 .  من خالل هذا النظام بسرعة فائقةواألفراد األسرالتعرف على عناوين اآللي خالل الحاسب 
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. 2  التعاريف والتصانيف

سكاني ع ال يم  : التجم ذي يق ان ال و المك ة   ه ساآن ثابت ان وم ي مب ات ف أفراد أو جماع سكان آ ه ال  و أ في
ة د       .  متحرآ صادي واح شاط اقت ة ن زا لممارس ع مرآ ون التجم د يك رو أوق ات  أآث ف التجمع ، وتختل

ا         زه عن            .  السكانية اختالفا آبيرًا من حيث حجم السكان فيه سكاني اسما يمي ا يحمل التجمع ال ادة م  وع
    .أآثرو أويتكون من بلوك واحد ودًا واضحة األخرى، وللتجمع حدالتجمعات 

ًا                  ع قضاء معين ة يتب ًا أو         (وللغايات اإلحصائية، فإن آل تجمع سكاني في المملك ان قضاء وهمي سواء آ
ع محافظة                )فعليًا واء يتب واء، وأن آل ل ع ل ًا            .   ، وأن آل قضاء يتب د خصص لكل تجمع سكاني رقم وق

ره من التجمعات و         ) رمزًا( ى مختلف              يميزه عن غي ة واإلحصائية عل سيمات اإلداري سبة للتق ذلك بالن آ
   .مستوياتها

ة                     :المنطقة ة ولكل منطق اطق خدمي ى من ديات إل قسمت آل مدينة بموجب نظام التسمية والترقيم في البل
ى            .  عن بقية المناطق   اسم ورقم يميزها   سم إل م تق وللغايات اإلحصائية،  تعتبر التجمعات السكانية التي ل

  . من قبل البلديات التي تتبع لها، منطقة واحدةمناطق

ى                    :الحي   رقيم إل سمية والت سكانية األخرى بموجب نظام الت دن والتجمعات ال قسمت آل منطقة في الم
اء                 ة األحي زه عن بقي م يمي ر التجمع         .  أحياء وقد تم إعطاء آل حي اسم ورق ات اإلحصائية،  يعتب وللغاي

   .حالة آان التجمع غير مقسم إلى مناطق وأحياءحيًا واحدًا ضمن منطقة واحدة في 

وك ّو :البل اني تك ن المب ة م كاني، مجموع ع س ن تجم زءا م كانيا أو ج ا س دود اصطناعية  ن تجمع ه ح ل
اء ، األدراج، الدخالت والممرات ،آالشوارع المعبدة وغير المعبدة    د    ، أعمدة الكهرب اتف وسكة الحدي  اله

سهولة                األ ،الخ، أو حدود طبيعية آالجبال    ... ة ب ى الطبيع ا عل ـة يمكن التعرف عليه ـار واألودي د  .  نه وق
زة ذات أشكال              ستطيلة   وضع حول حدود آل بلوك عالمات ممي ا          م ة وتحمل رقم ين حدوده الخارجي تب

  .يميزه عن البلوآات المجاورة

ؤدي      أ ممر عام    :)الطريق (الشارع ى و خاص ي ى      إل داخل مبن ر و  أ م شارع مرصوفًا      أآث د يكون ال ، وق
ستقيما    )ترابي(و غير مرصوف    أ) معبدًا( اً أ، وقد يكون م ا من طرفين      .  و متعرج د يكون مفتوح و أوق

ه   أوقد يكون للشارع اسم يميزه عن غيره من الشوارع المجاورة           .  مسدودا من طرف واحد    و القريبة من
شارع                 ه ال ه   أو  أ صفة رسمية      ذووقد ال يكون له اسم، وقد يكون االسم الذي يعرف ب ه     أطن ق علي دون ل

  .أي صفة رسمية

ة           ذاتهبهو آل مشيد قائم      : المبنى ة أو مؤقت ادة   ، مثبت على اليابسة أو الماء بصفة دائم   مكون من أي م
ين أو لممارسة العمل أو                          بناء   سكن اآلدمي ستخدم ل ـه سقف، ي ر ول آانت، يتكون من طابق واحد أو أآث

سلية،  ادة أو الت اب   العب ه ب دخل(ل ؤدي  ) م ر ي ة     أو أآث ع أو غالبي ى جمي اص إل ام أو خ ق ع ن طري م
اه   ودآان  والتعتبر ملحقات المبنى مثل الكراج   و . مشتمالته ع الالمخزن من     ودورة المي األساسية   تواب

ر   ع ت ال و ،   مستقلة لمبنى وليست مبانٍ  ل  الجسور وأآشاك     و   مظالت مواقف الباصات      :آل من   ،  ٍنامب تب
  . والمباني المهجورةالكهرباءومحوالت 
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ى        يوضع على  هو عبارة عن الرقم الذي    :الرقم الدائم للمبنى   ه عل م تثبيت ذي ت ة وال المبنى بصورة دائم
ام  مثال و ،لخدمية وامدخل المبنى من قبل بعض الجهات التنظيمية       ك األرق ة التي قامت    ذل ة  المعدني  أمان

  . في مدينة الزرقاءلزرقاء التي قامت بتثبيتها بلدية اواألرقامعمان الكبرى بتثبيتها في مدينة عمان 

ى    دخل      :المدخل الرئيسي للمبن شارع            أ هو الم ى ال ذي يطل عل اب ال ة    أو الممر    أو الب درج   أو الدخل و ال
ر  مشتمالت المبنى وطوابقه، وقد يكون للمبنى        إلىويؤدي   دخل    أآث صفات،       من م ه نفس ال تم   أ إالل ه ي ن
  .اره مدخال رئيسيًاب استخداما واعتأآثرهااختيار 

د ىالم دخل :خل الفرعي للمبن ل م و آ ؤدي أ ه اب ي ىو ب دخال إل اره م تم اعتب م ي ى ول شتمالت المبن  م
  .شروط عليهرئيسيا لعدم انطباق ال

وك   ي البل ى ف سل للمبن رقم المتسل ى(ال دادي للمبن رقم التع و :)ال ه   ه تم رش ذي ي رقم ال ن ال ارة ع عب
رار نف   ى وتك سي للمبن دخل الرئي ين الم ى يم دهان عل طة ال ع إضافة بواس رقم م ه ) ت(س ال ى يمين عل

شكل           001لألبواب الفرعية إن وجدت، ويبدأ البلوك بالمبنى رقم          وك وب  ويستمر حتى آخر مبنى في البل
  .متسلسل

  :نوع المبنى ويكون أحد األنواع التالية
  

ي أو خارجي                         ه درج داخل ر وفي ذي يتكون من طابق واحد أو أآث هي المبنى ال
ة وجود شقق                  يخدم جميع الطوابق في ا     سكن فقط في حال ستخدم لل د ت ى، وق لمبن

 .سكنية فيها أو ألغراض مختلفة آالسكن والعمل معًا، أو للسكن والعبادة وهكذا

  عمارة  .1

ى                    ذه الغرف عل د تكون ه ر وق ة أو أآث هي المبنى التقليدي الذي يتكون من غرف
و        ا تك دا وربم ن داخل  شكل صف واحد أو متناثرة أو قد تتكون من غرفتين وبرن

ور  وش(س ا درج    )ح صل  بينهم ابقين ي ن ط ضًا م ة أي دار مكون ون ال د تك ، وق
 .خارجي مكشوف على األغلب

  دار .2

د     فيال .3 ابق واح ن ط ون م ادة ويتك ن الحجر النظيف ع شيد م ه م ائم بذات ى ق هي مبن
د   ا يخصص أح ي، آم ا درج داخل صل بينهم ر ي ابقين أو أآث ن ط احين أو م بجن

ابق الوا    ة الط ي حال ة ف ر أو      األجنح اح اآلخ وم والجن اني للن ابق الث د أو الط ح
ا       ف أنواعه دمات بمختل بخ وللخ تقبال والمط صص لالس ي يخ ابق األرض . الط

ة                   ك الحديق آما يتوفر في الفيال غالبًا حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحة تل
سطح                       ا يغطى ال سيارة، آم راج لل ا من الخارج وآ باإلضافة إلى سور يحيط به

 .يال بمادة القرميد على األغلبالعلوي للف
ة للجدران               هي مبنى قائم بذاته يتكون من غرفة واحدة أو أآثر تكون المادة الغالب

 .أو مادة اإلسبست) الصاج(الخارجية والسطح من الزينكو، أو التنك 
  براآية  .4

اء من                        خيمه  / بيت شعر .5 ادة البن تقرار وتكون م ات واالس ه يأخذ صفة عدم الثب ائم بذات هو مبنى ق
 .عر أو الصوف أو القماشالش

سة       ة، أو مؤس صنعًا، أو مدرس ون م أن يك ط آ ل فق ستخدم للعم ى الم ي المبن ه
د تكون             ذا المبنى جزءًا خاصًا الستخدام الحراس، وق ان في ه حكومية، وإن آ

  مؤسسة/ منشأة .6
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ر صالح      هو المبنى قيد اإلنشاء أو التشطيب حاليا       تحت التشييد .7 ، أي أنه غير مكتمل البناء وغي
 .لالستعمال في وقت التعداد

 .وتشمل الكوخ والكهف والمغارة وما إلى ذلك أخرى .8

شية        أ من مبنى له جدران وسقف،       ًاهو عبارة عن مبنى بأآمله أو جزء       :المسكن سكن أسرة معي عد أصال ل
شييد وقت ال            ن آ إاله حتى و  غواحدة أو أآثر مهما آانت صفة إش       ا أو تحت الت د ان خاليا أو مغلق يتكون  و.  ع

 ولـه باب مستقل عن المساآن األخرى يؤدي مباشرة أو عن طريق            ،المسكن من غرفة أو أآثر مع منافعها      
سكنا     ،ممر أو درج إلى الطريق العام دون المرور بمساآن أخرى          ر م اني المهجورة التي ال        : وال تعتب  المب

  .تصلح للسكن اآلدمي

ألغراض التعداد، فإن آل مكان وجد مأهوًال وقت العد يعتبر مسكنًا وإن لم يكن معدًا لالستخدام آمسكن و
  .  مثًال آالدآان

  :وبناء على ذلك قد يكون المسكن في إحدى الحاالت التالية
  .أو الدار مبنى مشيدًا أصًال لسكن أسرة واحدة أو أآثر آالفيال .1

 .2 .ة جزءًا من مبنى آالشقة في العمار
 .3 .مكانًا مأهوًال داخل منشأة مثل سكن الحارس أو مدير المنشأة

 .مبنى معدًا أصًال للسكن لكنه يستخدم آمنشأة وسكن في نفس الوقت .4
 .المباني الهامشية وقت العد .5
  .مبنى معدًا لغير السكن آالمنشأة أو المتجر ولكنه مأهول وقت العد .6

شابهة        مسكن مخصص لإلقامة الجماع   هو   : الجماعي المسكن ربطهم ظروف مت راد ت ية لمجموعة من األف
شفيات،، دور العجزة، دور                        سجون، المست ك ال ى ذل ة عل شترآة ومن األمثل أو أوضاع خاصة أو أهداف م

ة                 شقق الفندقي ادق وال ال، الفن اء، سكن العم ع    .  األيتام، بيوت الطلبة، سكن الممرضات واألطب ر جمي ويعتب
  . واحدة مهما آان عددهمالقاطنيين في المسكن الجماعي أسرة

سكن  سي للم دخل الرئي ون     : الم د يك سكن، وق شتمالت الم ة م ى آاف ؤدي إل ذي ي اب ال دخل أو الب و الم ه
  .للمسكن أآثر من مدخل إال أنه يتم اختيار أآثرها استخدامًا واعتباره مدخًال رئيسيًا

م      هو عبارة عن رقم المس): الرقم التعدادي للمسكن(رقم المسكن في المبنى      ة رق تم آتاب كن في المبنى وي
ـ                                رقم ب ذا ال دأ ه اع مناسب،  ويب ى ارتف سي للمسكن وعل دخل الرئي ين الم ى يم شمع عل م ال  01المسكن بقل

  .ويستمر حتى آخر مسكن في المبنى وبشكل متسلسل

داد يوجد                          : األسرة ات التع ا، ولغاي ستقلة أو جزءًا منه شغلون وحدة سكنية م ر ي هي عبارة عن فرد أو أآث
  .هما األسرة الخاصة، واألسرة الجماعية: نوعان من األسر
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ستقلة أو              : األسرة الخاصة  تتكون من فرد أو أآثر لها رئيس أو رب أسرة يشترآون معا في وحدة سكنية م

شائع                             ا، ومن ال اق من دخل رب األسرة أو بعض أفراده ا في اإلنف ساهمون مع جزءا من وحدة سكنية وي
 أفراد األسرة الواحدة بعضهم ببعض، وقد يكون من بين أفراد األسرة من ال         وجود صلة قربى تربط معظم    

شائع  ا، ومن ال اقي أفراده ة لب صلة القراب ضروري(ينتمون ب يس من ال ي ) ول راد األسرة ف شترك أف أن ي
ة                 .  وجبات الطعام أو في بعضها     راد األسرة آل من يتغيب عن مسكن األسرة بصفة مؤقت ويعتبر من أف

ة والمرضى والعسكريين       .  ن لفترة ال تزيد على السنة يعود بعدها لإلقامة معها         خارج األرد  باستثناء الطلب
  .فيعتبرون  ضمن أفراد األسرة، بغض النظر عن فترة وجودهم خارج األردن

د آخر        .    وليس آل من يساهم في اإلنفاق على األسرة بالضرورة فرد من أفرادها            فاألب الذي يعمل في بل
رة ويقوم باإلنفاق على زوجته وأوالده في مدينة عمان مثًال، ال يعتبر ضمن أفراد هذه األسرة                 بصفة مستم 

  . إال إذا آان موجودًا معها لحظة العد
  

ات     : األسرة الجماعية  ا في ترتيب مجموعة من األفراد يشترآون في مسكن جماعي واحد وال يساهمون مع
ون والمستشفيات العامة والخاصة ومجموعة الممرضين أو         نزالء الفنادق والسج  : المعيشة ومن أمثلة ذلك   

ال الموسميين                  ام والعجزة والعم ة واأليت م والطلب الممرضات المقيمين معا في جزء من مبنى مخصص له
ويستثنى من هذا التعريف العسكريون المقيمون في    .  أو غير الموسميين المقيمين معا في مساآن جماعية         

  .من المؤسسات العسكرية، حيث سيتم عدهم بأسلوب خاصمعسكرات الجيش أو غيرها 

ة            ة         (  ويجب أن يؤخذ في االعتبار أن بعض المساآن الجماعي ا أسرة جماعي يم فيه ا      ) التي تق د تقطن فيه ق
شفى                     :  أسرة خاصة ومثال ذلك    دير المست دق، أو م اح خاص في الفن أسرة مدير الفندق الذي يقطن في جن

  .ه، حيث يجب أخذ بيانات تلك األسر ضمن بيانات األسر الخاصةوأسرته أو مدير السجن وأسرت

غ عددهم                     راد يبل ذلك آل مجموعة من األف ة آ أآثر يقيمون في مسكن           6وتعتبر أسرة جماعي  أشخاص ف
سه                  ...) شقة، دار، براآية    (تقليدي   ى نف شته عل د في معي وال تربطهم أي عالقة قربى وآل واحد منهم يعتم

ذه األسر               وإن اشترك مع اآلخرين    ة ه ام،  ومن أمثل ات الطع ال المقيمون في ورش       :   في بعض وجب العم
ة فال        ... .   العمل، أو الذين يسكنون معًا في شقة أو دار      ربطهم صلة قراب ل ال ت راد فأق وإذا وجد خمسة أف

رة خاصة  ون أس ل يكون ة ب رة جماعي راد أس ؤالء األف ر ه ون عن األسر.  يعتب راد المتغيب ر األف  وال يعتب
  . الجماعية ضمن أفرادها نظرًا لعدم وجود عالقة تربطهم

ام                   : الغرفة وم أو الجلوس أو الطع هي مسكن أو جزء منه محاط بجدران ولـه سقف وتستخدم ألغراض الن
ة ة .  أو الدراس ر غرف سدة      .  وال تعتب اض أو ال ام أو المرح بخ أو الحم ن المط ل م سقفية( آ ر ) ال والمم

ات الد  شرفات والبلكون ة وال ة أو الخارجي سكن  .  اخلي رف الم ن غ ر م رف المخصصة   : وال تعتب ل الغ آ
ألغراض العمل مثل الغرفة المخصصة لعيادة الطبيب أو الخياطة للغير أو الصالة، إال إذا استخدمت فعال                 

ك الغرف     .  أو أعدت الستخدامها  للنوم أو الطعام أو الجلوس أو الدراسة أو التسلية             ويقصد بغرف النوم تل
  .تي تستخدم فعال للنوم أو المعدة للنوم ال
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  :نوع المسكن ويكون أحد األنواع التالية
  دار  .1         4  انظر تعريف نوع المبنى الواردة في صفحة 

ر،  مع وجود المرافق الخاصة                      شقة  .2 هي جزء من مبنى، تتألف من غرفة واحدة أو أآث
ب  . ها، ولها مدخل واحد أو أآثر يؤدي إلى جميع مشتمالتها

  فيال  .3
  براآية .4
  بيت شعر  .5

    
  4أنظر تعاريف نوع المبنى الواردة في صفحة 

ى                       مكان عمل  .6 ة عل وم، ومن األمثل ان للن املين آمك ستخدمها بعض الع ويقصد به أماآن العمل التي ي
  . ذلك العاملون في محطات المحروقات، والعاملون في ورش البناء وما إلى ذلك

 تحت التشييد .7  5لمبنى الواردة في صفحة أنظر تعاريف نوع ا
  أخرى .8  وتشمل الكوخ والكهف والمغارة وما إلى ذلك

   :نوع إشغال المسكن ويكون أحد األنواع التالية
  مأهول بأسرة خاصة .1
 مأهول بأسرة جماعية .2
 فندق .3
شفيات        : مسكن عام  .4 ويقصد به المسكن الذي له ترتيبات معيشية خاصة، ومن االمثلة على ذلك المست

 .....لسجون، سكن الطالبات، سكن الممرضاتا
داد           : خال .5 ه أحد وقت التع ه معروض لإليجار         .  هو المسكن الذي ال يقطن ا ألن ر     (إم روش أو غي مف

روش ل ) مف ضاء العط سكن لق ون بالم رى، ويحتفظ ة أخ ى دول اجرون إل ه مه أو ألن قاطني
 .واإلجازات، أو  تم االنتهاء من إنشاءه للتو أو ألي سبب أخر

وا   ) وقت العد (ولكنهم غير موجودين وقت الزيارة      .  سكن الذي يقطنه سكان   هو الم : لقمغ .6 آأن يكون
ة أو سياحة داخل أو خارج األردن، أي أن التغيب            قد توجهوا لزيارة أسرة أخرى، أو لقضاء مهم

 .هو لفترة قصيرة
شطي                 : تحت التشييد  .7 اء أو تحت الت د البن ه      هو المسكن الذي له سقف وجدران وهو قي ًا، أي أن ب حالي

 .غير مستكمل البناء وغير جاهز للسكن وقت العد
  ).غير ما ورد أعاله(أخرى  .8

  ن  :وع حيازة المسكن وتكون أحد األنواع التالية
 ملك لألسرة أو أحد أفرادها . 1
  مستأجر دون فرش. 2
  مستأجر مفروش. 3

. 4  ملك ألحد األقارب

  

ذا ال            : مقابل عمل. 5 د خصصت ه ذه             إذا آانت جهة العمل ق ديها سواء آانت ه مسكن لمن يعمل ل
دفع      وم ب ل أو تق ة العم ًا لجه سكن ملك ان الم واء آ ة أو خاصة، وس ة حكومي الجه

  . اإليجار للمالك األصلي
   دون مقابل . 6

  أخرى   . 7
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  :نوع التدفئة وتكون أحد المصادر التالية
تدفئة مر. 1  :آزية  تستخدم السوائل آوسط ناقل للحرارة

از أو . 2 آ
  :سوالر

  أجهزة تدفئة آالصوبات التي تعمل بحرق السوالر أو الكاز

. 3  :آهرباء  وحدات تدفئة تعمل بتسخين األسالك
. 4  :غاز  وحدات تدفئة تعمل بحرق الغاز من اسطوانات

    فحم أو حطب. 5
    أخرى . 6
    ال يوجد. 7
  

  : التاليةالمصدر الرئيسي لمياه الشرب ويكون أحد المصادر
شبكة                 صلة بال يشترط وجود حنفية أو أآثر خاصة داخل المسكن أو خارجه مت

  . العامة
  :  الشبكة العامة .1

تم          : حنفية عامة .2 سكن، وي ارج الم ودة خ ا موج اه ولكنه ة للمي شبكة العام صلة بال ة مت حنفي
  . االستفادة منها من قبل أآثر من أسرة وتخدم مساآن متعددة

  : صهريج .3  لمتحرآة هي صهاريج المياه ا
ع  .4 ر جم /   بئ

  :مياه األمطار
  

  : منقاة  آالزجاجات المعدنية/ مياه معدنية  .5
تم           اه وي ع المي وة دف ضخ أو بق ا بال ا إم اه منه تخراج المي تم اس ة ي اه جوفي مي

  استخدامها دون نقلها بالصهريج
  : بئر ارتوازي .6

  مياه جوفية منسابة   : نبع .7
  : أخرى  و البركتشمل النهر أو القناة أ .8

  
سكن ساحة الم شمل األرض أو   : م ة وال ت ار المربع سكن باألمت اء الم ا بن ام عليه ساحة المق ا الم صد به يق

  .التهوية التي تحيط ببناء المسكن
  

  :مصدر اإلضاءة ويكون أحد المصادر التالية
  :الشبكة العامة .1  إذا آان المسكن متصًال بالشبكة العامة للكهرباء

  :مولد خاص .2  ّعد إلنتاج الكهرباء لمسكن أو لعدة مساآن هو المولد الم
  :غاز .3  هي مصابيح إضاءة بأنابيب غاز آبيرة أو صغيرة 
  :آاز .4  هي مصابيح إضاءة تعتمد في إضاءتها على الكاز

  :أخرى .5  .آالشمع والبطاريات الجافة أو غير ذلك: وتشمل غير ما سبق ذآره
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  :لتاليةنوع الصرف الصحي ويكون أحد األنواع ا
  مجاري عامة إذا آان المسكن متصًال بالشبكة العامة للمجاري .1
 حفرة امتصاصية  .2
  أخرى  .3
 ال يوجد  .4

  
  :سنة المباشرة بوضع األساس

  .يقصد بها السنة التي تم فيها وضع األساس الرئيس للمبنى
  

  :صفة إشغال المبنى وتكون إحدى الحاالت التالية
. 5للسكن فقط                 .1  ألغراضمتعدد ا

  )أي أن المبنى صالح للسكن أو العمل(مغلق . 6للعمل فقط                  .2
  خال. 7للعبادة                      .3

. 8للثقافة            / للترفيه  .4 تحت التشييد
  

  :مواد البناء الغالبة للجدران الخارجية وتكون إحدى المواد التالية
  ون ثالث واجهات حجر نظيف على األقل يشترط أن يك:                حجر نظيف .1
  يشترط أن يكون واجهة أو واجهتين من الحجر والباقي إسمنت:      حجر وإسمنت مسلح .2
  إسمنت مسلح  .3
  لبن إسمنتي .4
  لبن طين، طين وحجر .5
  اسبست، زينكو، خشب .6
 شعر، صوف، قماش .7
 أخرى  .8

  
  :وهي إحدى الفئتين التاليتينفئة السكان 

  . ردن سواء آانوا أردنيين أو غير أردنيينالسكان الموجودون داخل األ .1
 .األردنيون الموجودون خارج األردن الذين مضى على غيابهم أقل من سنة .2

  
ان                  : فترة اإلسناد الزمني   رة من بي ذه الفت هي الفترة الزمنية المرجعية للبيانات التي يتم جمعها، وتختلف ه

  .بوع و شهر أو سنة فأآثرآلخر تبعًا لنوعه وطبيعته، وتتراوح بين لحظة ويوم وأس
  

ي  ناد الزمن وم اإلس ق   و: ي ة المواف وم الجمع و ي اني    1/10/2004ه ات المب ع بيان ه جمي سند إلي ث ت ، حي
دمات     زة والخ رة لألجه ازة األس ساآن وحي ة  (والم صف ليل ى 30/9/2004منت ى 1/10/2004 عل  وحت

  ).2004 من تشرين أول 1/2منتصف ليلة 
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ة   لي: ليلة اإلسناد الزمني  ة الجمع سبت الموافق   /ل شرين األول    2/ 1ال ذه    2004 من شهر ت ى ه سند إل ، وت
  .الليلة بيانات مكان العد، حيث تسجل وتجمع بيانات عن آل فرد أمضى تلك الليلة في هذا المكان

  
ة                : لحظة اإلسناد الزمني   ي أي منتصف ليل ناد الزمن ة اإلس شرين األول       2/ 1هي منتصف ليل  من شهر ت

د إال إذا    .   إلى لحظة اإلسناد الزمني شمول الفرد بالعد أو عدم شموله  وتسند 2004 رد في الع فال يشمل الف
ذين                            راد ال شمل األف ا ال ت دها، آم وفى بع آان على قيد الحياة في تلك اللحظة أي أنه قد ولد قبلها حتى ولو ت

  .يولدون بعد لحظة اإلسناد الزمني
  

ين       (1/10/2004نتهي بتاريخ   هو األسبوع الم  : أسبوع اإلسناد الزمني    25/9/2004أي األسبوع الواقع ب
شاط االقتصادي وخاصة       ).  1/10/2004و ة الن ة بحال ويسند إلى هذا األسبوع البيانات االقتصادية المتعلق

  .بيانات المشتغلين
  

ه رب لأل        :رب األسرة  ى أن ه عل سرة   هو أحد أفراد األسرة المعتادين الموجودين داخل األردن، المعترف ب
ا    رارات                        .  من قبل أفراده اذ الق شية لألسرة، وعن اتخ ات المعي ا يكون هو المسؤول عن الترتيب ادة م وع

ره            ل عم اة أال يق ى، مع مراع را أو أنث ا عن   / المتعلقة بشؤونها وقد يكون رب األسرة ذآ  سنة،  15عمره
بعض  آما ال يشتر.  وليس بالضرورة أن يكون أآبر أفرادها سنًا أو أآثرهم دخالً   ط أن تربطه صلة قربى ب

  .أو جميع أفرادها
  
  : تدل على صلة قرابة الفرد برب األسرة الخاصة وتكون إحدى الحاالت التالية: عالقة برب األسرةال

 زوجة/ زوج . 1 ابنه / ابن . 2
 أم / أب . 3 حفيدة / حفيد . 4

. 6  أقارب آخرون   أخت/ أخ . 5
  خادمة / خادم . 7  آخرون . 8

    
ا ل    أم ي زمي راد ه ع األف ة لجمي ون العالق ة فتك ر الجماعي ق باألس ا يتعل د /  فيم ة  أي البن رون"زميل "    آخ

  .8الرمز 
  
  :ويكون أحد التصنيفين التاليين: جنسال

  ذآر  .1
 أنثى  .2

  
  : وتكون إحدى التصنيفات التالية: الديانة
  اإلسالم  .1
  المسيحية  .2
  أخرى  .3

  
ة                        هو الفترة الزمنية المقدرة أو الم     : العمر داد أي ليل ي للتع ناد الزمن يالد ولحظة اإلس اريخ الم ين ت حسوبة ب

ر   .   معبرا عنها بسنوات شمسية آاملة أي بإهمال الشهور واأليام مهما آان عددها            2/10/2004 فمثال يعتب
  . اشهر9 سنة و12 سنة إذا آان عمره 12عمر الشخص 
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صحي أمين ال سارة الناتج : الت أمين ضد الخ ه الت صد ب ن   يق ويض ع ن خالل التع ك م ة عن المرض وذل
ة في                     ة من الجهات المختلف ر من جه دى أآث أمين الصحي ل رد مغطى بالت د يكون الف التكاليف الطبية، وق

  :األردن، وفي مثل هذه الحالة يتم تسجيل جميع الجهات المؤمن لديها الفرد ويكون أحد التصنيفات التالية
  .ة الصحةالمدني، ويشمل التأمين الصحي لوزار .1
 .العسكري، ويشمل التأمين الصحي للخدمات الطبية الملكية .2
ة مث             .3 شفيات الجامعات األردني ة،     لجامعات رسمية، ويشمل التأمين الصحي لمست ة األردني  الجامع

 .........العلوم والتكنولوجيا، آما يشمل ذلك الطلبة والعاملين في جميع الجامعات الرسمية
أمين            خاص، وهو الـتأمين الذي يش     .4 ترى من قبل األفراد أو الشرآات أو المؤسسات من شرآات الت

  .الخاصة والتي تجيز للفرد استعمال الخدمات الطبية وعادة ما تكون مرافق القطاع الخاص
  

ي في أي       ): ذوي االحتياجات الخاصة  (اإلعاقات   ويقصد بالمعوق آل شخص مصاب بقصور آلي أو جزئ
ل أو                من حواسه أو قدراته الجسمية أو ا       تعلم أو التأهي ة ال ذي يحد من إمكاني ى المدى ال ة إل لنفسية أو العقلي

وقين                  ر المع ه من غي ة في ظروف أمثال ه العادي ستطيع ممارسة حيات د تكون إحدى    .  العمل بحيث ال ي وق
  :الحاالت التالية

معية و ة س ة/إعاق دهما  : أو نطقي ا بأح ون معوق م، أو أن يك ل أصم وأبك ي آ ن ال(وتعن ل م ستطيع آ  ي
سماع فقط أو   عسماع الحديث العادي بدرجة مقبولة وال يستطيع النطق في آن واحد أو من ال يستطي          ال

ط  ق فق ستطيع النط ن ال ي ن     ).  م ه م رة ال تمكن ة آبي سمع بدرج ة ال د حاس ذي فق شخص ال و ال أي ه
  .االعتماد على نفسه لتكوين وتطوير لغته

1 .

رده   المعوق ه): حرآية(أو / إعاقة جسدية و . 2 ,  نا آل من يجد صعوبة آبيرة في التحرك من موضعه بمف
ديهم أو                .  ويحتاج إلى وسيلة معينة لعمل ذلك      ورة أي ات، المبت ذه المجموعة من اإلعاق ى ه ويضاف إل

ه أو                            ى فرصة تعلم ؤثر عل اني من قصور أو عجز جسمي أو حرآي ي أرجلهم أي الشخص الذي يع
  .عمله أو انتقاله

 بذلك إصابة الفرد بإصابة عصبية حرآية عليا تصيب الجهاز العصبي المرآزي             ويقصد: شلل دماغي . 3
  .ينتج عنها تشنج وعدم تناسق حرآة أعضاء الجسم باإلضافة إلى إعاقة حرآية أخرى

ة                 : إعاقة عقلية . 4 ه اليومي ا ممارسة حيات ة لدرجة ال يمكن معه وى العقلي تعني آل من لديه قصور في الق
ام للشخص يصاحبه عجز في                 .  ةوالعملية بصورة عادي   ي الع أي االنخفاض الملحوظ في األداء العقل

  ).ويشمل المنغولي(السلوك التكيفي يظهر في مرحلة النمو مما يؤثر سلبا على األداء التربوي 

تعني آل آفيف أو من لديه ضعف إبصار إلى حد اعتباره آفيفا لعدم قدرته على التمييز                : إعاقة بصرية . 5
  .ويندرج تحت هذه الفئة األشخاص الذين ال يرون إال بعين واحدة , ن األشياءالبصري بي

  .وتعني آل من لديه أآثر من إعاقة مما ذآر سابقا: إعاقة متعددة. 6

ة : أخرى صورة اعتيادي ه ب ة حيات ه عن ممارس ذي يعيق زمن ال المرض الم وع , آ بغض النظر عن ن
شفى األمراض                ويقصد(المرض، ويشمل ذلك األمراض النفسية       ة من مست رد يحمل بطاق  بذلك آل ف

  .، والروماتزم الذي يؤثر على حرآة الشخص بشكل آبير)النفسية أو طبيب نفسي

7 .
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ه                  : جنسيةال ذي ل رد أو ال ه الف ذي يحمل سفر ال هي التبعية القانونية للفرد لدولة معينة، وتحدد عادة بجواز ال
ل أآث  شخص يحم ان ال ه، وإذا آ ي الحصول علي ضلها الحق ف ي يف سية الت ه الجن سجل ل سية فت ن جن .  ر م

ي         ق ف ه الح وطني، أو ل رقم ال ى ال رد عل صول الف ة ح ي حال سية األردن ف ون الجن ط، تك ين فق ولألردني
  . الحصول عليه

  
ى                        :الرقم الوطني  ين فقط ومثبت عل سكان األردني وطني وخاص بال ى المستوى ال رد عل  هو رقم مميز للف

  . ويتكون من عشر خانات-مثل دفتر العائلة، شهادات الميالد، الهوية الشخصية  -وثائق األحوال المدنية 
  

ارج  ي الخ ة ف ين(سبب اإلقام ى األردن ) لألردني دوم إل ين(وسبب الق ر األردني سبب ): لغي ه ال صد ب ويق
تثناء            سنة، باس ن ال ل ع رة تق ي لفت ناد الزمن ة اإلس ارج األردن لحظ ي خ رد األردن ود الف سي لوج الرئي

ابهم            األر رة غي تم عدهم بغض النظر عن فت دنيين في الخارج بسبب الدراسة أو العالج أو السياحة حيث ي
  :وقد يكون أحد األسباب التالية

بحيث تكون المدة أقل من سنة                   العمل. 1
  المرافقة. 2

  
  

 غيابهم

 الدراسة . 3
 السياحة . 4

  العالج. 5  مهما بلغت فترة
  أخرى. 6
  

أما لغير األردنيين، فيقصد به السبب الرئيسي الذي قدم الفرد غير األردني من أجله إلى األردن ويمكن أن 
  .يكون أيًا من األسباب المذآورة أعاله

  
سكاني   (هو مكان التواجد     : مكان العد  ي أو مع                   ) التجمع ال ناد الزمن ة اإلس ًا ليل رد فعلي ه الف ذي أمضى في ال

  .اعتبر فردًا فيها بحكم التعريف، فيما إذا آان غائبًا عنها في تلك الليلةاألسرة التي 
  

رد                : مكان إقامة األم وقت والدة الفرد      دة الف ه وال يقصد به التجمع السكاني أو اسم الدولة الذي آانت تقيم في
د   إقامة معتادة وقت والدته، بغض النظر عن المكان الذي ولد فيه سواء في المنزل أو في المس     شفى أو عن ت

ع آخر  د أو أي تجم ه لحظة الع ودة في ع الموج ي نفس التجم زوج ف د أهل ال ا أو عن ذا .  أهله ون ه د يك وق
وينطبق هذا القول سواء آانت     .  المكان هو المكان المعتاد الذي تتواجد فيه األسرة المعنية وقت عملية العد           

  .معهااألم على قيد الحياة أو ال، وتقيم مع األسرة أو ال تقيم 
  

ة            : مكان اإلقامة المعتادة الحالية    هو المكان الذي قضى فيه الفرد مدة ال تقل عن ستة أشهر بصورة منتظم
ة                          ) متواصلة أو شبه متواصلة   ( اء عملي رد أثن ه الف ذي يتواجد في ان ال ان هو نفس المك ذا المك د يكون ه وق

اء                   ه أثن ذي يتواجد في ان ال ر المك ًا آخر غي د  العد، أو قد يكون مكان ة الع واريخ     .   عملي ى ت تم الرجوع إل وي
تم حصر             ى أن ي ان إل سابقة بشكل متسلسل حتى وإن تعددت أماآن تواجده والفترة التي قضاها في آل مك
ذا                    سجيله في ه تم ت المكان الذي أقام فيه لمدة ال تقل عن ستة أشهر بشكل متواصل أو شبه متواصل حيث ي

ل من              ويستثنى من هذا التعريف الموا    .  الحقل م أق  أشهر،   6ليد الجدد لدى األسرة الذين مضى على والدته
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ادة هو      6خارج األردن لمدة تقل عن إذا آانت مدة إقامة الفرد    .1 ة المعت ه الحالي ان إقامت  أشهر فيكون مك
ع                 6المكان الذي سبق وأن أمضى فيه مدة         ل متواصلة أو شبه متواصلة، ومن المتوق ى األق  أشهر عل

  .وبشكل آبير أن يكون ذلك المكان هو أحد التجمعات السكانية في األردن
ارج األرد .2 رد خ ة الف دة إقام ذي  6ن إذا آانت م ان ال و المك رد ه ة الف ان إقام ون مك أآثر فيك هور ف  ش

ر أن  6أمضى فيه وبشكل متواصل أو شبه متواصل مدة        شهور على األقل، ومن المحتمل وبشكل آبي
  .يكون ذلك المكان هو الدولة التي يقيم فيها حاليًا

  
ة لغ             ين   مدة اإلقامة في مكان اإلقامة المعتادة الحالي لألردنيين، وفي المملك ر األردني رة      : ي ا الفت يقصد به

هر               تة أش ن س دة ع ذه الم ل ه ى أن ال تق ة عل ه الحالي ان إقامت ي مك ي ف رد األردن ضاها الف ي ق ة الت الزمني
د الجدد لألسرة    ( تثناء الموالي ادة            ).  باس ه المعت ان أقامت ان مك رد إذا آ دة مع عمر الف ذه الم ساوى ه د تت وق

ة األ  ان إقام س مك و نف الي ه ي  الح ناد الزمن ة اإلس ى لحظ ر حت م يتغي ه ول ت والدت ابق .  م وق ذلك تتط وب
ي       واردة ف ات ال ع المعلوم رد م ت والدة الف ة األم وق ان إقام ق بمك سؤال المتعل ي ال واردة ف ات ال المعلوم

 وفي.  وقد ال تتساوى مدة اإلقامة في المكان الحالي للفرد مع عمره          .  السؤال المتعلق بمكان اإلقامة الحالي    
ة األم وقت والدة                              ان إقام ر مك ك عن تغي شأ ذل ر، وين ل من العم حالة عدم تساويها يجب أن تكون المدة أق
ذه                          ام في أي من ه الفرد أو تغير مكان إقامة الفرد نفسه وانتقاله إلى مكان آخر أو أآثر على أن يكون قد أق

أما إذا آانت المدة ما بين      .  ات الكاملة ويعبر عن هذه المدة عادة بالسنو     .  األمكنة مدة ال تقل عن ستة أشهر      
  . شهور وأقل من سنة فتكون المدة في هذه الحالة أقل من سنة6

ذ     : أما فيما يتعلق بغير األردنيين   ي في األردن من ر األردن فيقصد بذلك الفترة الزمنية التي قضاها الفرد غي
  .لحظة وصوله إلى األردن في آخر مرة

    
ى                       : لسابقمكان اإلقامة المعتادة ا    ه إل ل انتقال ر قب دة ستة أشهر أو أآث رد م يقصد به آخر مكان أقام فيه الف

رد        " مكان إقامة سابق  "وال يعتبر المكان    .  مكان اإلقامة المعتادة الحالية    ه الف وال يتم تسجيله إذا لم يقض في
ة   وقد تتطابق اإلجابات المتعلقة بمكان إقامة األم وقت والدة الفرد ومك          .  هذه المدة  ان اإلقامة المعتادة الحالي

دة                      ه م ه وإقامت ومكان اإلقامة المعتادة السابقة في حالة عدم انتقال الفرد من مكان إلى آخر، وفي حالة انتقال
  .تقل عن ستة أشهر في أي من هذه األمكنة

ه ه خالل حيات رد وتنقل ة الف والدة يعكس حرآ سابقة ووقت ال ة وال ة الحالي اآن اإلقام تم .إن اختالف أم  وي
ان                سابق والحالي إذا آ ة ال ان اإلقام رصد آخر حرآتين قام بهما الفرد على وجه الخصوص من خالل مك

  .قد غير مكان اإلقامة عدة مرات
  

غ من العمر              : في مؤسسة تعليمية  ) االنتظام(االلتحاق    سنوات   5يعتبر ملتحقا في الدراسة آل شخص يبل
ة سواء في                    فأآثر ومسجل في مؤسسة تعليمية خاصة أو حك        ه أن سجل في مؤسسة تعليمي ة أو سبق ل ومي

ى مؤهل تعليمي أو                      األردن أو خارجه وآان يذهب إلى هذه المؤسسة التعليمية بانتظام بقصد الحصول عل
ذه المؤسسة عن سنة دراسية واحدة                    , شهادة علمية  دة االلتحاق في ه ل م ك        .  وال تق ى ذل ة عل ومن األمثل

ات              , رحلة األساسية الملتحقون في الدراسة في الم     ون في آلي انوي، أو الملتحق اني الث أو الصفين األول والث
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  :يكون الشخص منتظمًا أو ملتحقًا في إحدى المراحل التالية: المرحلة الدراسية

  ).من الصف األول األساسي وحتى العاشر األساسي(األساسية،  .1
سة       .2 ة لمؤس ي التابع دريب المهن ز الت ي مراآ ي ف ل مهن امج تأهي ا برن صد به ة، ويق ذة المهني التلم

دم المتحان شهادة الدراسة                        التدريب الم  رامج التق ذه الب ين في ه ة الملتحق ة الطلب هني وال يحق لفئ
 .الثانوية

الثانوي المهني، هو أحد فروع التعليم الثانوي الشامل، ويقصد به االنتظام في المدارس المهنية أو                .3
دم ال             .  األقسام في مدارس أخرى    رامج التق ذه الب ين في ه ة الملتحق متحان شهادة   ويمكن لفئة الطلب

دقي            ضي والفن اري والتمري انوي التج ك الث ى ذل ة عل ن األمثل ة وم ة العام ة الثانوي الدارس
 ...).والصناعي،

انوي                     .4 انوي العلمي والث شمل آل من الث ام وي انوي الع الثانوي األآاديمي، هو أحد فروع التعليم الث
 .األدبي واالدارة المعلوماتية والشرعي

 الدبلوم المتوسط .5
 يوسالبكالور .6
 الدبلوم العالي .7
 الماجستير  .8
  الدآتوراه .9

  
ى     (يقصد به الحالة التي يكون عليها الفرد        : العلميالتحصيل   ان أو أنث غ من          ) ذآرًا آ ذي يبل في الدراسة ال

  : سنة فأآثر في لحظة اإلسناد الزمني وقد يكون أحد الحاالت التالية15العمر 

  :ه المجموعة فئتين هماأن ال يحمل الفرد مؤهال علميا، حيث يندرج تحت هذ .1

ة                          : أمي ستطيع آتاب الي ال ي ة آانت وبالت أي لغ ا ب ة مع راءة والكتاب ستطيع الق ذي ال ي هو الشخص ال
ك                      ال ذل ة، ومث راءة دون الكتاب ستطيع الق ذي ي رد ال ذلك الف ًا آ ر أمي ه، ويعتب سيط عن حيات وصف ب

  .كتابة العالفرد الذي يستطيع قراءة القرآن الكريم فقط ولكنه ال يستطي

  . هو الشخص الذي يستطيع القراءة والكتابة معا بأي لغة آانت وال يحمل مؤهال علميا: ملم

ناد                            .2 اريخ اإلس ى ت ا بنجاح حت ة دراسية أتمه ى مرحل ه أعل ا، ويقصد ب أن يحمل هذا الفرد مؤهال علمي
سنوات الدراسية       .  الزمني ة دراسية مؤهال          ) الصفوف (وال تعتبر ال  ويمكن أن    . التي ال تكمل مرحل

 : يكون المؤهل أحد التصنيفات التالية 
 ابتدائي   دبلوم متوسط  

 اعدادي    بكالوريوس  
 أساسي   دبلوم عالي  

  ماجستير  تلمذه مهنية 
  ثانوي  دآتوراه   
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ي ذي تخصص  : التخصص العلم ل الدراسي ال ه الحق صد ب هيق ى  في ه عل رد وحصل في ى  الف ل أعل مؤه
  :علمي، ومن األمثلة على ذلك

األدبي  فراد الذين حصلوا على مؤهل الثانوية العامة         األ - دي،    في أحد التخصصات آ ، علمي، تجاري، بري

  وهكذا.... فندقي، تمريضي 

  : في أحد التخصصات التاليةأو األفراد الذين حصلوا على مؤهل دبلوم متوسط  -
  إحصاء      تربية رياضية 

  محاسبة      مريض مشارك ت
  علوم بريدية        موسيقى 

  آمبيوتر       إنجليزيةلغة 
  مساحة
  وهكذا

  :في أحد التخصصات التاليةاألفراد الذين حصلوا على مؤهل بكالوريوس فأعلى  -
  طب قلب    تاريخ
  هندسة آهربائية     آثار
  هندسة صناعية    فلسفة
  علم التربة والنبات    اقتصاد
  آيمياء     إحصاء

  زراعة    محاسبة 
  طب أسنان

  .... وهكذا
  
أآثر في لحظة     15ي الحالة المدنية التي يكون عليها الفرد الذي يبلغ من العمر         ه: حالة الزواجية ال  سنة ف

  : وتكون إحدى الحاالت التالية2004 /10 /2اإلسناد الزمني وهي ليلة 
  
ا           15هو الفرد الذي يبلغ عمره      : )لم يسبق له الزواج   (أعزب   • ا وفق ا فعلي زوج زواج  سنة فأآثر، ولم يت

  .لحظة اإلسناد الزمني) تم الدخول بعدأي لم ي(للعرف السائد 
  
سائد وسواء              15هو الفرد الذي يبلغ عمره      : متزوج • ا وفق العرف ال ا فعلي زوج زواج أآثر، المت  سنة ف

ارة               سبب عمل أو زي ًا ب ي أو متغيب آان الزوجة أو الزوج مقيما مع الطرف اآلخر لحظة اإلسناد الزمن
  . بعقد قران دون الدخول متزوجاوال يعتبر آل من هو مرتبط.  أو ما شابه ذلك

  
ه      15هـو الفـرد الـذي يبلـغ عمـره   : مطلق • صـم آخر زواج ل ـال وانف زواج فع  سنـة فأآثـر، وسبق له ال

 .بالطالق ولم يتزوج مرة أخرى لحظة اإلسناد الزمني
  
ه ب                 15 هو الفرد الذي يبلغ عمره       :أرمل • زواج فعال وانفصم آخر زواج ل ه ال اة   سنة فأآثر، وسبق ل وف

 .  الطرف األخر ولم يتزوج مرة أخرى لحظة اإلسناد الزمني 
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ره     : منفصل • دا عن           15هو الفرد الذي يبلغ عم ان مبتع ا وآ ا فعلي زواج زواج ه ال أآثر، وسبق ل  سنة ف
ات               ة ترتيب ا أي اة وال يوجد بينهم القرين لحظة اإلسناد الزمني بسبب خالف دون وقوع الطالق أو الوف

  .مسؤوليات في الوقت الحالي معيشية مشترآة أو 
  

ة آل        :حالة النشاط االقتصادي   ي عالق رد   تعن شاط             15في سن العمل       ف راد األسرة بالن أآثر من أف  سنة ف
حيث ، )1/10/2004 – 25/9/2004أي الفترة  (1/10/2004األسبوع المنتهي بتاريخ االقتصادي خالل   

  :إحدى التصنيفات التاليةهذه الحالة  تكون أنيمكن 

ذي زاول      15  هو الفرد الذي عمره    :شتغلالم • أآثر، ال زاول عمال في القطاع الحكومي      أ سنة ف و أو ي
اريخ      ن ال يقل عدد ساعات العمل خالل        أ على   ،القطاع الخاص   عن  1/10/2004األسبوع المنتهي بت
  :وتشمل هذه الفئة ما يلي. ساعة واحدة

و القطاع   أذي زاول عمال في القطاع الحكومي         سنة فأآثر ال   15هو الفرد الذي عمره     : المشتغل بأجر . أ
ك       أجر أسبوعي     أو  أالخاص براتب شهري       ر ذل ومي أو غي ل عدد ساعات العمل       ،و ي ى أن ال يق  عل

د        .  عن ساعة واحدة  لحظة العد   خالل السبعة أيام التي سبقت       رتبطين بعق وتشمل هذه الفئة العاملين الم
ى و ل حت ل أو بعم وإعم م يزاول انوا ل ذا ان آ ل  ه اريخ العم بوع المنتهي بت  1/10/2004خالل األس

  .و ظروف الطقس وما شابه ذلكأو إجازات أبسبب مرض مؤقت 

ره           :  المشتغل في مصلحة خاصة يملكها     .ب غ عم ذي يبل رد ال ذي زاول عمال          15هو الف أآثر، ال  سنة ف
ا بالكامل       1/10/2004األسبوع المنتهي بتاريخ    خالل   ا (في مصلحة خاصة يملكه ثال آالبق د  ،)ل م  وق

  .الخ...آالدهان والطريش، والبناء ) محل(يكون من أصحاب المهن الذين ال يمتلكون مصلحة خاصة 

ذي زاول عمال          15هو الفرد الذي يبلغ عمره       : المشتغل في مصلحة يملك جزءا منها      .ج أآثر، ال  سنة ف
اريخ خالل األ بوع المنتهي بت ي مصلحة خاصة 1/10/2004س ك ف زءًا يمل اج رآاء  أي ( منه ه ش ل
 .ته من منجر، والنجار الذي يملك جزءًاهآالبقال الذي يملك جزءا من بقالت) آخرين

ذي زاول   15 هو الفرد الذي يبلع عمره    :جرأ المشتغل في مصلحة تخص األسرة دون        .د أآثر، ال  سنة ف
ا األسرة أو أحد            1/10/2004األسبوع المنتهي بتاريخ    عمال خالل    ا  في مصلحة خاصة تملكه أفراده

 .جر نقدي أو عينيأدون أن يتقاضى أي 

ر  ،  سنة فأآثر15عمره يبلغ هو الفرد الذي :  المشتغل في أي عمل آخر .هـ الذي زاول أي عمل آخر غي
 .1/10/2004سبوع المنتهي بتاريخ ما ذآر سابقا خالل األ

اح    يزم سنة فأآثر، القادر على العمل، والذي ل15 هو الفرد الذي عمره  :المتعطل • ل، والمت اول أي عم
  :للعمل، والباحث عنه،  وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب توافر الشروط التالية في المتعطل

األسبوع أن ال يكون الشخص قد عمل لمدة ساعة فأآثر خالل ): دون عمل(يزاول أي عمل لم . أ
  .، ولم يكن متغيبًا بصورة مؤقتة عن العمل1/10/2004المنتهي بتاريخ 

ورًا    أي أن يكون الشخص في وضع يسمح     :  للعمل المتاح. ب خالل األسبوع المنتهي    له باستالم عمل ف
  .هاأو خالل الخمسة عشر يومًا الالحقة ل، 1/10/2004بتاريخ 
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ه                    : البحث عن عمل  . ج بعض الوقت أو آل أن يكون الشخص قد اتخذ خطوات محددة للبحث عن عمل ل
ة أ   الل األربع ة خ رة معين ي فت ة ف صفة دائم بقت  ب ي س ابيع الت دس ة الع وات  .  لحظ شمل الخط د ت وق

اآن التجمعات                      ،المحددة اآن العمل وأم ل، والبحث في أم ى أصحاب العم  التسجيل والتقدم مباشرة إل
دى األصدقاء أو                           ا، والتحري عن فرص العمل ل رد عليه ات في الصحف وال شر إعالن الخاصة، ون

  . الخ…األقارب أو أي إجراء مماثل

ن . د ر م الل    يعتب ل خ ن العم وا ع م يبحث ل ول ا للعم احون حالي ضا األشخاص المت ين أي ضمن المتعطل
سابقة   ابيع ال ة أس د األربع ة الع سابق  للحظ م ال ودة لعمله ارهم للع سبب انتظ ال أو أ ،ب دوا عم م وج  نه

  . المباشرة به الحقاوينتظرون 
  

  :والمتعطلون قسمان

زاول              15هو الفرد البالغ من العمر      : متعطل سبق له العمل    م ي ذي ل ى العمل وال ادر عل أآثر، الق  سنة ف
ه             1/10/2004سبوع المنتهي بتاريخ    أي عمل خالل األ    ه، ولكن سبق ل ، والمتاح للعمل، والباحث عن

  .العمل سواء داخل األردن أو خارجه

ه العمل         سبق ل م ي الغ من العمر         : متعطل ل رد الب م        15هو الف ذي ل ى العمل وال ادر عل أآثر، الق  سنة ف
 ولم  للحظة العد ول أي عمل، والمتاح للعمل، والباحث عنه ألول مرة خالل األربعة أسابيع السابقة              يزا

 .و خارجهأيسبق له العمل سواء داخل األردن 

رد   آل    : طالب • ره   ف تظم في الدراسة                     15عم ه من ر متعطل ولكن شتغل، وغي ر م أآثر غي ر أ سنة ف  و غي
 . بقصد التعلم للحصول على مؤهل تعليميفي الدراسة ومتفرغ للدراسة) منتسبًا (منتظم

رد    هو آل    : مدبر المنزل  • ره   ف ر                  15عم ر متف ل، وغي شتغل، وال يبحث عن عم ر الم أآثر غي  غسنة ف
وال تكتب هذه   .  سرة، أو يشرف على خدم يقومون بتلك األعمال       ألباألعمال المنزلية ل   ويقوم للدراسة،

ال          ولمنزل الل أو المربية أو مدبرة ا     للخادمة العبارة إطالقاً  ة األطف ة، أو تربي اتي يقمن باألعمال المنزلي
 .يعتبرن مستخدمات جر نقدي، حيثأنظير 

 وال يبحث عنوغير مشتغل  سنة فأآثر قادر على العمل 15عمره فرد هو آل : له دخل أو إيراد •
و له دخل من عائدات األسهم أ ، وغير منتظم بالدراسة، وغير متفرغ ألعمال المنزل، بلالعمل

السندات مثال أو يملك عقارات أو يتقاضى راتبا تقاعديًا، أو إعانات من مؤسسات عامة أو خاصة أو 
 .من أفراد

ل،            15هو الفرد الذي عمره      :مرض/ آبر السن / عاجز • شتغل وال يبحث عن عم ر الم أآثر، غي  سنة ف
راد              ـه دخل أو إي يس ل ى    وليس منتظما في الدراسة، وغير متفرغ ألعمال المنزل، ول ادر عل ر ق ، وغي

 . أو أي إعاقة أخرىالعمل بسبب آبر السن أو إعاقة جسمية أو عقلية

 . وتعني غير ما ورد أعاله من تصنيفات :أخرى •
سبق                ام التي ت سبعة أي ة خالل ال د   ساعات العمل الفعلي ا يقصد ب   :لحظة الع ة التي         ه ساعات الفعلي  عدد ال

الل   رد خ ا الف اريخ  عمله ي بت بوع المنته بقت   ، 1/10/2004األس ي س ام الت سبعة أي ي ال د  وه ة الع لحظ
  : العدد مايلياويتضمن هذ

   ساعات العمل الفعلية خالل الفترات المعتادة للعمل-أ
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   ساعات العمل اإلضافي-ب
ان             فرد   الوقت الذي يقضيه ال    -ج ان العمل في تحضير مك و إصالح أو صيانة وتنظيف        العمل أ  في مك

  .د وصول المقبوضات والجداول الزمنية والتقارير وما إلى ذلكو في إعداأأدوات ومعدات العمل، 
ة للعمل     فرد  الوقت الذي يقضيه ال    -د واد الالزم وفير الم و إلصالح األعطال   أفي مكان العمل بانتظار ت

  .و ما شابه ذلكأو الكهربائية أالميكانيكية 
  .و المرطباتأو القهوة أاي  االستراحة القصيرة التي يقضيها الشخص في مكان العمل لتناول الش-هـ

  :ويستبعد من ساعات العمل الفعلية ما يلي
أجر،     -أ  الساعات المدفوع عنها أجر ولم يؤد عنها عمل، مثل اإلجازات السنوية بأجر، العطل الرسمية ب

  .اإلجازات المرضية بأجر
  .و ثالثة ساعاتأو ساعتين أ فترات تناول وجبات الغداء، وعادة ما تكون ساعة -ب
  .  الوقت المستغرق في التنقل من المنزل إلى العمل وبالعكس-ج

      
شرآة، المحل التجاري       :الفردفيها سم المؤسسة التي يعمل    ا ة، ال دائرة، الهيئ يقصد بذلك اسم الوزارة، ال

  .1/10/2004خالل األسبوع المنتهي بتاريخ الفرد فيها الـخ التي يعمل ...... 
  

سلع   فردالفيها  يقصد به توصيف ما تنتجه المؤسسة التي يعمل          :الحاليالرئيسي   النشاط االقتصادي     من ال
شاطهم          .  و ما تقدمه من خدمات    أاالقتصادية   أمـا العاملون غير المرتبطين بمؤسسات فيتم تحديد وتسجيل ن

  .االقتصادي استنادًا إلى المهنة التي يمارسونها
سة أي       صادي للمؤس شاط االقت يف الن اة توص ب مراع سلع      ويج ن ال سة م ه المؤس ا تنتج يف م توص

االقتصادية والخدمات وإنتاج وتصنيع المنتجات األولية سواء للسوق أو المقايضة أو لالستهالك الخاص،               
اجرة                     ائلي للمت ا ينتجه القطاع الع ذلك م سوق، وآ سلع والخدمات األخرى لل اج ال تهالآه  الس وأوآذلك إنت

راد،             ويجب التمييز بين ما إذا آان ه      .  الخاص ل أف ذا النشاط تجارة جملة، أو تجارة تجزئة، نقل بضائع، نق
وب، أو زراعة                       ات، زراعة حب ة حيوان نقل بري، نقل جوي، نقل بحري، إدارة عامة، تعليم، صحة، تربي

  .الخ....أشجار، أو زراعة متقطعة
ة وا              يم، ووزارة   ويجب التمييز بين أنواع األنشطة التي تمارسها بعض المؤسسات مثل وزارة التربي لتعل

ا   صحة، ووزارة المواصالت وغيره ة، ووزارة ال ة، أو    . الزراع ي مدرس ل ف ذي يعم م ال ث أن المعل حي
سي في             أالمدير في المدرسة فيعتبر نشاط المدرسة        نه في قطاع التعليم، في حين أن موظفي المكتب الرئي

وزارة الصحة      . ةنهم ينتمون إلى نشاط قطاع اإلدارة العام      إوزارة التربية والتعليم ف     ،وآذلك الحال بالنسبة ل
ي   إف املين ف ين أن الع ي ح ة، ف اع اإلدارة العام ى قط ون إل وزارة ينتم سي لل ز الرئي ي المرآ املين ف ن الع

شاط قطاع الصحة          إالمستشفيات أو العيادات الصحية ف      ى ن املين في          . نهم ينتمون إل ى الع اس عل ذا يق وهك
  .باقي المؤسسات األخرى

ة الحالي  الل         :ةالمهن شتغل خ رد الم ه الف ذي مارس ل ال وع العم ا ن صد به اريخ             يق ي بت بوع المنته األس
ذآر . 1/10/2004 أن ي ب   :آ ام، طبي ب ع سائية، طبي ب ن نان طبي ة  أس درس مرحل ات، م ل تنظيف ، عام

  .وهكذا..... أساسية، مدرس مرحلة ثانوية 
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ة ة الحالي ة العملي شتغ  :الحال رد الم ا وضع الف صد به هيق ته لعمل اء ممارس الل  ل أثن ي خ بوع المنته األس
 :، وقد تكون إحدى التصنيفات التالية1/10/2004بتاريخ 

ذا  أهو الفرد الذي يعمل لدى فرد آخر أو مؤسسة نظير       : مستخدم بأجر  - جر نقدي أو عيني سواء آان ه
شهر بوع أو ال وم أو األس ساعة أو الي اج أو،األجر بال ق اإلنت واء حسب عن طري ة أو أي  وس  العمول

 .أسلوب آخر
ل - ارة   : صاحب عم ة أو تج ي مهن ا أو ف زءا منه ك ج ا أو يمل ي مؤسسة يملكه ل ف ذي يعم رد ال و الف ه

 .ويعمل تحت إشرافه مستخدمون آخرون بأجر نقدي أو عيني
ة أو تجارة وال               : يعمل لحسابه  - هو الفرد الذي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزءا منها، أو في مهن
  .عمل تحت إشرافه مستخدمون آخرون بأجر نقدي أو عينيي

ا دون أن يتقاضى أجرا                : جرأيعمل لدى األسرة دون       - هو الفرد الذي يعمل لدى األسرة أو أحد أفراده
 .ن تقاضى مكافأة رمزيةإنقديا أو عينيا حتى و

راد ا     : جرأيعمل دون    - دى  ألسرة أو  هو الفرد الذي يعمل لدى فرد أو أفراد آخرين من غير أف مؤسسة  ل
 .ن تقاضى مكافأة رمزية آالصبية والمتدربينإدون أن يتقاضى أجرا نقديا أو عينيا، حتى و

  
رد في البحـث عن            ) باألشهر والسنوات (يقصد بها الفترة الزمنية      : مدة البحث عن العمل    التي قضاها الف

دء البحث عن عمل وحتى                اريخ ب د     عمل من ت اريخ      (لحظة الع ى ت ذه   )2/10/2004أي حت ستوفى ه ، وت
ى  أ.  )المتاحين للعمل والباحثين عنه   ( المتعطلين   لألفرادالمدة   لحظة  و هي المدة التي مضت على الفرد حت

دال ار ع و بانتظ ه وه سابق  إعادت ه ال ى عمل ستقبالً أ إل ل م اق بالعم رة االلتح دة  ،و مباش ذه الم ستوفى ه  وت
  ).  يبحثوا عن عملالمتاحين للعمل الذين لم( المتعطلين لألفراد
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  التقسيمات اإلدارية .3
  

 وفيما يلي عرض )قضيةألالمحافظات واأللوية وا (داريةاإلتقسيمات عددًا من الالمملكة تضم 
  .2004 آما هي في عام لهذه التقسيمات

  
  : المحافظات1.3

 ويبين 2 آم89342وتبلغ مساحة المملكة  ةمحافظ 12تقسم المملكة األردنية الهاشمية إداريًا إلى 
 خارطة المملكة األردنية الهاشمية حسب 1 المحافظات ومساحة آل منها، آما يبين الشكل 1الجدول رقم 
  .المحافظات

  
   المحافظات والمساحة1          الجدول رقم 

  
2آم/ المساحة   المحافظة

  

 8231   العاصمة .1
   1076   البلقاء  .2
 4080   الزرقاء  .3
 2008   مادبا .4
 1621   اربد  .5
 26435   المفرق  .6
 402   جرش  .7
 412   عجلون .8
 3217   الكرك .9

 2114   الطفيلة . 10
 33163   معان . 11
   العقبة 6583 .12

 89342 المجموع
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 ألردنية الهاشمية حسب المحافظات خارطة المملكة ا1الشكل   ملكة األردنية الهاشمية حسب المحافظاتالمخارطة ) 1(يبين الشكل رقم و

N 
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  : األلوية2.3
  

ن المحافظة تتشكل إ ولغايات إحصائية ف،ويةتقسم المحافظات إلى وحدات إدارية رئيسة هي األل
هذا ن اللواء هو المحافظة ولكن إ ف،وفي حالة وجود لواء واحد في المحافظة.  من لواء واحد أو أآثر

هو التوحيد في تسلسل التقسيم يه اإلبقاء علمن  حيث أن الهدف ،غير مستعمل عمليًاالتقسيم اإلداري 
ء من المحافظة وانتهاء بالتجمع السكاني حيث تقتضي طبيعة العمل الهرمي بين مختلف المحافظات ابتدا

خر من آتجمع هذا الرقم مع رقم أي ال يتشابه منفرد، واإلحصائي أن يكون لكل تجمع سكاني رقم خاص 
 عدد األلوية 2الجدول ويبين .  لواء) 51( ويبلغ عدد األلوية اإلحصائية في المملكة ،يزه عن غيرهيأجل تم

  .   توزيع األلوية حسب المحافظات3 حسب المحافظات، في حين يبين الجدول واألقضية
  

  : األقضية3.3
  

قضية ألمجموعة من االلواء وقد يشمل .  قضيةأليتكون اللواء من وحدات إدارية إحصائية هي ا
اء والهدف من اإلبق.   وفي حالة وجود قضاء واحد في اللواء يكون القضاء هو اللواءًا،أو قضاء واحد

) 89(قضية في المملكة أللغ مجموع اب وقد سابقًا،على هذه التسمية توحيد التقسيمات اإلدارية آما أسلفنا 
 توزيع هذه األقضية حسب 3، ويبين الجدول قضية حسب المحافظةأل عدد ا2ويبين الجدول .  قضاء

  .األلوية والمحافظات
  

  2004، فظاتقضية اإلحصائية حسب المحاألعدد األلوية وا 2الجدول 
  

  اإلحصائية   اإلحصائية  المحافظة  عدد األلوية  ضية قعدد اال
  13  9 العاصمة

 البلقاء  8 5 
  6  3 الزرقاء

  7  2 مادبا 
  9  9 اربد 

 المفرق  14  4 
 جرش  3  1
 عجلون  4  2

  10  7 الكرك
  3  3 الطفيلة 

 معان  8  4 
  العقبة  4  2

  المجموع  89  51
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   2004دارية في المملكة األردنية الهاشمية آما هي في بداية عام  التقسيمات اإل3الجدول 
  

  القضاء  المحافظة  اللواء
  قصبة عمان  قصبة عمان

  مارآا  مارآا
  العاصمة

  القويسمة  القويسمة
  الجامعة  الجامعة

لسير   وادي ا  وادي السير
  سحاب  سحاب

  الجيزة  الجيزة
  ام الرصاص

  الموقر  الموقر
  اميرجم الش
  ناعور

  ام البساتين
  ناعور

  حسبان
      

  السلط
  العارضة

  البلقاء  قصبة السلط

  عالن  وزي
  عيرا ويرقا

  الشونة الجنوبية  الشونة الجنوبية
  دير  دير عال عال

  عين الباشا  عين الباشا
م  احص والفحيصما  حص والفحيص

      
  الزرقاء
  بيرين
يل

  الزرقاء  قصبة الزرقاء

  الضل
  األزرق

  الرصيفة  الرصيفة
  الهاشمية  الهاشمية

      
  مادبا
  جرينة
  ماعين

  مادبا  قصبة مادبا

  الفيصلية
  ذيبان

  العريض
  ذيبان

  مليح
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  2004 التقسيمات اإلدارية في المملكة األردنية الهاشمية آما هي في عام 3الجدول 
 

  القضاء  المحافظة  اللواء
  بدار  قصبة اربد

  الرمثا  الرمثا
  اربد

  الكورة  الكورة
  بني آنانة  بني آنانة
   الشماليةاألغوار   الشماليةاألغوار
  بني عبيد  بني عبيد

  المزار الشمالي  المزار الشمالي
  الطيبة  الطيبة

  الوسطية  الوسطية
      

  المفرق
  بلعما

  قصبة المفرق  المفرق

  ارحاب
  المنشية

  لصالحيةا
  صبحا

  البادية الشمالية

  ام الجمال
  دير الكهف
  ام القطين

  البادية الشمالية الغربية
  السرحان
  حوشا

   الغربيةالبادية الشمالية

  الخالدية
  الرويشد  الرويشد

      
  جرش

  المصطبه
  قصبة جرش  جرش

  برما
      

  عجلون
  صخرة

  قصبة عجلون  عجلون

  نعرجا
  آفرنجة  آفرنجة
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  2004 التقسيمات اإلدارية في المملكة األردنية الهاشمية آما في في عام 3الجدول 
  
  القضاء  المحافظة  اللواء

  الكرك  قصبة الكرك
  المزار الجنوبي

  الكرك
  المزار الجنوبي

  مؤاب
  القصر  القصر
  الموجب
  االغوار الجنوبية  الصافي

  رعةغور المز
  عي  عي
  فقوع  فقوع

  القطرانه  القطرانه

  

    
  الطفيلة  قصبة الطفيلة

  بصيرا  بصيرا
  الطفيلة

  الحسا  الحسا
    

  معان
  ايل

  قصبة معان  معان

  الجفر
  المريغة
  اذرح

  البتراء  البتراء
  الشوبك  الشوبك
  الحسينية  الحسينية

    
  قصبة العقبة  العقبة
  دي عربةوا

  العقبة

  القويرة  القويرة
  الديسه

                  
  
  

  

  
  

  
  
  
  

25  21/3/2004التعداد العام 



  وأسلوب الحزم والترقيم  اإلحصائيةتالتقسيما .4
  

   التقسيمات اإلحصائية1.4
       

اإلحصائية نظام التسمية والترقيم المتبع في المدن والبلديات في تقسيماتها  إدارة التعداد تاعتمد
البلديات إلى عدد من المناطق وآل منطقة قسمت / تقسيم المدن الكبرىالمختلفة، وحسب هذا النظام فقد تم 

  .)3 و2أنظر الشكلين  (إلى مجموعة أحياء
ة             ة منطق ر القري ر، في حين تعتب ًا أو أآث ة حي ر، وتضم المنطق ة واحدة او أآث دن منطق    تضم معظم الم

سام إحصائية أصغر هي      نوي.  واحدة وحيًا واحدًا فقط   ى أق د يضم الحي الواحد      قسم الحي إل ات، وق البلوآ
  .)4أنظر الشكل  (بلوآا واحدا أو أآثر

  
  
  
  
  

  مناطق أمانة عمان الكبرى2الشكل 

 

N  
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  احياء منطقة العبدلي في أمانة عمان الكبرى3الشكل
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 2004 البلوآات في حي المدينة الرياضية من منطقة العبدلي آما في عام 4الشكل 

  
  
  
  
  
  
-
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. 2.4  :الحزم

تعتبر عملية الحزم المرحلة األساسية واألهم،  حيث تشكل أساس عملية حصر وترقيم المباني 
حيث يتم خالل عملية الحزم تعيين الحدود اإلدارية .  ا سبقه الحزموالمساآن، وال يتم الترقيم إال إذ

حدود المناطق (وتعيين الحدود للتقسيمات الداخلية في هذه التجمعات ) المدن والقرى(للتجمعات السكانية 
  :وتشتمل عملية الحزم على ما يلي).  واألحياء والبلوآات والمدن وحدود البلوآات في القرى

  ات والخرائطاستخدام المخطط .1
 االتصال بالجهات الرسمية في التجمع السكاني   .2
 )البلوآات(التعرف على جغرافية المنطقة وحزم التقسيمات اإلحصائية  .3

بعد االنتهاء من عملية التعرف على الحدود الخارجية للتجمع السكاني،  قام فريق الحزم بجولة 
وقام .  بلدية التي يتبع لها التجمع السكانيللتعرف على حدود المناطق واألحياء مستعينًا بمساح ال

فريق الحزم بجولة عبر الشوارع والممرات في أحياء التجمع السكاني بغرض التعرف على 
المعالم الطبيعية والصناعية داخل هذه األحياء،  وآذلك لتكوين خلفية يمكن من خاللها تقسيم 

كانية التي ال يوجد فيها نظام تسمية أما التجمعات الس).  بلوآات(الحي إلى وحدات إحصائية 
وغير مقسمة إلى مناطق وأحياء فتعامل معاملة الحي، وتعتبر هذه الحالة منطقة واحدة وحيا 

  ).بلوآات(واحدا وتعامل معاملة األحياء في تقسيمها إلى وحدات إحصائية 
  

، يقسمها )5شكل أنظر ال(وقد استخدمت إشارة مستطيلة الشكل آتب عليها من األعلى آلمة بلوك 
خط مستقيم إلى جزئين، خصص الجزء العلوي لكتابة رمز المنطقة والحي الذي يتكون من أربع خانات 

يعني المنطقة الثانية في تجمع سكاني ما، ) 02(فالرمز .  حيث تمثل الخانتان من اليسار رمز المنطقة
المنطقة (األول في هذه المنطقة يعني الحي ) 01(فالرمز .  والخانتان من اليمين تمثالن رمز الحي

يعني ) 024(، ويضم الجزء السفلي رمز البلوك في الحي الذي يتكون من ثالث خانات فالرمز )الثانية
وتوضع هذه اإلشارة عند بداية حدود البلوك وعند نهاية آل حد من حدوده، وعلى .  رقم البلوك في الحي

وتكون جزءا منه، ومن المفضل أن تكون هذه اإلشارة على الجدران الخارجية للمباني التي تحيط بالبلوك 
  .ارتفاع مناسب ليسهل مشاهدتها والتعرف على حدود البلوك وتمييزه عن غيره من البلوآات المجاورة
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لحصر3.4

  لوحة البلوك5الشكل 

 

   ا
ا         ل منه ع آ د موق ى تحدي ر ال ساآن واألس اني والم رقيم المب صر وت ة ح دف مرحل سهيل .  ته لت

ى عدد آل          ا ى التعرف عل لوصول إليها أثناء عملية العد للحيلولة دون وقوع حذف أو تكرار، باإلضافة إل
د   دة ع ل وح ي آ ردات ف ذه المف ن ه وك(م سكاني) بل ع ال ستوى التجم ى م ة / عل دات اإلداري الحي والوح

 المناطق التي    بمختلف مستوياتها خالل عملية حصر المباني، وآذلك التعرف على  استخدامات المبنى في            
صادية         .  يغطيها الحصر  شأة صناعية أو اقت ... فقد يكون المبنى معدًا للسكن بصورة خاصة أو قد يكون من

خ ات   .  ال ي العملي دًا ف ة ج ر مهم ي تعتب غال والت ة صفة اإلش ة الحصر ضرورية لمعرف إن عملي ه ف وعلي
  . اإلحصائية الالحقة

الميدانية لتقسيم المناطق إلى وحدات عد يضمن من      تعتبر عملية حصر المباني من أهم العمليات        
اني في                           ة حصر المب ى عملي ًا عل ادًا آلي د اعتم اطق يعتم خاللها عدم الحذف او التكرار، آما أن تقسيم المن

  .  هذه المناطق لتحديد عدد األسر
  
  :تحديد نقطة البداية. أ

ك المثبتة على زوايا البلوك والتي قام فريق العمل بتحديد نقطة البداية مستعينًا بإشارات البلو  
يجب أن تكون الزاوية الجنوبية الغربية للبلوك والتي تم منها ابتداء عملية الحصر على األغلب ما لم يكن 

  .هناك معوقات تحول دون البدء من هذه الزاوية
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  :حصر المباني والمساآن واألسر والمؤسسات. ب
بية الغربية، تبدأ عملية حصر المباني والمساآن واألسر في عند تحديد نقطة البداية أي الزاوية الجنو

البلوك بكل سهولة وتجدر اإلشارة إلى أن الزاوية الجنوبية الغربية هي نقطة البداية عادة لعملية الحصر 
  .  سواء في المدن أو القرى

افي وباتباع قاعدة بعد تحديد نقطة البداية مباشرة، تم البدء بعملية الحصر باتباع اتجاه الشمال الجغر .1
 خط سير عملية حصر المباني والمساآن واألسر والمؤسسات، وعلى 6اليد اليمنى، ويوضح الشكل 

 .الفريق اتباع اتجاه األسهم المبينة على الشكل المذآور أثناء عملية الحصر
اخل أخرى تم تحديد أقرب المباني إلى نقطة البداية وتحديد المدخل الرئيسي للمبنى وإستكشاف أية مد .2

لضمان عدم تكرار حصر المبنى مرة أخرى، مع األخذ باالعتبار أن المدخل الرئيسي لهذا المبنى، 
 .يقع على الشارع الذي سوف يستمر فريق الحصر بمتابعة ترقيمه

تم تثبيت رقم المبنى بواسطة رش ).  إن وجدت(بعد تحديد المدخل الرئيسي للمبنى والمداخل الثانوية  .3
ان باستخدام لوحة األرقام المعدنية على ارتفاع مناسب من األرض على المدخل الرئيسي الرقم بالده

الذي يعني ) ت(للمبنى، آما تم تثبيت نفس الرقم على المداخل الفرعية األخرى مع إضافة حرف 
 ".تابع"

 .1الرقم الذي تم تثبيته على أول مبنى في البلوك هو الرقم  .4
مبنى، والتعرف على طبيعة استخدام المبنى، ويقصد بها الغرض الذي بعد االنتهاء من تثبيت رقم ال .5

فقد يكون مخصصًا للسكن فقط، أو للعمل فقط، أو للسكن والعمل معًا، أو للعبادة أو .  يؤديه المبنى
 .للتسلية وقد يكون مسكنًا واحدًا أو عدة مساآن

طبقًا  (ت السكنية التي يضمها المبنى إذا آان المبنى مخصصًا آليًا للسكن، فقد تم تحديد عدد الوحدا .6
 ).لتعريف المسكن

 .تم تثبيت رقم المسكن باستخدام قلم الشمع على ارتفاع مناسب من األرض .7
إذا آان في المبنى عدة مساآن، تم ترقيمها بصورة متسلسلة داخل المبنى الواحد فقط وليس ضمن  .8

 .البلوك
دام قوائم الحصر الخاصة بحصر المباني والمساآن بعد التعرف على طبيعة استخدام المبنى، تم استخ .9

 .واألسر والمؤسسات في البلوك
 في البلوك، تم االنتقال إلى المبنى الثاني باتباع نفس أسلوب 1بعد االنتهاء من ترقيم المبنى رقم .  10

       وتبين األشكال.  عملية الحصر إلى أن تم االنتهاء من جميع المباني في منطقة العمل المخصصة
 . أسلوب ترقيم المباني في البلوك9 و8 و7
  

وتجدر اإلشارة إلى أن عملية الترقيم تتم بعدة أساليب منها الترقيم في المناطق المنظمة باتباع قاعدة 
وهناك .  أما في المناطق غير المنظمة، فقد تمت عملية الترقيم حسب قاعدة األقرب فاألقرب.  اليد اليمنى

 حيث تمت عملية الترقيم بشكل لولبي لتغطية آافة المباني والمساآن في البلوك، ويتبع األسلوب اللولبي،
  ).  نظام القطع(هذا األسلوب في حالة تناثر المباني في البلوك 
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  أسلوب السير في البلوك حسب قاعدة اليد اليمنى6الشكل 

  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

 

  ترقيم المباني بإتباع قاعدة اليد اليمنى7الشكل 
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  ترقيم المباني بإتباع أسلوب نظام القطع 9الشكل 
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  مستلزمات وواجبات العاملين . 5
   الكوادر البشرية1.5

سيابه مع ضمان             يتطلب التعداد القيام بالعديد من اإلجراءات وال       عمليات التي تكفل سير العمل وان
ة                       .  التحكم الميداني  ذه العملي ا، ويتطلب إنجاز ه د أو خالله رة الع ل فت ا قب سواء أثناء عمليات التحضير لم

ة في الوقت المحدد             ة عالي ات التنظيم    .  توافر اإلمكانيات للجهاز الميداني بشكل آاف وجاهزي ومن أولوي
اطق         الميداني أن يعمل الج     ع المن دة في جمي ا لمواصفات وتعليمات موح داني طبق از المي ذا   .  ه ويتطلب ه

ة في                     األمر إشرافا دقيقا، مما يعني إعطاء اهتمام آبير لتنظيم عملية اإلشراف وتوفير خطوط اتصال فعال
ءات ويتعين على الجهاز الفني للتعداد بصفة خاصة، التحقق من توحيد المواصفات واإلجرا            . جهاز التعداد 

ستمر مع مختلف                              ى االتصال الم از المحافظة عل ذا الجه ى ه ا أن عل ة آم ة آاف رق الميداني التي تتبعها الف
دقيق لالستمارات                        . الفرق والمناطق  داني مع إجراء ت رق بانتظام خالل العمل المي ة الف ارة آاف ويجب زي

  .المكتملة التي تم تدقيقها من قبل المفتشين والمراقبين

م وضع الترتيب    دهم       ت ستوياتهم، لتزوي املين بمختلف م وب من الع دد المطل وفير الع ة لت ات الالزم
تمكن  ة بحيث ي دادات آافي ون اإلم ا، ويجب أن تك ا ولوازمه ة احتياجاته ع آاف ة م ة الالزم الفرق الميداني ب

ى أهم                  د عل ستلزمات، مع التأآي ق بالم ل تتعل ة عراقي ة دون أي ال الميداني ع األعم ة  الجميع من إنجاز جمي ي
  .االتصاالت مع المرآز الرئيسي للتعداد، واطالع الجهاز أوال بأول عن تقدم سير العمل الميداني

ومن أجل تنفيذ عملية العد طبقا للخطة المعدة، وخالل الفترة الزمنية المحددة، فقد تم تشكيل 
  : تنفيذ العمل الميدانيالهيكل الوظيفي المتعلق بالتعداد، وفيما يلي شرح لواجبات ومسؤوليات العاملين في 

ذه                   : المنسق )1 املين في ه مسؤول عن تنفيذ التعداد في محافظة أو جزءًا منها، ويشرف على جميع الع
ة                       .  المنطقة ة تام ى معرف ا وعل داد، ويجب أن يكون عنصرا قيادي ة التع ا لعملي ويكون متفرغًا تمام

 . بالمنطقة التي يشرف عليها

ا، ويكون                  يساعد المنسق في ت   : مساعد المنسق  )2 سق أو في جزء منه ة عمل المن نفيذ التعداد في منطق
سق في اإلشراف                          ساعد المن ة التي سي ا بالمنطق داد، ويفضل أن يكون ملم متفرغًا تمامًا لعملية التع

 .عليها

املين                : المشرف )3 ع الع مسؤول عن تنفيذ التعداد في جزء من منطقة عمل المنسق، ويشرف على جمي
يقوم           في هذه المنطقة، ويكون      ة التي س ًا بالمنطق داد ويفضل أن يكون ملم ة التع  متفرغًا تمامًا لعملي

 .  باإلشراف عليها

تش  )4 ًا  : المف ة عمل المشرف، ويجب أن يكون متفرغ ي جزء من منطق داد ف ذ التع مسؤول عن تنفي
 .تمامًا، ويفضل أن يكون ملمًا بالمنطقة التي سينفذ التعداد فيها

ة، أو       / لتعداد في جزء من منطقة عمل المشرف      مسؤول عن تنفيذ ا   : المراقب )5 المفتش وقد تكون مدين
ى مجموعة من          شرف عل ة، وي احثين، ويجب أن يكون    ) 8-5(قرية أو مجموعة بلوآات في مدين ب

 .متفرغًا تمامًا لعملية التعداد، ويجب أن يكون ملمًا بالمنطقة التي سيقوم بتنفيذ التعداد فيها

ة من حوالي        يكون مسؤوال عن عد : الباحث )6 ة مكون ة عد معين أسرة  ) 100-80( السكان، في منطق
ويتفرغ الباحث لعملية التعداد تفرغا آامال، ويفضل أن يكون من أهالي المنطقة أو العاملين              .  تقريبا
   .فيها

  

34  21/3/2004التعداد العام 



2.5    مستلزمات العاملين

  :مستلزمات المنسق ومساعديه. أ
  : نسقمساعد م/ يتم توفير المستلزمات التالية لكل منسق

ارات     ) إن اقتضت الحاجة إلى ذلك(سيارة لكل منسق، ولكل مساعد منسق   − ام بالزي تمكن من القي لي
 .معوقات قد تحدث في الميدان/ الميدانية ومتابعة العمل ومحاولة حل أي صعوبات 

ة                    − مكتب لكل منسق ومساعديه، ليتمكن آل منهم االجتماع مع العاملين لتوجيه سير العمل وحل أي
شكلة  ون المكتم واجههم ويجب أن يك صال، ت اآس لالت دريب، وف ديو للت ون وفي زًا بتلفزي ب مجه

 .وهاتف بخط مباشر وخدمات ادارية مساندة 
 .خارطة تبين منطقة عمل المنسق، وخرائط تبين مناطق عمل المشرفين والمفتشين −
  .مستلزمات التعداد من قرطاسية ومواد أخرى وفق الكميات المحددة لكل منطقة −
 .لعدد الكافي من الباحثين والمراقبين والمفتشين والمشرفين لتنفيذ عملية العدا −
 .نسخة من قوائم الحصر للمباني والمساآن واألسر −
  .نسخ احتياطية من آتب التعليمات وقواعد التدقيق −

  :المفتش/ مستلزمات المشرف. ب
  : مفتش/ يتم توفير المستلزمات التالية لكل مشرف

شرف  - ل م ب لك شرف مف/ مكت ين الم ات ب د االجتماع سع لعق راقبين وبعض  / تش يت تش والم المف
ة               ب،  ( العاملين اآلخرين ضمن الفريق، ومزود بخط هاتفي ويتوافر فيه آافة اللوازم المطلوب حقائ

ات، ورق الصق، ورق مسطر،مغلفات، آالت               ملفات، دبابيس، آلبسات، مقصات، محايات، براي
الم شمع     )أزرق وأحمر وأسود  (اف  حاسبة، أقالم رصاص، وأقالم حبر ج       اتر مالحظات، أق ، دف

 ). للترقيم، مواد حزم وتغليف، أدلة، هويات
 .مفتش/  سيارة لكل مشرف −
 .خرائط للمنطقة التي يشرف على تنفيذ التعداد فيها −
 . قوائم الحصر للمنطقة التي يشرف على تنفيذ التعداد فيها أو صورة عنها −
 .الباحثين لتنفيذ عملية العد في منطقة عملهالعدد المطلوب من المراقبين و −
 .بطاقة هوية إحصائية لكل عامل من العاملين معه −
 ...).، وتقارير اإلنجاز ..وتقارير ضبط العمل ......السجالت ( مطبوعات التعداد المختلفة −
 .نسخ آافية من آتب التعليمات وقواعد التدقيق −

  :مستلزمات المراقب. ج
  : التالية لكل مراقبيتم توفير المستلزمات 

سجالت والمطبوعات         − ا وحفظ ال مكان مناسب لالجتماع اليومي مع الباحثين لتدقيق البيانات مكتبي
  .واللوازم وغيرها، وذلك لضمان السرية 

  .مجموعة لوازم ترقيم المباني والمساآن مع عدد آاف من االستمارات والمطبوعات ذات العالقة −
  .سجالت تقارير ضبط العمل  −
  .دد الكافي من الحقائب للباحثين، والقرطاسية واللوازم المتعددة لتنفيذ عملية التعدادالع −
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  .بطاقة هوية لكل باحث من العاملين معه −
  .باحثين) 5-4(العدد المطلوب من الباحثين للقيام بعملية التعداد يتراوح عددهم ما بين  −
  .خرائط أو اسكتشات منطقة عمله،  وقوائم الحصر ذات العالقة −
  .نسخ آافية من آتب التعليمات وقواعد التدقيق −
  ).إن لزمت(ملصقات العد  −

  

  :مستلزمات الباحث. د
  : يتم توفير المستلزمات التالية لكل باحث

  .بطاقة هوية لكل باحث −
  .خارطة أو اسكتش تحدد منطقة عمله والمباني والمساآن واألسر المطلوب جمع البيانات عنها −
  .واللوازم ذات العالقة) تاالستمارا(سجالت التعداد  −
  .الخ....حقيبة لوضع السجالت ، واألقالم ، واألوراق  −
  .أقالم شمع لترقيم المباني والمساآن التي لم يتم حصرها وترقيمها في المراحل السابقة −
  .نسخة من آتب التعليمات وقواعد التدقيق −
 . ملصقات العد لكل مسكن تتم زيارته −

  
   واجبات العاملين3.5

ة   تتلخص م  هام آل فرد من األفراد المشار اليهم سابقا بواجبات عليهم القيام بها من أجل إنجاح عملي
اليب واإلرشادات التي                  اع األس ات محددة واتب م في أوق ة له ال الموآل ك من خالل إنجاز األعم العد، وذل

  .تعطى لهم 
  
  واجبات المنسق ومساعديه . أ

  : يلييتوجب على آل من المنسق ومساعد المنسق ما 
  .حضور الدورة التدريبية الخاصة بالمنسقين ومساعديهم )1
ا              )2 اإللمام بجميع معطيات التعداد من حيث المفاهيم واالستمارات المستخدمة والتعليمات المتعلقة به

 .وأسلوب العمل
 .التعرف على حدود منطقة العمل والتجمعات التابعة لها )3
 .بين واالشراف على تدريب الباحثينالمشارآة في تدريب المشرفين والمفتشين والمراق )4
داد    )5 وضع خطة العمل، وذلك بالتعاون مع الجهاز الرئيسي للتعداد وتسليمها إلى غرفة عمليات التع

 .من أجل اعتمادها وتوزيعها على المشرفين والمفتشين أوال بأول
 .تسليم مناطق العمل إلى المشرفين والمفتشين )6
 .تبقي والمدة الالزمة إلنجازه التبليغ عن العمل المنجز والعمل الم )7
دانيا     )8 دقيقها مي تمارات وت ن االس شوائية م ة ع سحب عين ام ب حيحة،  . القي ت ص ا إذا آان واعتماده

شرف ى الم ا إل ا وإعادته ادرة / ورفض المخطوء منه ل مغ ديلها قب ا وتع ام بمراجعته تش للقي المف
 .الميدان
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ذي        حل جميع المشاآل المبلغة إليه آتابيا ما أمكن، ورفع           )9 المشكلة والحل المقترح إلى المدير التنفي
 .للتعداد 

د من شمولية                      )10  تجهيز قائمة بالمناطق التي تم اإلنتهاء من عدها، وضبط عدد االستمارات والتأآ
اص         جل خ ي س سجيلها ف د ت ك بع ان، وذل ي عم سي ف ب الرئي ى المكت ميا إل سليمها رس د، وت الع

 . بالتسليم
 .تمارات الفارغة وتسليمها إلى مساعديه من أجل العمل الميداني  االحتفاظ بأعداد آافية من االس )11
ل المشرفين              )12 ذي        /  استالم االستمارات التي تم تعبئتها والتي ألغيت من قب دد ال نفس الع شين ب المفت

 .سلم إليهم 
ارير   )13 داد التق دان، وإع ي المي سة حول الموقف ف ات الرئي ة العملي ستمر لغرف ومي والم غ الي  التبلي

 .والنهائية عن تقدم العمل وسيره وفقًا لمراحل العدالدورية 
شرفين        )14 ن الم رى م ل األخ ستلزمات العم ائر م دات وس ات والمع ترداد المطبوع شين /  اس المفت

 .وتسليمها إلى المختصين
 . اإلشراف المباشر على إعداد النتائج األولية لمنطقة عمله )15
 .ض شخصية  التأآد من عدم استخدام سيارات ومهمات التعداد ألغرا )16
 . إجراء الجوالت الميدانية للتعرف على منطقة عمله واإلحاطة الكاملة والدقيقة بمكوناتها )17
 . المشارآة في تنفيذ البرنامج اإلعالمي فيما يخص منطقة عمله )18
ذ العمل                     )19 ة، وتنفي د والمواظب صبر والجل ا ال ة العمل وأهمه ا طبيع  التحلي بصفات شخصية تتطلبه

 . آقدوةعلى أحسن وجه والتصرف
  

  : المفتش/ اجبات المشرفو. ب
  : يتوجب على آل من المشرف والمفتش ما يلي

 .المفتشين/  حضور الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين )1
ا وأسلوب             )2 ة به  اإللمام بجميع متطلبات التعداد من حيث المفاهيم واالستمارات والتعليمات المتعلق

 .العد
 .أو المناطق التابعة لها التعرف على منطقة عمله والتجمعات  )3
 . المشارآة في تدريب المراقبين والباحثين في منطقة عمله )4
 . وضع خطة العمل اليومية واألسبوعية، وذلك بالتعاون مع المنسق ومساعديه )5
 . تسليم خطة العمل للمراقبين، واإلشراف على متابعة تنفيذها )6
 .ت في الميدان والمكتب القيام بعملية التدقيق النهائي على عينة من االستمارا )7
 اعتماد االستمارات الصحيحة وإعادتها آاملة وفي نفس الليلة إلى المراقب وإعادة المخطوء منها              )8

 .إلى المراقب مع توضيح الخطأ
 . تسليم االستمارات الصحيحة والمنجزة إلى المنسق لتدقيقها واعتمادها )9

وم المشرف)  10 سلم / يق ة من العمل الم سحب عين تش ب لء المف ك بم دان، وذل ي المي ه ف ه وتدقيق الي
 .ااستمارة من الميدان ومقارنتهما مع
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شرف  )11 وم الم ساعديه          / يق سق أو لم ل للمن ير العم ن س ومي ع مي ي ر رس ة تقري تش بكتاب المف
 .باإلضافة إلى التبليغ الفوري، آتابة عن أية مشاآل يصادفها في الميدان

 . ارغة وتسليمها إلى المراقبين من أجل العملاالحتفاظ بأعداد آافية من االستمارات الف) 12
ى  ) 13 سليمها إل راقبين وت ستلزمات العمل األخرى من الم ائر م دات وس استرداد المطبوعات والمع

 .المختصين
 .التأآد من عدم استخدام سيارات التعداد ألغراض شخصية) 14
 .ه، في أول يوم من أيام العداإلشراف على ترتيبات عد األسر الجماعية والفنادق في منطقة عمل) 15
 . اإلشراف المباشر على إعداد النتائج األولية في منطقة عمله ومراجعتها) 16

  
  واجبات المراقب . ج

 :يتوجب على المراقب مايلي
 .حضور الدورة التدريبية الخاصة بالمراقبين )1
لمتعلقة بها وأسلوب    اإللمام بجميع متطلبات التعداد من حيث المفاهيم واالستمارات والتعليمات ا          )2

 .العد
م             )3 اطق عمله ين من التنسيق مع المراقبين المجاورين لمنطقة عمله فيما يختص بتوضيح الحدود ب

 .لتحاشي أي حذف أو تكرار
 .وضع خطة العمل اليومي للباحثين في منطقة عمله واإلشراف المباشر على تنفيذها )4
 .تقسيم منطقة عمله إلى مناطق عمل للباحثين )5
ساآن وقت                   تعريف الب  )6 اني والم ام المب اده ألرق ه، وإرش ة عمل ة لمنطق احث على الحدود الخارجي

 .الضرورة
 .التأآد من أن الباحث يقوم بعمله بكفاءة )7
ك    )8 ات، وذل ا للتعليم ة صحيحة ووفق م بطريق د ت ل ق ان العم ا إذا آ ة م تمارات لمعرف دقيق االس ت

 .لتفادي أي نقص أو خطأ وذلك قبل مغادرة موقع العمل
ات                 إعاد )9 ة مقابلة بعض األسر، بعد قيام الباحثين بمقابلتها وذلك ليتحقق من أن الباحث جمع البيان

 .الصحيحة من األسر
اوين األسر         )10 وائم وعن ات التعليمات وق تمارات، وآتيب داني آاالس ستلزمات العمل المي .  استالم م

ه      ( ة عمل ي منطق ا ف راد زيارته ر الم ع األس ق موق شكل دقي دد ب ي تح ي الت شات و) وه االسكت
ذه األدوات                        ا يحتاجه من ه سليم الباحث م والخرائط، وغير ذلك من قرطاسية، ومن ثم يقوم  بت

 .الالزمة لعمله 
 .إقرار العمل المنجز والصحيح وإعادة المخطوء إلى الباحث مع توضيح الخطأ )11
 .المفتش/ استالم العمل المنجز والصحيح والمدقق إلى المشرف )12
دل   )13 احثين بمع ة الب ئلة    مرافق اء األس ة إلق ا إن أمكن ألخذ مالحظات عن آيفي دة يومي ارة واح زي

ى                   دانيًا إضافة ال وإرشاده إلى آيفية التغلب على الصعوبات، مع تدقيق عينة من االستمارات مي
 .تدقيقها آاملة في المكتب
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ى           )14 سليمه ال ذلك وت صا ل د خصي آتابة تقرير يومي عن اإلنتاج وسير العمل وذلك على نموذج مع
 .المفتش/ مشرفال

ك                     )15 ساآن في تل ه عن الم ة إلي ة الموآل اء من العمل في المنطق آتابة تقرير شامل في حال االنته
ة عمل                   ه استالم منطق م علي ى المشرف، ومن ث سليمها ال اٍل وت ا هو خ ا وم م منه المنطقة وما ت

 .جديدة
سجيل ال       )16 أول وت ه، أوًال ب اء من م االنته وك ت ل بل ة لك ائج األولي ة النت شف   مراجع ي الك ائج ف نت

 ).تجهيز البيانات إلعداد النتائج األولية(التلخيصي لمنطقة عمله 
ي   )17 ت الزمن ل بالتوقي زام الكام داني وااللت ل المي ة العم ي خط ـه ف ة ل ات الموآل ام بالمهم القي

 .المخصص لذلك
  
  :واجبات الباحث. د
د         ة الع ي عملي ة ف ر الزاوي ث حج ل الباح ر عم داني  (   يعتب ل المي ع    ) العم وم بجم ن يق ه م ك ألن وذل

م                             ا تكون المعلومات التي ت در م ه بق ؤا في أداء واجب المعلومات المطلوبة من الميدان، وبقدر ما يكون آف
  :الحصول عليها دقيقة وصحيحة، ولهذا يتوجب عليه القيام بما يلي

  
ت      )1 ا دع دربين آلم ن الم سار م ي واالستف ري والعمل دريب النظ اء الت ام أثن اه الت ضرورة االنتب  ال

 .والتأآد من استيعاب االستمارة ومفاهيمها، وأشكال ومدلوالت عالمات التعداد وما إلى ذلك
 .التعرف على منطقة عمله بعد استالمها من المراقب )2
شمل   )3 ي ت ن المراقب والت ة م ل آامل ستلزمات العم تالم م تمارات، آتيب ( اس ن االس اف م دد آ ع

 ....).قلم حبر جاف أزرق، بطاقة الهوية اإلحصائيةالتعليمات ، قوائم الحصر، االسكتشات، 
 .مراجعة قوائم المباني واالسكتش الذي يستعمله على الواقع للتأآد من منطقة عمله )4
 .تنفيذ مهمة العد ضمن المنطقة الموآلة إليه من قبل مراقبه وبمنتهى الدقة )5
 .تكون أوقات الدوام حسب ما تقتضيه ظروف العمل )6
 . استماراته في الميدان مباشرة وقبل ترك المسكن أو األسرةالقيام بعملية تدقيق )7
 .تسليم االستمارات المنتهية والمدققة إلى المراقب )8
 .تصحيح العمل المخطوء وإعادة تسليمه إلى المراقب )9

 . االلتزام بترتيب العمل بالبلوآات، وداخلها وال يجوز تعديل ذلك )10
 . تدوين البيانات باألقالم المخصصة لذلك )11
ة لكل مسكن   إعد  )12 ائج األولي ذا      / اد النت دة له اذج المع ًا للنم ه وفق اء من تم االنته وك ي أسرة، وآل بل

  .الغرض ومراجعة النتائج قبل تسليمها إلى المراقب
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  اعتبارات عامة. 6
 
 :   سرية المعلومات1.6

  
راد والمؤسسات،           ذا  ينص قانون اإلحصاءات العامة على سرية المعلومات التي تجمع من األف وه

  :لذا يجب على آل العاملين مراعاة ما يلي. يعني عدم اإلفضاء بأي من هذه المعلومات ألي آان 

داد حسب                     .1 تثناء المسؤولين عن التع ان، باس عدم اإلفضاء بأية معلومات تم جمعها، ألي شخص آ
 .التسلسل اإلداري

 .كعدم السماح ألي شخص بمرافقتك في زيارتك لألسرة عدا الشخص المسؤول عن .2
 .عدم ترك أي استمارة معبأة أو غير معبأة في أي مكان، األمر الذي يمكن من االطالع عليها .3
سليمها للمسؤول                      .4 ل يجب ت ا ب عدم االحتفاظ بأية نسخ من االستمارات المعبأة أو أية معلومات منه

 .المباشر أوال بأول
 . أفراد أسرته البالغينمقابلة المستجيب شخصيا، أما إذا تعذر ذلك فتستوفى البيانات من أحد .5
ؤدي                   .6 د ي عدم إجراء أي مقابلة بوجود شخص من غير أفراد األسرة، إال بموافقة المستجيب حيث ق

 .وجود غرباء إلى عدم الحصول على بيانات دقيقة
خاص        .7 تعانة باألش ث االس ب أو الباح ان المراق ا بإمك ن أحيان رية،  ولك ي س رائط فه سبة للخ بالن

 . لمساعدتهم لتوقيع أماآن معينة عليهاالمحليين في حالة احتاج
  
 تعليمات هامة للباحث   2.6

  
 :يجب على آل باحث االلتزام والتقييد بالضوابط التالية

ل                   .1 ك من قب التأآد من سالمة مظهرك وارتداء المالبس المناسبة قبل توجهك إلى المنطقة المحددة ل
 .المراقب

ة        التأآد من أن جميع المستلزمات التي تحتاجها ف       .2 د، بطاق ل سجالت الع ديك مث وافرة ل ك مت ي عمل
 . والخارطة، آتيب التعليمات، قائمة األسماء وما إلى ذلكالهوية الشخصية، االسكتش 

وجزًا  .3 ك الشخصية وم رزا بطاقت سك مب دم نف اب بلطف، ق سكن، أطرق الب ى الم د الوصول إل عن
 . أهداف التعداد بطريقة مبسطة ومفهومة

شته                     يجب أن : أثناء الزيارة  .4 ات المستجيب وعدم مناق سجل إجاب ا لكن بلطف بحيث ت  تكون حازم
 .فيما يقول إال إذا شعرت بعدم منطقية اإلجابة

احترام عادات وتقاليد األشخاص المحليين، واالتصال والتعامل معهم حسب قواعد وآداب السلوك             .5
 .العام المرعية

ك عن طري                  .6 رد وذل ساور الف د ي ذي ق داد         العمل على إزالة الشك ال ة للتع ق شرح الجوانب اإليجابي
 .والتأآيد على سرية المعلومات

ا                  .7 نفس آلم ى ضبط ال التزام الهدوء وعدم التأثر بردود الفعل االنفعالية، فكلما آانت لديك القدرة عل
 .آان النجاح في الحصول على المعلومات المطلوبة من الفرد المستجيب
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ستوى    .8 نفس بم ار ال دم إظه شاشة وع ستجيب،    التواضع والب رد الم ن الف ة م ر معرف ى أو أآث  أعل
 .والتقبل للنقاش من الطرف األخر بصدر رحب

 .عدم مناقشة القضايا السياسية واالجتماعية أو الدينية مع أفراد األسرة التي تتم مقابلتها .9
 . عدم القيام بأعمال البيع أو الشراء أو قبول الهدايا .10
ي  .11 ستخدمة والت م المخططات الم ن فه د م ددة،     التأآ ة المح ات ضمن المنطق دود البلوآ  توضح ح

 .واالستعانة بالمراقب عند مواجهة أية صعوبات أو معوقات
ك في أي من زياراتك                  .12 رافقتهم ل  عدم الدخول في أي نقاش حاد مطلقًا مع أي من رؤساءك لدى م

 .لألسر، سواء آان في تفاصيل العمل أو السلوك الشخصي
آت أو                     الحذر من إعطاء أي تلميحات        .13 ة صرف مكاف ة الحكوم ة حول ني ة وعود وهمي ي أي أو تبن

 .معونات نتيجة لهذا التعداد
 . طرح األسئلة بصورة مفهومة بحيث تحافظ على مضمونها .14
ى آتيب                 .15 اء زياراتك لألسر، فعليك الرجوع إل ك أثن ة لعمل  إذا واجهتك صعوبة أو مشكلة أو إعاق

 .اتصل فورًا بمراقبك للمساعدة على معالجتهاالتعليمات، وإذا لم تتمكن من معالجة األمر 
 . تعبئة البيانات بخط واضح ومقروء والمحافظة على سالمة ونظافة االستمارة .16
 القيام بمراجعة االستمارة بعد اآتمال تعبئتها مباشرة وقبل مغادرة المسكن، للتأآد من عدم وجود                 .17

 .اآتمال االستمارةأي نقص في اإلجابات وعدم ترك المسكن إال بعد التأآد من 
ه                  .18 ى تعاون ه عل  ترك االنطباع الجيد عن دائرة اإلحصاءات العامة لدى المستجيب، وتقديم الشكر ل

 .وإبالغه باحتمال قيام المراقب بزيارة ثانية له ألغراض التدقيق
 . ُيحظر إستعمال بطاقة هوية التعداد ألي غرض آخر غير التعريف بحاملها لغايات التعداد .19

  
 حيادية والتعامل مع الجمهور ال  3.6

ة ويعطون االنطباعات     .  إن معظم الناس بطبعهم مجاملون عند تعاملهم مع الغرباء    دمون اإلجاب لذا فهم يق
ة،          ا إزاء موضوع المقابل دا تمام التي يعتقدون أنها سترضي اآلخرين، وعليه ينبغي أن يبقى الباحث محاي

أو يظهر تعبيرات في مالمح الوجه أو      .  إجابات الفرد المستجيب  وأال يوحي بالموافقة أو عدمها أبدًا على        
ات             ذه اإلجاب ى ه ى الباحث أال يطرح           .  الصوت، تعطي انطباعًا خاطئًا بالرضا أو عدمه عل ا يجب عل آم

ه                         ذا الموقف بخبرت تخلص من ه ة ال ك، ومحاول أفكاره الخاصة أمام الفرد المستجيب حتى لو سأله عن ذل
  .وصبره

اد عن االيحاء بتفضيل        لقد صممت اإل   اد، واالبتع ستمارة بشكل جاءت فيها األسئلة بمنتهى الحرص والحي
إجابة على أخرى، وبالتالي فإن فشل الباحث في توجيه السؤال بالشكل المطلوب قد يؤدي الى انتفاء صفة                  

ى الباحث اال يفرض أو يخ            : الحيادية بمعنى  ة، فيجب عل ة مبهم دم المستجيب إجاب ة   أنه حين يق من اإلجاب
ا        " هل هذا صحيح؟  ...أعتقد أنك تعني  " أو" أنا أرى ذلك    " بقوله مثال    ك أن المستجيب غالب والسبب في ذل

وقد تنتفي الحيادية التي تضمنها     .  ما يوافق الباحث في تفسيره إلجاباته حتى وإن لم تكن صحيحة أو دقيقة            
  .السؤال، عند الترآيز على جزء منه على حساب جزء آخر
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د مخاوف                      وإ ى الباحث تبدي ين فيجب عل ى سؤال مع ة عل ستعد لإلجاب ر م ذا آان المستجيب مترددا أو غي
ة                         سرية التام ا وال ة المعلومات الواجب جمعه داد وطبيع ز أهداف التع ق شرح وتعزي المستجيب عن طري

ة                           ع األشخاص في المملك ى جمي ا إل يتم توجيهه ا س ئلة ذاته أن األس ى األسماء، وب وإذا .   التي ستطبق عل
ستمر في        " رفض  " أصر رغم ذلك على الرفض، فيجب أن تكتب ملحوظة بذلك            سؤال وأن ت ك ال ام ذل أم

رة            . توجيه األسئلة بصورة طبيعية    وحين االنتهاء من تعبئة االستمارة فمن الضروري أن يحاول الباحث م
  .أخرى الحصول على اإلجابات الناقصة ما أمكن

داد         ائل                    ويقوم المسؤولون عن التع ق وس ه عن طري داد وأهميت تهم حول إجراء التع سكان وتهيئ إعالم ال ب
ة وصحيحة                          . اإلعالم   ات دقيق ى بيان ارة المسكن أن يحاول الحصول عل ام بزي اء القي ى الباحث أثن لذا عل

ئلة                  ة طرحه األس ى آيفي ره وعل ى شخصيته ومظه ى عل وإذا اآتشف الباحث   .  ويعتمد ذلك بالدرجة األول
ه أن                عن طريق األسئ   راد  األسرة، علي ا أف دلي به ات التي ي ضا في البيان ر المباشرة تناق لة المباشرة وغي

ضة     ر متناق ات صحيحة وغي ى بيان ئلة للحصول عل رح األس ادة ط ي إع ة ف ستخدم اللباق د .  ي ا إذا وج أم
د موعد آخر للم                ه تحدي ارة، فعلي راد األسرة الموجودين وقت الزي ة،  الباحث صعوبة في التفاهم مع أف قابل

ود بعض    ة وج ي حال ا ف د أفراده ن أح رة أو م ن رب األس ة م ات دقيق ى معلوم ن الحصول عل تمكن م لي
اعهم  ث إقن ى الباح ة، فعل ات خاطئ دلون بإجاب ذين ي ات أو ال ضون اإلدالء بالمعلوم ذين يرف راد ال األف

  . للحصول على معلومات دقيقة، وإذا فشل في ذلك فيقوم بإبالغ المراقب
  

 :ت اخرى تعليما4.6

 للباحث إطالقا اللجوء إلى االستنتاج الشخصي في الحصول على البيانات فمثال ال يجوز               زال يجو  .1
 . جنسية الزوجة من جنسية الزوج وهكذااستنتاج الجنس من االسم أو 

ب           .2 ي آتي ا ف صوص عليه اظ المن صنيفات واأللف تخدام الت ب اس ئلة يج ات األس تيفاء بيان د اس عن
 .التعليمات

ة                    على البا  .3 سهيل عملي واتفهم لت ام ه اوينهم وأرق داد وعن حث أن يحتفظ بأسماء المسؤولين عن التع
 .االتصال بهم إذا دعت الضرورة لذلك

سجل    .4 ن ال ى م صفحة األول ة ال ب تعبئ يتولى المراق ة،  ( س ضم المحافظ ي ت ة الت ات التعريفي البيان
وان    /  واسم المشرف    باإلضافة إلى اسم المراقب   ) الخ....اللواء، القضاء، اسم التجمع      تش وعن المف

ى                 ات عل ذه البيان د من وجود ه ى الباحث أن يتأآ آل منهما قبل تسليم السجالت للباحث، وهنا فعل
 .صفحة الغالف عند تسلمه للسجالت مباشرة وقبل التوجه للميدان
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  2004من يشملهم العد في تعداد . 7
  

حصر السكان في المملكة حسب تواجدهم لحظة حيث سيتم (يعتمد األسلوب الواقعي آأساس لعد السكان 
باإلضافة إلى األردنيين في الخارج الذين مضى على إقامتهم خارج األردن أقل من ).  اإلسناد الزمني

  :وبناء عليه يمكن تحديد الفئات التي يشملها العد آما يلي.  سنة واحدة

  
  :  السكان داخل األردن1.7

  :ةوتشمل هذه الفئة المجموعات التالي
ويعتبر من أفراد األسرة " باألسر الخاصة"السكان الذين يقيمون في مساآن تقليدية ويشكلون ما يعرف . أ

  :الخاصة آل من
 من 2/ 1ليلة (جميع أفراد األسرة المعتادين المتواجدين في مسكن األسرة ليلة اإلسناد الزمني  .1

  ).2004شهر تشرين األول 
زمني في مسكن األسرة، وال يوجد لهم مسكن في داخل األردن الزوار الذين قضوا ليلة اإلسناد ال .2

  .يمكن عدهم من خالله
الخدم والسائقون والطباخون ومن في حكمهم العاملون لدى األسرة والمقيمون معها والمتواجدون  .3

 .في مسكنها ليلة اإلسناد الزمني، وال يوجد لهم مسكن في داخل األردن يمكن عدهم من خالله
 المعتادون الغائبون عن مسكن األسرة ليلة اإلسناد الزمني شريطة تواجدهم في أحد أفراد األسرة .4

 :األماآن التي ال يصل إليها الباحثون مثل
العاملون في ورديات عمل ليلية في المصانع أو المستشفيات أو المطارات أو في غيرها من  •

  .أماآن العمل األخرى
 .مسافرين على الطرق العامة داخل األردناألفراد الذين قضوا ليلة اإلسناد الزمني  •
 . األفراد الذين يقضون ليلة اإلسناد الزمني في المساجد •
صيادو األسماك الذين يقضون ليلة اإلسناد الزمني على ظهر السفن والمراآب والقوارب في  •

 .المياه اإلقليمية لألردن أو في عرض البحر
لمستشفيات ومرافقيهم وآذلك أفراد األسرة المرضى الذين يقضون ليلة اإلسناد الزمني في ا •

 .الموقوفين في مراآز الشرطة
أفراد القوات المسلحة، األمن العام، الدفاع المدني، والشرطة ومن إليهم الذين أمضوا ليلة اإلسناد  •

 .الزمني داخل المعسكرات أو في وظائف
ضاء بعض األعمال أو أفراد األسرة األردنيين الموجودين خارج األردن بصفة مؤقتة بقصد ق •

  .السياحة أو العالج أو الدراسة أو ما شابه

، والسكان الذين يقيمون في مساآن تقليدية )مسكن عام(السكان الذين يقيمون في مساآن جماعية . ب
  :وتشمل" باألسر الجماعية"ويشكلون ما يعرف 

ال يرتبطون مع بعضهم آل مجموعة مكونة من ستة أفراد فأآثر يقيمون في مسكن تقليدي واحد و
  ).ويشكلون األسر الجماعية في المساآن التقليدية(البعض بعالقة قربى 

1 .
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آل من قضى ليلة اإلسناد، آنزالء الفنادق واالستراحات السياحية، وان ال يكون لهم مسكن داخل  .2
  .األردن يمكن عدهم من خالله

ال تشمل (الح ودور األحـداث آـل مـن قضى ليلـة اإلسنـاد آنزيل فـي السجون ومـراآـز اإلص .3
  . )الموقوفين في المراآز األمنية

آل من قضى ليلة اإلسناد آنزيل في منازل الطلبة الجماعية ومساآن العمال الجماعية وال يوجد  .4
  .لهم مسكن في داخل األردن يمكن عدهم من خالله

ال يوجد لهم مسكن آل من قضى ليلة اإلسناد آنزيل في منازل المعلمين والمعلمات الجماعية و .5
  .في داخل األردن يمكن عدهم من خالله

آل من قضى ليلة اإلسناد آنزيل في منازل الممرضين والممرضات الجماعية وال يوجد لهم  .6
  .مسكن في داخل األردن يمكن عدهم من خالله

  .آل من قضى ليلة اإلسناد آنزيل في منازل المسنين ودور العجزة الجماعية .7
  . اإلسناد آنزيل في منازل األيتام والمالجئ الجماعيةآل من قضى ليلة. 8
 . آل من قضى ليلة اإلسناد آنزيل في المصحات النفسية والعصبية والعقلية الجماعية9

 آل من قضى ليلة اإلسناد آمقيم في المستشفيات العامة والخاصة داخل األردن باستثناء  .10
  . األردن يمكن عدهم من خاللهالمرضى في قسم الطوارئ وال يوجد لهم مسكن في داخل

بشرط انطباق ما ورد في  (  آل من قضى ليلة اإلسناد آمقيم في األديرة والكنائس ودور العبادة  .11
 ).1البند 

 بغرض 2/10/2004مجموعة المتواجدين على أراضى المملكة األردنية الهاشمية ليلة العد . ج
كون لهم مساآن داخل األردن يمكن عدهم الترانزيت على الطرق أو في المطارات شريطة ان ال ي

  :من خاللها وتشمل 
لة اإلسناد يجميع األفراد الذين تصادف وجودهم على أراضي المملكة األردنية الهاشمية وقضوا ل

). 2/10/2004أي تواجدوا قبل الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة العد (الزمني لعملية العد فيها 
مملكة بغرض العبور إلى دول أخرى أي بصفة الترانزيت سواء آانت وآان تواجدهم على أراضي ال

وسائل االنتقال التي يستخدمونها وسائل برية آالحافالت والسيارات الصغيرة أو الوسائل الجوية 
وقد تكون أماآن تواجدهم .  للنقل آالطائرات أو الوسائل المائية للنقل آالبواخر واليخوت والقوارب

 بين المملكة والدول المجاورة آالعراق وسوريا والمملكة العربية السعودية ةالنقاط الحدوديهي 
 آمطاري الملكة علياء الدولي ومطار العقبة أو الموانئ آميناء العقبة، أو المطاراتوفلسطين أو 

  .المواقف المخصصة لتجمع وسائط النقل

ة األردنية الهاشمية على متن البواخر جميع األفراد الذين تصادف وجودهم في المياه اإلقليمية للمملك. د
أي تواجدوا في تلك المياه قبل الساعة (واليخوت والقوارب وقضوا ليلة اإلسناد لعملية العد فيها 

وآان تواجدهم في تلك المياه ألسباب مختلفة ).  2/10/2004الثانية عشرة من منتصف ليلة اإلسناد 
 دالسياحة أو الصي  انتظار تفريغ الشحنات من السفن أوغير الترانزيت والتي منها على سبيل المثال،

  .الخ ، شريطة ان ال يكون لهم مساآن داخل األردن يمكن عدهم من خاللها....
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الذين يقيمون في أماآن عملهم علما بأن هذه األماآن غير ) وخاصة من العمالة الوافدة(األفراد . هـ
) 5( للعمل والسكن معا شريطة أن يكون عددهم مصنفة آمساآن بالمفهوم التقليدي وإنما تستعمل

فيعتبرون ) 5(برون في هذه الحالة أسرة خاصة، وفي حالة زيادة العدد عن تأفراد أو أقل حيث يع
 .أسرة جماعية، شريطة ان ال يكون لهم مساآن داخل األردن يمكن عدهم من خاللها

الخ تعتبر مساآن ألغراض ... يارات ومما يجدر ذآره أن آل من السفن والطائرات والقطارات والس
أفراد، في ) 6(التعداد إذا قضى فيها الفرد ليلة العد، وتعتبر مساآن خاصة إذا قل عدد األفراد فيها عن 

  .أفراد فأآثر ) 6(حين تعتبر أسرًا جماعية إذا بلغ العدد 
  

   األردنيون في الخارج 2.7

حدود المملكة األردنية الهاشمية ليلة اإلسناد  دين خارجتشمل هذه الفئة أفراد األسرة المعتادين المتواج
ي  ألو، المرافقة أالتمثيل الدبلوماسي، العالج،  التعليم،العد بصفة غير مؤقته بسبب العمل الزمني لعملية

عادة لدى عودتهم إلى أراضي  مسكن األسرة هو المسكن الذي  يقيمون فيه سبب آخر وبشرط أن يكون
عودتهم إلى أراضي  هي األسرة التي يقيمون معها إقامة معتادة لدى تكون األسرةالمملكة وآذلك أن 

األفراد  و أ الطلبة في الخارجباستثناءخارج األردن أقل من سنة   المملكة، وبشرط أن تكون مدة إقامتهم
القوات بغـض النظـر عـن فتـرة غيابهـم، وآذلك أفـراد  مهـالذين يعالجـون خـارج األردن حيث يتـم عد

  .وقوات حفظ السالم) قوات الطوارئ الدولية(المسلحة 
  
  

  الحاالت الخاصة

  :على الباحث أن يأخذ باالعتبار ما يلي
الحياة  قبل منتصف ليلة اإلسناد الزمني وظل على قيد آل مولود تمت والدته حيا  التعداديشملأن . 1

  . حتى تلك اللحظة
  .منتصف ليلة اإلسناد الزمني بعد هدتوالتمت   التعداد آل مولودال يشملأن  .2
 الحياة حتى لحظة التعداد وهي منتصف ليلة اإلسناد  التعداد آل شخص بقي على قيديشملأن  .3

 .وإن توفي بعد هذه اللحظة الزمني
  .2/10/2004ليلة اإلسناد الزمني تاريخ   التعداد آل فرد توفى قبل منتصفل ال يشمأن . 4
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. 8  آيفية تسلسلها ومكوناتهاالسجالت المستخدمة، و
  

   السجالت المستخدمة1.8

ل            يتم استخدامها من قب ات األس     هناك ثالثة أنواع من السجالت س ا    رالباحث لجمع بيان راد وهي آم  واألف
  :يلي

 :سجل األسر الخاصة .1
ة        ساآن  تقليدي .  خصص هذا السجل لجمع البيانات عن األسر الخاصة واألسر الجماعية التي تقيم في م

ع                     ويحت سجل مجموع األسر المتوق ستوعب ال وي  هذا السجل على عدد آاف من االستمارات بحيث ي
ي لألسر              .  في البلوك الواحد أو جزءا منها      وفي حالة ما إذا آان السجل غير آاف الستيعاب العدد الكل

  .في البلوك، فيجب في هذه الحالة استخدام سجل إضافي تستوفى فيه آافة البيانات التعريفية
  

  :سجل األسر الجماعية .2
ا صفة                          ساآن له يم في م ة التي تق ات عن األسر الجماعي ة "خصص هذا السجل لجمع البيان " الجماعي

ة،    ة الجماعي ين والطلب ساآن المعلم ساآن الممرضات وم ال وم ساآن العم خ....آم ذا .  ال وي ه ويحت
ة األ       تيعاب آاف ا الس سجل آافي ون ال ث يك تمارات، بحي ن االس دد م ى ع سجل عل ر  ال ي األس راد ف ف

ة                      .  الجماعية الواحدة  ه آاف ستوفى في ستوجب استخدام سجل اضافي ت ا ي ا مم وقد ال يكون السجل آافي
  .البيانات التعريفية

  
  :سجل نزالء الفنادق .3

خصص هذا السجل  لجمع  البيانات عن نزالء الفنادق ويحتوي على عدد من االستمارات بحيث 
وفي حالة عدم آفاية االستمارات في .  راد في الفندق الواحديكون هذا السجل  آافيا لتغطية األف

السجل لكافة النزالء في الفندق، يمكن استخدام سجل إضافي يكون جزءا ال يتجزأ من السجل 
  .الرئيسي وفيه نفس البيانات التعريفية

  
    تسلسل السجالت2.8

راد واألسر        يتم وضع أرقام متسلسلة لكافة السجالت المتعلقة بجمع البيانات عن             األسر الخاصة واألف
   :الجماعية والفنادق آما يلي

ذا            × ، حيث تدل    ×/ 1سجل األسر الخاصة رقم      يعطى .1 وك، و يثبت ه على عدد السجالت في البل
ي    ل الباحث ف ن قب رقم م ان المخصصاال داخلي    لمك ارجي وال ين الخ ى الغالف سجل عل رقم ال ل

ا       وفي حالة استخدام سجل إضافي من سج     .  للسجل سجل اإلضافي رقم تم إعطاء ال الت األسر، ي
و  سال ه ذا × /2متسل ي وهك وك المعن اني للبل سجل الث ه ال ود سجل لألسر .  أي أن ة وج ي حال وف

سجل          رويثبت هذا ال  ×  /3 فيعطى الرقم    الجماعية رقم ال  قم من قبل الباحث في المكان المخصص ل
ة     .على الغالفين الخارجي والداخلي للسجل      إضافي من سجالت األسر     دام سجل استخ  وفي حال

سجل   ×/4متسلسال هو    ضافي رقما الجماعية لنفس البلوك، يتم إعطاء السجل اال       و يعني هذا أن ال
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تخدام  .2 ة اس ي حال ي من8ف ات ف د البلوآ ال سجالت ألح بيل المث ى س ا عل ة فيه ة معين سجالن : طق
ى                      سجالت عل رقيم ال تم ت ادق في ة، وسجالن للفن ة سجالت لألسر الجماعي لألسر الخاصة، وأربع

الي  و الت ة، و  2/8، 1/8: النح ر الخاص سجلي األس ر  6/8 و5/8، 4/8، 3/8 ل سجالت األس  ل
 .  لسجلي الفنادق8/8 و7/8الجماعية، و

ًا                   إذا اقتضى األمر استخدام أ     .3 سجلين مع وك واحد، فيجب تخريص ال آثر من سجل واحد ألسر بل
دد         ان ع ذا إذا آ ق ه دًا، وينطب جًال واح سجلين س اس أن ال ى أس ر عل صفحات واألس سلة ال وسل

 . السجالت أآثر من اثنين
   

    مكونات السجالت 3.8

  :تتكون سجالت األسر مما يلي
ارجي .  1 الف الخ ون    : الغ وى ذو ل ورق المق ن ال و م ات    وه ى البيان شتمل عل روف وي دد ومع مح

  .في البلوك واألفراد بيانات المباني والمساآن واألسرلوملخص إجمالي  التعريفية
داخلي .  2 الف ال س المعل   : الغ ى نف شتمل عل ادي ي ن ورق ع و م ى ووه ستوفاة عل ات الم الف  م الغ

  .الخارجي
  .األحيان لبعدد من استمارات التعداد بحيث تكون آافية لبلوك واحد في أغ. 3
  .واألسر واألفراد المباني والمساآن خيص بياناتلصفحة في نهاية السجل لت. 4
ا المسؤولون في         . 5 د يبينه اء   صفحة واحدة مخصصة لتدوين المالحظات التي ق دان أثن ات   المي عملي

   .التدقيق الميداني
صفحة ويجب      صفحة مخصصة للتدقيق المكتبي والترميز، وليس للعاملين الميدانيين عال        . 6 قة بهذه ال

  . العمل الميداني  عدم تدوين أية بيانات فيها خالل فترة
ة    . 7 ام مختلف ة أحج ى ثالث سجل عل ون ال ر, يك تمارات اويت دد االس ين    وح ع ا ب ا م ) 50 - 25(فيه

  .استمارة
  

  بلوكل  تسلسل الوحدات با4.8

  تسلسل المباني بالبلوك. أ

الرقم المتسلسل للمباني      (001وك يبدأ من الرقم تقتضي التعليمات بأن تسلسل مباني آل بل .1
بحيث يدل آخر رقم  متسلسل على عدد ) في  البلوك يتكون من ثالثة خانات على األآثر

وقد وضعت أرقام المباني بالدهان على يمين المداخل وتمت سلسلة أرقام .  المباني في البلوك
 من مبنى إلى آخر ووفق خطوط سير محددة المباني بصورة تحد من إجهاد الباحثين في التنقل

أما بالنسبة للمباني غير الثابتة مثل الخيام وبيوت الشعر فإن ترقيمها , بالنسبة للمباني الثابتة
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س      .2 ستعمله نف ت وي سكن ثاب ق بم شعر الملح ت ال ة أو بي ة أن الخيم ى الباحث مالحظ يجب عل
ن   , األفراد القاطنين بالمسكن الثابت ال يجوز اعتبارها مبنى مستقال أو مسكنا مستقال            الي ل و بالت

واع من                  , اآنقام مباني أو أرقام مس     رتعطى أ  ة أن اك ثالث ى، وهن ات المبن ر من ملحق ا تعتب وإنم
  .الخيام وبيوت الشعر

سكنا           2بق  اهو الذي سبقت اإلشارة اليه في البند الس       : النوع األول   ى أو م ر مبن  حيث ال يعتب
  .تعدادية وبالتالي ال تعطى الخيمة أو بيت الشعر أية أرقام

وت         : النوع الثاني   ام وبي ه الخي ذي تكون في ذاتها        ال ة ب شعر بلوآات قائم ان       ال دون وجود مب
ة  شعر    .  ثابت وت ال يم  وبي رقم الخ ة سوف ت ذه الحال ين    وفي ه ى الواسط رقم وسيوضع عل

داد            , رقم  تعداد المبنى     مكتوبين بالشمع  األسود أعالهما     م تع رة وهو رق سفلي داخل دائ وال
  . المسكن

وت شع   :النوع الثالث   ام وبي ل ر ويقصد به وجود خي اني  تتخل ا أسر     المب ة تقطنه  وفي  ,الثابت
ان       شعر وسيوضع رقم وت ال يم وبي سل      هذه الحالة سوف ترقم الخ ى متسل م مبن ا رق أعالهم

  .داخل دائرة هو رقم مسلسل المسكن في المبنى بعد أرقام المباني الثابتة وأدناهما
  
  تسلسل المساآن بالمبنى . ب

 01ي مبنى تأخذ أرقامًا متسلسلة بدءا من الرقم آما هو الحال في المباني فإن المساآن في أ.  1
 .وحتى آخر مسكن في المبنى

 اوتجدر اإلشارة هنا إلى احتمال وجود مبان لها أرقام تعدادية وليس فيها مساآن ألنه ال يقطنه.  2
 .الخ... أحد ألسباب مختلفة منها على سبيل المثال استخدام هذه المباني للعمل فقط أو العبادة 

  
  سلسل األسر بالبلوك ت. ج

وك سواء آانت        ساآن في البل لكل أسرة رقم متسلسل بالبلوك حسب موقعها من تسلسل المباني والم
ل ةأسر خاصة أو جماعي ي الحق سل ف رقم المتسل ذا ال ة ه ى الباحث آتاب دق ويجب عل زالء فن  أو ن

جالت ا        الف س ى غ ة، وعل ر الخاص جالت األس ي س تمارة ف أعلى االس ذلك ب ر المخصص ل ألس
ى مجموع                            دل عل البلوك ي سل لألسرة ب م متسل ك أن آخر رق ي ذل د، ويعن ا بع الجماعية والفنادق فيم

 .األسر في البلوك

سكان، فيجب أال                    رة عد ال ة فت ستوفى في بداي ة سوف ت ادق واألسر الجماعي ونظرا ألن بيانات الفن
رقم             ذا ال ى أن يحدده الباحث          يعطى لها أرقامًا متسلسلة عند استيفاء بياناتها بل يؤجل ه سل إل  المتسل

ه            ىعند مروره الستيفاء بيانات األسر الخاصة بشرط أال ينس         ور االستدالل علي رقم ف ذا ال .   وضع ه
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  فراد باألسرةتسلسل األ. د

ار     .1 سطر األول باعتب ى ال ة عل رة الخاص ات رب األس ب بيان م  هيجب أن تكت رد رق ي 01 الف  ف
سجلون في        .  األسرة وقد صمم سجل األسر الخاصة على أساس أن عدد أفراد األسرة  الذين سي

ن يتجاوز            تمارة ل راد األسرة               10الجزء العلوي من االس ان وأن عدد أف راد في غالب األحي   أف
  .  أفراد في غالب األحيان4ردنيين خارج األردن لن يتجاوز األ

وي   – ألغراض هذا التعداد -بما أن حجم األسرة يتحدد     .2 الجزء العل راد ب والجزء    من مجموع األف
ات،                    , السفلي من االستمارة   وي حسب  التعليم راد في الجزء العل ات األف دون بيان لذا يجب أن ت

رد   سل آلخر ف رقم المتسل ان ولنفرض أن ال وي آ زء العل ي الج اك  07ف ى فرض أن هن ، وعل
سفلي فإن            ى    هثالثة من أفراد األسرة في الجزء ال سفلي   ن يكتب في الجزء       أ الباحث   يجب عل ال

  . مقابل بيانات األفراد الثالثة10, 09, 08األرقام 

سفلي       فردا في الجزء15ه من   إذا صادف الباحث أسرة مكون     .3 راد في الجزء ال العلوي وسبعة أف
ى صفحتين                ,ثالم ذه األسرة عل راد ه ات أف ى    ففي هذه الحالة تكتب بيان اليتين عل سل    أ متت ن يسل

ى الجزء                            ل إل م ينتق ا، ث وي فيه ة الجزء العل ى نهاي ى حت صفحة األول أفراد الجزء العلوي في ال
ة أن يكون          .  العلوي في الصفحة الثانية ليستكمل باقي أفراد الجزء العلوي         ذه الحال ويجب في ه

سفلي          15 رقم  متسلسل ألفراد الجزء العلوي        آخر  وبالتالي فإنه في الصفحة األولى في الجزء ال
  . 22 وآخر فرد الرقم المتسلسل 16يأخذ أول فرد الرقم المتسلسل 

في جميع الحاالت سواء آانت بيانات األسرة على صفحة واحدة أو أآثر فإن عدد أفراد األسرة                  .4
  .ألفرادها رقم  متسلسل رخ آيجب أن يساوي

  
  
  عليمات هامة للباحث فيما يتعلق بالسجالت  ت5.8

د من أن                    .1 ه التأآ ا من المراقب فعلي ه أنواعه لمعلومات   ا عند استالم الباحث للسجالت الالزمة بكاف
ة عل  شتمل      ىالجغرافي داخلي، وت ارجي وال ين الخ ى الغالف تيفاؤها عل م اس د ت سجالت ق ة ال  أغلف

ة والحي     فظة واللواء والقضاء واسم التجمع السكاني     المعلومات الجغرافية على المحا      واسم المنطق
وك   ى ال    .ورقم البل رى                   موعل دن والق ل الم ى دلي ادا عل ذه المعلومات اعتم ة ه وم بتعبئ راقب أن يق

 .107-101والتقسيمات اإلحصائية، وذلك قبل توجه الباحثين للميدان لألسئلة 

ه واسم المراقب      يقوم الباحث باستيفاء بياناته الشخصية على   .2 داخلي وعنوان الغالفين الخارجي وال
 . والمفتش والمنسق وعناوينهم في األماآن المخصصة لذلك

و .3 ذلك    زال يج سجل وآ ارجي لل ى الغالف الخ د عل وك المتواج ات البل الي بيان ة ملخص إجم  تعبئ
دقيقها   وك وت ات البل ع بيان ن جم اء م د االنته سجل إال بع ة ال ي نهاي د ف ل الملخص المتواج ن قب  م

 .الرؤساء الميدانيين

49  21/3/2004التعداد العام 



ات                 .4 لقد تم تصميم السجالت بحيث تحتوي على استمارات بعدد آاف وبأحجام مختلفة حسب متطلب
 .يالعمل الميدان

رقم                      ,قبل التوجه للميدان   .5 داء من ال سل ابت سجالت بالتسل رقيم صفحات ال ى الباحث ت  01يجب عل
جل   ل س ة آ ى نهاي ات ا  , وحت تيفاء البيان ضا اس ه أي ئلة   وعلي ة باألس ة الخاص  107-101لتعريفي

 .صفحات داخل السجالتلل

ا        بأي حال من األحوال أن يتم استيفاء بيانات مساآن أو أسر بلوآين في             زال يجو  .6 سجل واحد مهم
روف ت الظ ل .  آان ي المقاب ي    (وف د ف وك واح ات بل ستوفى بيان االت خاصة أن ت ي ح وز وف يج

تم ت       وفي هذه الحالة يجب أن ترقم آم      ).  سجلين ريص خ ا ذآر سابقا قبل تسليم السجالت، ومن ثم ي
صية واحدة               ات تلخي ا ملف واحد وبيان سلة   , السجلين أو السجالت معا بحيث يكون لهم ذلك سل وآ

 .ها آما لو آانت سجال واحدا تصفحا

 : في نهاية العمل الميداني اليومي يتوجب على الباحث القيام باألعمال التالية .7
 .لتي تم جمعها خالل اليوم والتأآد من مطابقتها للتعليماتتدقيق البيانات ا. أ
 .آتابة قائمة بالمساآن واألسر التي سيتم زيارتها مرة أخرى الستكمال بياناتها. ب
ى الجزء                       . ج ذلك عل ان المخصص ل ا بالكامل بالمك تيفاء بياناته م اس تلخيص بيانات آل صفحة ت

 . ملخصوالتأآد من دقة هذا ال, األيسر من االستمارة
 .تسجل البيانات التلخيصية في المكان المخصص لها في نهاية السجل. د
 .استيفاء بيانات التقرير اليومي وتسليمه للمراقب. هـ
 .عرض السجالت على المراقب لتدقيقها. و
ة     . ز ي نهاي ة ف دانيين المكتوب اء المي ن الرؤس ب أو أي م دونها المراق ي ي ات الت اه للمالحظ االنتب

سجالت م و  ال ى ل ا حت د به اج ع التقي صويب    احت رى لت رة أخ ساآن م ى الم ودة إل ر الع األم
 .البيانات
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   أسلوب عمل الباحث في الميدان.9

  : خطوات سير العمل1.9

. حسب البرنامج الزمني المخطط مسبقا) جمع المعلومات من الميدان(يتم تنفيذ العمل الميداني 
ة واألهم، فإن نجاحها ونجاح التعداد مرهون بإنجاز آل ونظرا ألن هذه المرحلة هي المرحلة الرئيسي

  .باحث وآل فريق المهام الموآلة إليه في أوقات محددة واتباع األساليب واإلرشادات التي تعطى لهم

ويتناول هذا الجزء مراجعة هذه األساليب بالتفصيل والتعرض إلى بعض المشاآل التي يمكن أن
  . معالجتهاتواجه الباحث في الميدان وآيفية

 

دا                   ساآن جي اني والم على الباحث أن يفحص الخارطة أو اإلسكتش، وقوائم الحصر الخاصة بالمب
ساعده المراقب                 .  قبل بدء العمل   د ي راد، وق مما يتيح له تهيئة خطة صحيحة وواضحة لتغطية األسر واألف

ا االسكتش المرسوم      وعلى الباحث أن يستعين بالطرق والمسالك التي ي       .  في خطته حول سير التغطية     بينه
دة مرات في         (وقوائم المباني لديه التي تختصر عليه زمن التنقل         ) الخارطة التقريبية ( أي تالفي المرور ع

در                ).  المسلك الواحد أو الشارع الواحد     ى أجزاء ق وك إل سم البل ولضمان ذلك، فإن الخطوة األساسية أن يق
ار         .  اإلمكان ا ب ة معلم ة يجب أن تكون هي                   وعليه تكون نقطة البداي سى أن نقطة البداي زا ويجب أن ال نن

ى الباحث أن                   .  نقطة النهاية لضمان عدم اإلسقاط     ذ عل ه، عندئ وم ذات وقد ال ينتهي العمل في البلوك في الي
ة،              ساعة من نقطة البداي ارب ال اه عق ا التج يضع إشارة على االسكتش توضح مكان توقفه عن العمل طبق

تي تم زيارتها ستكون دائما على يمين الباحث ويجب على الباحث أن يوجه االسكتش               وعليه فإن المباني ال   
وك أو                                 ا البل ة من زواي د آل زاوي د آل منعطف أو عن ك عن تم ذل ضمان التوجه الصحيح وي أثناء السير ل
الشوارع ليتطابق وضع االسكتش مع وضع المباني على األرض، وعلى الباحث أخذ الحيطة والحذر في        

ان          حال سل  دان            .  وآه لطرق صعبه لضمان عدم اإلسقاط أو التكرار الية مب إن أسلوب العمل في المي ذا ف ل
  :يكون آاآلتي

أن ترتيب العمل بالبلوآات سواء داخل             .1 ا ب يبدأ الباحث العمل في أول بلوك يسلمه له المراقب، علم
ال يجوز مطلقا تعديل    تجمع سكاني واحد أو أآثر من تجمع، يجب أن يحدده المراقب للباحث سلفا، و             

 .هذا الترتيب من قبل الباحث
ر من باحث                     .2 شترك أآث يستمر العمل في البلوك حتى آخر مبنى ومسكن وأسرة وفرد، واألصل أال ي

ك                    ى ذل ا آانت األسباب، إال إذا دعت الضرورة القصوى إل واحد في العمل في البلوك الواحد مهم
 . وتحت اإلشراف الفعلي للمراقب

م  1باحث من المسكن رقم يبدأ عمل ال   .3 ى آخر        001 في المبنى رق ستمر في العمل حت وك وي  في البل
داد                               ة سجل تع ا هو وارد في قائم سل حسب م اع التسل ى الباحث اتب ه، وعل مسكن في آخر مبنى في

ساآن في شهري تموز                    . المباني والمساآن للبلوك   اني والم ات المب م جمع بيان ه ت ويجب مالحظة أن
ي       ، إال أن2004وآب  ا يل ذف وفيم افة أو الح واء باإلض ا س رات عليه رأ تغي ع أن تط ن المتوق ه م

 :عرض لكافة هذه األمور وآيفية التعامل معها

ر من                        .  أ قد يجد الباحث أن المبنى قد أخذ رقما تعداديا للمسكن أو أآثر من رقم إن آان في المبنى أآث
ات أول أس تيفاء بيان تم اس ة ي ذه الحال ي ه د، وف سكن واح م م ى ث ذا المبن ي ه سكن ف ي أول م رة ف
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ة                   . ب قد يجد الباحث أن المبنى مرقم تعداديا، ولم يأخذ أي من أجزاء المبنى رقم مسكن وفي هذه الحال
ذا المبنى      يطلب من الباحث التأآد من عدم وجود         اطنين        .قاطنين يبيتون في ه ة وجود ق وفي حال

 .على الباحث إبالغ المراقب بذلك، لترقيم المسكن أو المساآن الموجودة ليتم عد سكانها الحقا

ة ال يجوز أن تكون أجزاء من             . ج ذه الحال داديًا وفي ه ا تع قد يجد الباحث أن هذا المبنى ليس له رقم
د رقمت آمسكن        ًا في                  . هذا المبنى ق ره إطالق رد ذآ داديا ال ي رقم تع ر الم ذا، المبنى غي ال ه  ومث

ى الخارطة أو االسكتش                  د أسقط عل ة      .  سجل تعداد المباني والمساآن وال يكون ق ذه الحال وفي ه
الغ المراقب في أول فرصة                          الي واالستمرار في العمل وإب ى المبنى الت ال إل على الباحث االنتق

ساآن                  عن هذا ا  ح في نفس اليوم     نتس ه من م ا في رقيم م ى وت ه آمبن لمبنى وقاطنيه لكي يقوم بترقيم
وك  ذا البل ى االسكتش الخاص به ساآن وعل اني والم داد المب ي سجل تع ك ف سجيل ذل ى .  وت وعل

ذا            تالمراقب في هذه الحالة، إبالغ الباحث باإلجراءا       ة عد ه  التي اتخذها والطلب منه القيام بعملي
 .ن وجدت وآذلك السكانالمبنى والمساآن التي فيه إ

ى الباحث         )هدم على سبيل المثال   (قد يجد الباحث أن المبنى غير موجود        . د ، وفي هذه الحالة يجب عل
ب، حيث                إبالغ المراقب بذلك ليتم معالجة الوضع في اليوم ذاته من قبل الباحث وبإشراف المراق

خر مبنى في البلوك مع شطب        تشطب معلومات هذا المبنى وتغيير رقم تعداد هذا المبنى ليصبح آ          
 .آخر رقم

 :قد يجد الباحث أثناء جمعه للبيانات أوضاعا مختلفة منها. هـ

ى • اني   / أن المبن داد المب جل تع ي س ودة ف ك الموج ر تل دة غي رة جدي أهول بأس سكن م الم
 .والمساآن

 . المسكن خاِل/ أن المبنى •

 .العدالمسكن آان خاليا في السابق وأصبح مأهوال وقت / أن المبنى •

المسكن مغلقًا، بمعنى أن األسرة خارج المسكن لفترة مؤقتة سواء داخل أو خارج   / أن المبنى  •
 .األردن

 .المسكن قد تحول إلى نشاط آخر/ أن المبنى •
 .وتتم معالجة جميع هذه الحاالت ما أمكن بالرجوع إلى المراقب، ويتم تدوين المالحظات الخاصة بها

ون الباحث م  .4 ضروري أن يك ن ال ى    م افة إل ة باإلض رة الجماعي رة الخاصة واألس ف األس ًا بتعري لم
تبعاده                  راد األسرة، ومن يجب اس د        .  معرفته التامة بمن يجب عدهم من أف إن أول واجب للباحث عن

 :زيارة المسكن هو تحديد اإلجابة على السؤال التالي
ة                    سكان في منتصف ليل ا من ال د   ( 10/2004 /2هل آان المسكن مأهوال أم خالي ؟ )لحظة الع

  :واستنادًا إلى ذلك يجب القيام بمايلي
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تمارة عد                        .  أ وي من اس ات الجزء العل ة بيان إذا آان المسكن خاليا في لحظة العد، فيجب استكمال آاف
سل للمسكن في المبنى في                      الرقم المتسل ل الخاص ب ى الحق السكان في سجل األسرة الخاصة حت

 .في وسط الصفحة" ن خال من السكانالمسك" وآتابة عبارة 113-101األسئلة 

ا إذا                  . ب ة م إذا آان المسكن مأهوال في لحظة العد، فيجب على الباحث توجيه األسئلة المناسبة ومعرف
 :آان في هذا المسكن

 أسرة خاصة واحدة  
 أآثر من أسرة خاصة  
 أسرة جماعية  

و     .  ج ه يكون ذا المسكن وملحقات اطنين في ه ع الق تم  إذا ثبت للباحث أن جمي دة في ن أسرة خاصة واح
ذ      ك وفق التعليمات          استيفاء البيانات المطلوبة الخاصة به ه األسرة في سجل األسر الخاصة، وذل

 .الواردة في آتيب التعليمات

ات آل                     .  د تيفاء بيان ى الباحث اس في حالة وجود أآثر من أسرة خاصة في هذا المسكن وملحقاته، فعل
 .أسرة على حده في سجل األسر الخاصة

ا                          . هـ ذي أعطي رقم ة ال يجوز أن يكون في المسكن الواحد ال في حال إشغال المسكن بأسرة جماعي
ة في          "أسرة خاصة وأسرة جماعية معاً    "تعداديا واحدا    ات الجغرافي ، وعلى الباحث استكمال البيان

ع ضرورة     وك م ي البل ر ف سل األس ك تسل ي ذل ا ف تثناء بم ال اس ا ب ر الخاصة جميعه سجل األس
 :ح نوع األسرة في وسط الصفحة ومثال ذلكتوضي
 ...سكن ممرضات، مستشفى آذا  
 .سكن موظفي التعداد 

لسكن ط  ....بة آذا
 ....نزالء فندق آذا 

راد األسرة                    ات أف ك ألن بيان مع تحديد نوع األسرة في المكان المخصص لذلك في االستمارة، وذل
ر سجالت األ الجماع ا سجالت غي ادق خصصت له زالء الفن ة ون روض أن ي ر الخاصة والمف س

د           رة الع ة فت داني        .  يكون قد تم عد أفرادها في بداي اء العمل المي ذا أن واجب الباحث أثن ي ه ويعن
ذه األسر حسب  سل له رقم المتسل د ال ي تحدي ادق ينحصر ف زالء الفن ة ون سبة لألسر الجماعي بالن

ه ترتيبها بين األسر الخاصة أثناء تنقله من مسكن إلى المسكن الذي             ه        .  يلي ه مع مراقب د التقائ وعن
ر       وك واألس ذا البل توفيت له ي اس ة الت ر الجماعي جالت األس ي س ه البحث ف وم علي ة الي ي نهاي ف
الجماعية التي صادفته خالل يومه وأن يستكمل بيانات غالف سجل األسر الجماعية بتدوين الرقم              

صفحة       ومن ناحية أخرى عليه استيفاء مل     .  المتسلسل لألسرة في البلوك    خص بيانات األسرة في ال
ة   –التي ترآت لها في سجل األسر الخاصة       ذه األسرة الجماعي ك      - له تم ذل ى أن ي  من سجلها عل

  .تحت إشراف المراقب وبحضوره

ة                    .  و راد العمال يجب التأآد من وجود أفراد يقيمون في نفس األماآن التي يعملون فيها وخاصة من أف
 .انات منهم في حالة وجودهمالوافدة والقيام باستيفاء البي
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تم                 .  ز م ي وفي الحاالت الشاذة وغير المتوقعة، التي يتبين للباحث والمراقب معا أن األسرة الجماعية ل
ى المسكن                    جمع بيانات أفرادها في بداية فترة العد آما تقضي التعليمات، فعلى المراقب التوجه إل

ة، و         ة في سجل            واستيفاء البيانات بنفسه على سجل أسرة جماعي ات المطلوب استكمال رصد البيان
 .األسر الخاصة لدى الباحث

ن            .5 سكان وهي م د ال رة ع اوز فت صيرة ال تتج رة ق سكن لفت ة عن الم رة متغيب صادف الباحث أس د ي ق
ى 2/10/2004 ذه     11/10/2004 وحت م ه ن حج ران ع ن الجي سار م ة االستف ذه الحال ي ه ه ف  وعلي

 .ال، وترك صفحتين على األقل قبل االنتقال إلى األسرة التاليةاألسرة وإعطائها رقما متسلس

ات األسرة                   .6 أثناء األعمال المكتبية مساء آل يوم وفي المكان المتفق عليه سلفا، يتم استيفاء ملخص بيان
احثين                              ق الب وم بواسطة فري ك الي م عدها في ذل ات األسر التي ت دقيق بيان والتعاون مع المراقب في ت

ات األسرة في                         العاملين تحت    ى ملخص بيان ات األسرة إل ل ملخص بيان تم نق ا ي ب، آم رئاسة المراق
 .البلوك في نهاية السجل

وك                      .7 ذا البل ق به بعد االنتهاء من عد أسر أي بلوك يجب على الباحث تسليم سجل األسر الخاصة المتعل
د الحاجة إ                     ى أي قصور أو      إلى المراقب الذي سوف يقوم بتدقيقه مع الباحث ولفت نظر الباحث عن ل

 .نقص في البيانات آي يعود مرة أخرى الستكمال النقص قبل االنتقال إلى البلوك الذي يليه

اء العمل في آل                .8 ًة بانته الغ المراقب آتاب ى الباحث إب باإلضافة إلى تقارير اإلنتاج اليومي، يجب عل
 .بلوك أوال بأول، وتحديد فترة عمله في هذا البلوك على غالف السجل

ه                    إذا   .9 ررة ل صادف المشتغل أية عقبات تحول دون استمرار العمل وفق الخطة ومعدالت اإلدالء المق
 .فيجـب عليـه آتابة تقـريـر عـن تلك العقبات وتسليمه إلى رئيسه المباشر للتصرف وحل المشكلة

ة الوضع   .10 ه دراس ات، فعلي ا التعليم ق عليه ة ال تنطب شكالت فني ة م ى الطبيع شتغل عل   إذا صادف الم
راره حول الموضوع                         الغ ق رئيس إب ى ال رئيس المباشر، وعل ى ال والتقدم بمقترحات لحل المشكلة إل

 .لغرفة العمليات الرئيسية لتعديل التعليمات وتعميمها على باقي المشتغلين إذا لزم األمر
  

  
   أسلوب عد الفئات الخاصة 2.9

ة         لغايات تحقيق تعريف التعداد البد أن تشمل عملية العد جميع            السكان الموجودين داخل حدود المملك
ذي سبق شرحه               ,  الهاشمية ةاألردني سكان ال يمكن عدها باألسلوب ال ات من ال ا  , وهناك بعض الفئ إم

  .ألنها ذات خصائص معينة أو لها ظروف وأوضاع خاصة

  :ويتطلب عد هذه الفئات اتباع األسلوب الذي يتالءم مع أوضاعها وخصائصها وهذه الفئات هي

. 1  الشقق الفندقية/ لمقيمون في المساآن الجماعية والفنادقا
زد عددهم عن                          م ي ة أسرة واحدة إذا ل اعي بمثاب  99يعتبر جميع األفراد الذين يسكنون في مسكن جم

ة           ة سجل             .  فردًا تستوفى بياناتها في سجل األسر الجماعي ه صفة الجماعي رد لكل مسكن ل وسوف يف
سجل, خاص ى غالف ال ى أن يكتب عل اتعل سكن طالب سكن ونوعه آ م الم ام أو , سجن,  اس دار أيت

 فردًا، فيجب اعتبار من     99وفي حال أن زاد العدد عن       .  مسكن عمال شرآة  , عجزة، سكن ممرضات  
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ى ض         ا إل ناد                     وتجدر اإلشارة هن ة اإلس اعي ليل اتوا في المسكن الجم ذين ب اطنين ال ع الق رورة عد جمي
ة               , الزمني ساآن الجماعي ا في بعض الم إال أنه يصعب عمليا عدهم في نفس الليلة، وإن آان ذلك ممكن

ضي    ي تقت ال الت رة وسكن العم ادق الكبي صعب للفن ه ي سجون، إال أن صغيرة وال ادق ال صغيرة آالفن ال
ة بأسلوب عد                   .  اوبة أثناء العمل  طبيعة عملهم المن   ساآن الجماعي زالء في الم ه يجري عد الن لذلك فإن

  :السكان وإآمال عملية العد على النحو التالي

ة                      ا صفة الجماعي ساآن التي له ادق والم ع الفن , يقوم المراقب أثناء عملية عد المساآن بحصر جمي
ساآن وع           سختين   ويتم تفريغ هذه المساآن على آشف يتعلق بهذه الم ى ن سخة      , ل سخة للمراقب ون ن

 .للمفتش

ة في                    ليقوم المراقب المسؤو    ساآن الجماعي ه بتعريف الباحث بالم ة إلي ة الموآل داد المنطق  عن تع
احثين                  منطقته وفي حال وجود أآثر من مسكن جماعي، على المراقب االستعانة بمجموعة من الب

 .حتى يتم إنجاز العمل بكفاءة

سليمها للشخص المسؤول      يتم توزيع سجالت األسرة   تم ت ساآن وي  الجماعية والفنادق على هذه الم
از ع  ه وبإيج وب عن ن ين سكن أو م سؤول عن الم شرح الباحث للم اعي، وي سكن الجم  نعن الم

اطنين في المسكن        راد الق ات األف تيفاء بيان ة اس ه وطريق داد وماهيت ة التع وفي نفس الوقت  .  أهمي
 .راد للتأآد من استيعابه للعمليةيطلب إليه تسجيل بيانات بعض األف

ع     اعي والمتوق سكن الجم ي الم اطنين ف راد الق ة األف ات آاف تيفاء بيان سؤول اس ذا الم ن ه ب م يطل
 .بقاؤهم حتى لحظة العد

وم                         ساء ي ن م صف م ة والن ساعة الثامن ن ال ارا م اعي اعتب سكن الجم ارة الم ث بزي وم الباح يق
سجلو             للتأآد من القي   2004 / 10 / 1 م ي ذين ل ل     اام بعملية العد وإآمال عملية العد لألفراد ال  من قب

ديثا      ادمين ح راد الق افة األف ات وإض دقيق البيان ى ت افة إل اعي باإلض سكن الجم ن الم سؤول ع الم
  .ةللمسكن ولم يتم تسجيلهم، وشطب األفراد الذين غادروا المسكن في تلك الليل

  :وهنا يجب مالحظة ما يلي

ستوفى                      ال يعتبر الع     الي ال ت ة وبالت راد األسرة الجماعي ساآن من أف ذه الم اوبون في ه املون والمن
ادة                  ا ع ون معه م أسر يبيت ان له ة        , بياناتهم في سجل األسرة الجماعية إذا آ تهم ليل و صادف مبي ول

د  ن     2/10/2004الع ك م ر ذل ام وغي ادق ومالجئ األيت ي الفن املين ف ل الع ساآن مث ذه الم ي ه  ف
    .   العاملين

ستوفى في سجل                             اتهم ت إن بيان ا مع أسرهم ف ة يقيمون فيه ساآن الجماعي إذا آان العاملون في الم
مثل أسرة صاحب فندق يسكن في جناح خاص في  , األسرة الخاصة آأي أسرة عادية أخرى تماما 

 .نفس الفندق

كن نظرا  من العد مع النزالء في هذا المس      ) سجن(يستثنى العسكريون المقيمون في مسكن جماعي        
 .لكونهم يعدون مع أسرهم
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  )البدو(السكان المتنقلون . 2

داد  , يقصد بالبدو  وت                  , ألغراض التع ون في بي ادة ويقطن ة معت ان إقام م مك يس له ذين ل سكان ال ة ال آاف
ان آلخر في أطراف                  , الشعر أو الخيم   ون من مك اء، أو ينتقل ًا عن الكأل والم ة بحث ويتنقلون في البادي
سكان في نفس سجالت                       و.  المدن والقرى  اقي ال ك شأن ب أنهم في ذل دو ش تؤخذ بيانات عن السكان الب

  .تعداد المساآن والسكان

  : وعند إجراء عد المتنقلين يجب التمييز بين حالتين هما

وعين      .  حينما يكون البدو متواجدين في أطراف تجمع سكاني ما، مدينة أو قرية           . أ ين ن فيجب التمييز ب
  :من التجمعات

ات              , ع السكاني في نطاق عمل باحث واحد          التجم  تيفاء بيان ة باس ذه الحال وم الباحث في ه ويق
د                 دو مباشرة بع راد الب المساآن والمباني في سجل المباني والمساآن ومن ثم استيفاء بيانات أف

 .االنتهاء من التجمع السكاني

وم المر                 ة يق ذه الحال اقب بتكليف باحث     التجمع السكاني في نطاق عمل باحثين أو أآثر وفي ه
 .أو أآثر باستيفاء بيانات أفراد البدو مباشرة بعد االنتهاء من التجمع السكاني

دو د من أن الب دو للتأآ يتولون عد الب وفي جميع األحوال ينبغي على المراقب مرافقة الباحثين الذين س
  .الذين يقوم الباحثون بعدهم غير مسجلين في مكان آخر

        

  
ستقرون                حينما يكون البدو م   . ب ادة سكان م ا ع يجب  .  تواجدين في مناطق البادية، حيث ال يوجد فيه

د بحوالي                      ل إجراء الع ة قب على المشرف أو المفتش في هذه الحالة أن يتصل بمخافر شرطة البادي
وتهم وتحديث                 دو وعدد بي شهر للتنسيق معهم وتزويده بمعلومات أوًال بأول حول أماآن تواجد الب

سيارات خاصة          وق.  هذه المعلومات  زة ب بل يوم العد يتم تجهيز فرق العد التي يجب أن تكون مجه
  .تستطيع الوصول إلى أماآن تواجد البدو باإلضافة إلى مرافقة أحد أفراد شرطة البادية

ى واسط              شمع عل م ال ا بقل ساآن وأن يضع أرقام وعلى المراقب أن يقوم بجمع بيانات المباني والم
وتقوم مجموعة من الباحثين بعملية عد      .   أن هذه البيوت قد تم عدها      البيت وتثبيت ملصق لتوضيح   

  .أسر هذه البيوت مع األخذ باالعتبار أن بيت الشعر الواحد يعتبر مبنى ومسكنًا وغرفة واحدة
  

  )العبور والمغادرة(المتواجدون ليلة العد في المراآز الحدودية . 3
ة               تحقيقا لمبدأ شمول عملية العد لكافة األفراد         ة معين ة في لحظة زمني , المتواجدين داخل حدود المملك

ور               اط العب ي نق د ف ة الع دين ليل راد المتواج د األف ضمان ع ة ل راءات معين اذ إج ن اتخ د م ان الب آ
  .والمغادرة

  :يقصد بنقاط العبور والمغادرة آل من
  الموانئ البحرية  
  المطارات الدولية  
 مراآز الحدود الدولية  
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  :فئة من السكان اإلجراءات التاليةوتتبع في عد هذه ال

ر من مرآز حدودي، مطار                            ه مرآز حدودي أو أآث ع في نطاق عمل يخصص المشرف الذي يق
سرعة                            ة بال ذه الفئ ة عد ه اء عملي راقبين إلنه دادين والم افي من الع دد الك اء بحري الع دولي، مين

د   .  دن لحظة العد   في هذه المراآز الحدودية إلى األر      نالممكنة فيما يتعلق بالمتواجدي    ويخصص بع
رة                      ة فت ساعة طيل دار ال ى م ذلك باحثين أو أآثر حسب الحاجة للعمل في هذه المراآز الحدودية عل

 .11/10/2004-2العد 

، والذي  )2004شهر أيلول   (يقوم المشرف خالل الفترة المخصصة لألعمال الميدانية التحضيرية          
ذه المراآز        يقع في نطاق عمله المرآز الحدودي، بإجراء اال        , تصاالت مع الجهات المسؤولة في ه

ن    ات الخاصة م د الفئ راءات ع اآن بالحصر وإج ذه األم ات شمول ه ى ترتيب م عل اق معه واالتف
 .السكان ذات العالقة بالمرآز

 :تتم إجراءات عد السكان في هذه المواقع آما يلي 

  .  راسية في ميناء العقبةالمتواجدون ليلة العد في صاالت الترانزيت وعلى ظهر السفن ال. أ

اب د الرآ وم بع ي ويق ناد الزمن ة اإلس ي ليل ار ف اء أو المط ى المين ب المختص إل ه المراق يتوج
ات   ت أو قاع االت الترانزي ي ص دين ف سياتهم، المتواج ت جن ا آان ادمين أي ادرين أو الق المغ

  .المغادرة أو على ظهر السفن الراسية في ميناء العقبة

    

  . يغادرون المملكة خالل فترة العداألفراد الذين . ب

د رة الع وم األول من فت ارا من صباح الي ه اعتب يبدأ الباحث المناوب في المرآز الحدودي عمل
راد أسرته فقط           , ويقوم بالتقصي من المغادرين عما إذا آان الفرد مغادرا بمفرده أو مع بعض أف

  .وفي هذه الحالة يكتفي الباحث بهذا السؤال

             

ذه                         أما في حالة     ات من ه تيفاء البيان وم باس ى الباحث أن يق ًا فعل راد األسرة مع ع أف ادرة جمي مغ
م تصرح األسرة , األسرة ا ل هم ي بأن ل الباحث المختص ف ا من قب ات عنه تيفاء البيان  سبق اس

  .منطقة سكنها

م                 ردي ث  وتستوفى البيانات عن الفئات الخاصة من السكان والمذآورة آنفا بموجب استمارة العد الف
 .يتم نقل بيانات هذه االستمارة إلى سجل تعداد السكان

ة                  ذه المهم ه له اء أدائ إبالغ إدارة التعداد على الفور بأية عقبات قد يواجهها المراقب أو الباحث أثن
  . لكي تقوم بإجراء االتصاالت الالزمة لتذليل تلك العقبات
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    تحديد مكان عمل الباحث أثناء الميدان 3.9

ه أي                      لتسهي .1 د دخول ى الباحث عن ه، يجب عل ل المشرفين علي ل تحديد مكان الباحث أثناء العمل من قب
اه                  ين أدن شكل المب مسكن الستيفاء البيانات الخاصة باألسرة وأفرادها أن يثبت الملصق الموضح في ال
ام         د القي ه عن سؤولين مالحظت ن الم ى أي م سهل عل ث ي سكن، بحي اب الم ى ب ب عل ان مناس ي مك ف

 .      ت تفتيشيةبجوال

 

وم                  .2 في حالة أن الباحث أنهى زيارته للمسكن واستوفى البيانات المطلوبة من آل األسر فيه، عليه أن يق
م               ) x(بوضع إشارة     بحيث يصبح     1في المستطيل المبين في الملصق الذي قام بتثبيته في الخطوة رق

 .على الشكل التالي

 
 .البيانات المطلوبة المتعلقة باألسرة واألفراد في هذا المسكنويعني هذا أن الباحث قد استوفى جميع 

  
ه أن يضع إشارة        .3 في حالة عدم تمكن الباحث من استكمال استيفاء بيانات آل أفراد األسرة، فيجب علي

م                   (/)  ه في الخطوة رق ام بتثبيت ذي ق شكل         1في المستطيل المبين في الملصق ال ى ال  بحيث تصبح عل
 :التالي
                                     

  
  

  .وذلك ليسهل على الباحث االستدالل على األسر الواجب زيارتها مرة أخرى الستكمال بياناتها
 

  
          دائرة اإلحصاءات العامة  
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   تعليمات تعبئة سجل األسر10
  

   سجل األسر الخاصة 1.10

  107– 101البيانات التعريفية األسئلة . 1

د    دان التأآ ى المي ه إل ل التوج ى الباحث قب ي يجب عل ة وه ات التعريفي ن أن البيان واء، :  م ة، الل المحافظ
ئلة                 وك في األس م البل ة، الحي ورق شكل واضح         107 – 101القضاء، التجمع السكاني، المنطق د آتبت ب  ق

ات ه البيان تدون في ذي س سجل ال ى غالف ال ى .  عل ي سجل عل سجالت الت تالمه لل ور اس وم الباحث وف يق
ل ة بنق ات التعريفي ا البيان رقيم  أغلفته ه ت ذلك علي سجل، وآ ن صفحات ال ل صفحة م ى آ ات عل ذه البيان  ه

  . صفحات السجل

رقيم     001ويبدأ الباحث عمله في اليوم األول من المبنى رقم    ه بت دأ عمل ة يب  في أول بلوك، وفي األيام التالي
ويقوم الباحث واستنادًا   .  المبنى التالي آلخر رقم قام باستيفاء بيانات أفراده في اليوم السابق في البلوك ذاته             

سؤال                         شارع ال ئلة اسم ال ات أس تيفاء بيان ساآن، باس اني والم داد المب  110إلى البيانات الواردة في سجل تع
سؤال  ي ال د ف دائم إن وج ى ال م المبن سؤال 111ورق وك ال ي البل ى ف سل للمبن رقم المتسل م 112، وال ، واس

سؤال      ، والرقم الم  113المبنى أو اسم المالك في السؤال        وم الباحث   .  114تسلسل للمسكن في المبنى ال ويق
دخل                    ين م ى يم بتسجيل الرقم المتسلسل للمبنى في البلوك وهو الرقم الذي وضعه المشتغلون في التعداد عل

سل         .  المبنى بالدهان األسود أو األخضر أو األحمر أو األزرق         رقم المتسل تيفاء ال ضًا باس ثم يقوم الباحث أي
ين                         للمسكن في المب   ى يم ك المسكن أو عل اب ذل ى ب ساآن عل اني والم داد المب نى الذي سجله الباحث في تع

ل   د سجل آ ون الباحث ق ة يك ذه العملي رة، وبه ر أو األزرق داخل دائ ود أو األحم شمع األس م ال اب بقل الب
ؤالها  ل س رة قب ة لألس ات التعريفي ستعينًا   .  البيان راد م ات األف ى بيان ز عل ذ الترآي ن حينئ تبيان ويمك باالس

ساآن            ) إن وجد (التذآيري   اني والم داد المب ة عدم وجود        .  والذي تم توزيعه على األسر خالل تع وفي حال
 أن يستخدم مسودة لتحديد عدد األسر في المسكن وعدد أفراد آل أسرة،               ثاالستبيان التذآيري، على الباح   

    .  وتحديد اسم رب األسرة وتعديل ترتيب األفراد بالشكل المطلوب

ويقوم الباحث وحال فتح باب المسكن له بالتعريف بنفسه مظهرًا هوية التعداد، ويطلب مقابلة أآبر عدد 
ويطلب منهم تسليمه االستبيان التذآيري أو االستبيانات التذآيرية التي .  من البالغين القاطنين في المسكن

  . األسر/ تم تحضيرها من قبل األسرة
 

. 2  239-201ة في األسئلة بيانات عن أفراد األسر

ر، أو أن المسكن                        سوف يتبين للباحث من خالل المناقشة ما إذا آان في المسكن أسرة خاصة واحدة أو أآث
ة                 ى    .  مخصص ألسرة جماعية واحدة، حيث يتبع الباحث في حينها التعليمات الخاصة بكل حال ويجب عل

راد     الباحث وقبل تدوين بيانات األفراد في السجل أن يناقش أفر      ى ترتيب األف اد األسرة البالغين للتوصل إل
راد األسرة في الجزء                              سجيلهم ضمن أف راد الواجب ت ذي يجب أن يكون أحد األف بدءا من رب األسرة ال

تمارة   ن االس وي م ل األردن (العل سكان داخ ة ال ر     )أي فئ ى دفت ة أو عل سودة خارجي ى م ك عل تم ذل ، وي
 عامودياًً، في حين   205 – 202 يقوم بتسجيل بيانات األسئلة وعلى الباحث أن .  المالحظات الخاص بذلك  

  .تستوفى بيانات باقي األسئلة لكل فرد بشكل أفقي
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  فئة السكان : 202السؤال 

تم                      سياتهم، حيث ي داد بغض النظر عن جن يتعلق هذا السؤال باألفراد داخل األردن والمتواجدين وقت التع
سجيلهم في الجزء                  تسجيلهم في الجزء العلوي من االستمارة،      تم ت ذين ي  ثم األفراد األردنيين في الخارج ال

  ).راجع من يشملهم العد(السفلي من االستمارة 
  

  الرقم المتسلسل للفرد واسم الفرد : 204 –203السؤالين 

يستوفي الباحث من المسودة التي أعدها بأفراد األسرة أو من االستبيان التذآيري بيانات هذين السؤالين 
رئيسي حيث يعمل على نقل بيانات األفراد في الجزء العلوي من االستمارة ثم بيانات األفراد بشكل 

الواجب تسجيلهم في الجزء السفلي منها، مع مراعاة أن الرقم المتسلسل ألول فرد في الجزء السفلي هو 
  .الرقم التالي آلخر فرد بالجزء العلوي

للتأآد ) العد(لها على مسمع األفراد الموجودين وقت الزيارة يقوم الباحث بقراءة أسماء األفراد بعد تسجي
للتأآد من .  من صحتها، خاصة فيما يتعلق باألطفال الصغار حديثي الوالدة الذين يقل عمرهم عن سنة

  .عدم إسقاط أي فرد من أفراد األسرة من عملية العد
  

  الرقم المتسلسل للفرد: 203السؤال 

ويراعى عند تسجيلهم أن يُعطى رب األسرة . 01سرة متسلسلة ابتداء بالرقم يجب أن تكون أرقام أفراد األ
 ويُعطى أفراد األسرة المتواجدين خارج األردن أرقاما متسلسلة مكملة لألرقام 01الرقم المتسلسل 

ويجب على الباحث أن .  01المتسلسلة لألفراد الموجودين داخل األردن وليس أرقامًا تبتدئ من الرقم 
بتسجيل رب األسرة أوال ثم زوجته وأوالده من غير المتزوجين، ثم يسجل أفراد األسرة اآلخرين يقوم 

آأب وأم رب األسرة إذا آانوا من ضمن أفراد األسرة المعتادين المقيمين في مسكن األسرة وأبناؤهما 
ن المقيمين مع غير المتزوجين، ثم أبناؤهما المتزوجين وزوجاتهم وأبناؤهم، ثم يسجل األشخاص اآلخري

وإذا حدث خطأ ما واضطر الباحث إلى شطب سطر فرد معين، فعليه أن يصحح رقم الفرد .  األسرة
وقد صممت االستمارة على أساس أن عدد أفراد األسرة الذين .  التالي بحيث يكون متسلسال بعد الذي قبله

فراد في أغلب األحيان وأن عدد  أ10يدخلون في نطاق العد في الجزء العلوي من االستمارة لن يتجاوز 
وفي حالة زيادة عدد أفراد األسرة .   أفراد في الغالب4أفراد األسرة األردنيين خارج األردن لن يتجاوز 

  :ي فردًا فعلى الباحث اتباع ما يل10الموجودين داخل األردن عن 

 مع 201 و114-101األسئلة استكمال البيانات التعريفية ذاتها على االستمارة المكملة والمتعلقة ب. 1 
 .في المربع المخصص لذلك في أسفل االستمارة) x(وضع إشارة 

رقم                 . 2 داء من ال ة ابت تمارة المكمل ارة رب      11سلسلة الرقم المتسلسل للفرد في االس ، وشطب عب
  .  األردن، أي األردنيين خارج2  وينطبق ذلك على فئة السكان .األسرة

تمارة، وفي            وبما أن حجم األسرة يتحدد من       سفلي من االس وي والجزء ال راد في الجزء العل  مجموع األف
ساوي آخر                    جميع الحاالت سواء آانت بيانات األسرة على صفحة واحدة أو اآثر، فإن عدد أفراد األسرة ي

  .رقم متسلسل ألفرادها 
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  )أربعة مقاطع ( االسم : 204السؤال 

ن لها سواء آانوا من ضمن فئة السكان داخل األردن أو يتعلق هذا السؤال بأسماء أفراد األسرة والزائري
  .األردنيين خارج األردن

  : أما األفراد الذين يتم تسجيلهم ضمن فئة السكان داخل األردن فيشمل

، وآذلك العاملين لدى األسرة )ليلة اإلسناد الزمني(أفراد األسرة المتواجدين في المسكن ليلة العد  .1
  .يلة العد في المسكنويقيمون معها عادة وقضوا ل

 .الزائرين لألسرة وقضوا معها ليلة العد .2

ال     .3 ل آأعم سبب ظروف العم د ب ة الع رة ليل سكن األس ي م وا ف م يبيت ذين ل ادين ال رة المعت راد األس أف
و                شرط أن ال يكون ة ب د  االحراسة والمناوبة أو ألداء عمل ليلي أو لكونهم موقوفين في المراآز األمني  ق

دى   باتوا ليلة اإلسنا   د الزمني في أحد المساآن التقليدية لدى أسر خاصة أو في أحد المساآن الجماعية ل
 .أسر جماعية في المملكة

م         ارج األردن فه ين خ سكان األردني من ال سجيلهم ض تم ت ذين ي راد ال ا األف ادين   : أم رة المعت راد األس أف
يم أو العالج         المتواجدين خارج حدود المملكة األردنية الهاشمية ليلة اإلسناد الزم         ني لعملية العد بسبب التعل

أما العاملون في   .  أو السياحة أو التمثيل الدبلوماسي أو ألي سبب آخر عدا العمل، مهما طالت فترة غيابهم              
و     رة ه سكن األس ون م شرط أن يك نة، وب بالد عن س ارج ال دهم خ دة تواج د م شترط أن ال تزي ارج في الخ

  . عودتهم إلى أراضي المملكةالمسكن الوحيد الذي يقيمون فيه لدى
  

  العالقة برب األسرة : 205السؤال 

ويتم تسجيل رمز .  يتعلق هذا السؤال بعالقة الفرد برب األسرة من حيث صلة الدم أو الزواج أو غيرهما
  .اإلجابة التي تنطبق في الحقل المخصص لذلك وعلى سطر آل فرد على حدة ومن خانة واحدة 

  الجنس: 206السؤال 

ان      يتع رد في المك لق هذا السؤال بجنس الفرد، حيث يسجل الباحث رمز اإلجابة التي تنطبق على سطر الف
اك أسماء      .  المخصص لذلك  وال يجوز للباحث أن يستنتج بيانات هذا السؤال من خالل االسم، حيث أن هن

ور    "قد تطلق على الذآور واإلناث معًا ومنها على سبيل المثال          اد، ن اد، نه ال، جه ويمكن للباحث في    " من
  .مثل هذه الحالة االستعانة بالوثائق المتوافرة لدى األسرة وخاصة دفتر العائلة

  الديانة : 207لسؤال ا

ه آالمذهب                    ذي ينتمي الي ديني ال ا المذهب ال رد، وال يقصد به ا الف دين به يتعلق هذا السؤال بالديانة التي ي
ذهب االرث    سلمين أو الم دى الم شيعي ل سني أو ال دى    ال ا ل اثوليكي وغيره ي أو الك سي أو الالتين ذوآ

يس بالضرورة أن                   .  نالمسيحيي ة واحدة، ول رد ومن خان ى سطر الف ق عل ويسجل رمز اإلجابة التي تنطب
  .تكون ديانة جميع أفراد األسرة الواحدة واحدة
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  ) شهر، سنة(تاريخ الوالدة : 208السؤال 

ال، بل يجب استيفاء بيانات هذا السؤال من الوثائق الرسمية  للباحث استنتاج أي بيان في هذا السؤزال يجو
ما أمكن وخاصة دفتر العائلة إن وجد أو أية وثيقة أخرى آشهادة الميالد، جواز السفر، الشهادات العلمية، 

وقد يكون .  في حقلي الشهر والسنة) -(تقدير السن وما إلى ذلك، وفيما عدا ذلك فيجب على الباحث آتابة 
في ) -( فيها الوثيقة الرسمية سوى على سنة الوالدة وفي هذه الحالة يجب آتابة صاالت شاذة ال تنهناك ح

  .حقل الشهر وتسجيل السنة في الحقل المخصص لها

ان المخصص لكل                     وعلى الباحث في حالة توافر البيانات عن تاريخ الميالد أن يسجل ذلك رقميا وفي المك
ام             ويخ الوالدة لفرد ما ه    فإذا آان تار  .  من الشهر والسنة   شرين األول ع سابع من شهر ت سجل   1952 ال  في

  :الباحث هذه البيانات على الشكل التالي 

  في حقل الشهر    10
  في حقل السنة      1952

وعلى الباحث في حالة عدم توافر وثائق رسمية تمكنه من معرفة تاريخ ميالد الفرد، االستعانة
  .ألسرة اآلخرين في اإلدالء عن تاريخ ميالد ذلك الفرد ما أمكنبالمستجيب أو أي فرد من أفراد ا

 

  العمر بالسنوات الكاملة : 209السؤال 

رد                          سجل عمر الف ي، حيث ي ناد الزمن ة اإلس يتعلق هذا السؤال بعمر الفرد بالسنوات الكاملة آما هو في ليل
سجل   سنة ف   97وإذا آان عمر الفرد     .  على سطره بالسنوات الكاملة ومن خانتين      رقم      أآثر في ه ال ا   97ل ، أم
ذي يمكن          .  00له الرمز  إذا آان عمره أقل من سنة واحدة فيسجل        ويجب حساب العمر من تاريخ الميالد ال

ره        سفر أو غي ة أو جواز ال ر العائل شهر       .  الحصول عليه من دفت يالد  بال اريخ الم ويحسب العمر بطرح ت
سنة             والسنة من تاريخ وسنة اإلسناد الزمني لعملية ال        ال آسور ال عد، وتحسب السنوات الكاملة فقط مع إهم

  . مهما بلغت
  :  يحسب آما يلي 1950 /4 / 10فعلى سبيل المثال فإن عمر الفرد المولود بتاريخ 

   
    2004      10       تاريخ اإلسناد 

         1950      04                  تاريخ الوالدة  
   

  54        06   باقي الطرح                

 سنة وهو الرقم الذي 54يكون عمر هذا الفرد بالسنوات الكاملة ) األيام والشهور(وبإهمال آسور السنة 
  .209يجب آتابته على سطر الفرد في السؤال 

  :وللتسهيل على الباحث في حساب العمر بالسنوات الكاملة يمكنه اتباع القواعد التالية

اقي طرح سنة                    إذا آان شهر الوالدة مماثال       • ة هو ب سنوات الكامل إن العمر بال ي، ف لشهر اإلسناد الزمن
 ).  سنة الميالد– 2004 (2004الميالد من 

اقي                             • ساويا لب ة م سنوات الكامل رد بال إن عمر الف ي، ف ناد الزمن ل من شهر اإلس إذا آان شهر الميالد أق
 ).  سنة الميالد– 2004 (2004طرح سنة الميالد من 
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فإن عمر الفرد بالسنوات الكاملة يكون باقي طرح       , يالد أآثر من شهر اإلسناد الزمني     إذا آان شهر الم    •
 ).1 - 2004سنة الميالد من (

 

، فإن على الباحث مناقشة الفرد وباقي أفراد 208في حقلي الشهر والسنة في السؤال ) -(وفي حالة وضع 
  .أسرته للحصول على أصح تقدير لعمره بالسنوات الكاملة

راد          ويمكن   للباحث في هذه الحاالت االستعانة بالحوادث التاريخية أو الربط بين عمر الفرد الحالي وأحد أف
د زواجه األول            .  أسرته ره عن رد            .  آما يمكن الربط بين عمره الحالي وعم ين عمر الف ربط ب ا يمكن ال آم

  .وبين عمر أآبر أبنائه أو بين عمره وعمر أخوته الذين يعرفون أعمارهم وهكذا

سؤال    ي ال ر ف سجل الباحث العم راد، ي ؤالء األف ل ه ر مث دير لعم ضل تق ى أف د الوصول إل ي 209وبع  ف
يالد             ى سنة الم المكان المخصص لذلك، إال أنه وفي مثل هذه الحالة من التقدير ال يجوز للباحث أن يعود إل

  . من وثيقة رسمية ويسجل سنة الميالد المقدرة على أنها تاريخ ميالد مؤآد مستوفى 208في السؤال 

  هل الفرد مؤمن صحيًا في األردن  : 210السؤال 

رد                   , مين الصحي أيتعلق هذا السؤال بحالة الت     أمين الصحي لكل ف ة الت سؤال عن حال وم الباحث بال حيث يق
وم         , من أفراد األسرة في األردن بغض النظر عن العمر               ؤمن صحيا يق رد م أن الف اد المستجيب ب إذا أف ف

سؤال        1 الرمز   الباحث بتسجيل  ر             , 211 واالستمرار في طرح ال رد غي ذا الف أن ه اد المستجيب ب ا إذا أف أم
ى             فمؤمن صحيا أو ال يعر     ال إل م االنتق ق ومن ث ذي ينطب  ما إذا آان مؤمنًا فعلى الباحث تسجيل الرمز ال

  .212سؤال 

  مصدر التأمين الصحي: 211السؤال 

وم الباحث    , 210في السؤال   " نعم"ن آانت إجاباتهم هي     يسأل هذا السؤال لألفراد المؤمنين صحيا الذي       ويق
رد                   ى سطر الف ق عل وفي  .  بالسؤال عن مصدر التأمين الصحي ويضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطب

ا الرمز          , بعض الحاالت  ا حكومي أن يكون مؤمن ة آ  وفي القطاع   1قد يكون الفرد مؤمنًا لدى أآثر من جه
م       وفي ,  معاً 8الخاص الرمز    ق ومن ث ة التي تنطب هذه الحالة يقوم الباحث بوضع دائرة على رموز اإلجاب

  ..... في حقل المجموع على سطر ذلك الفرد وهكذا9 ويسجل الرمز 8+1يجمع رمزي اإلجابتين 

  )ذوي االحتياجات الخاصة(اإلعاقة  : 212 السؤال

وم ا  , يهدف هذا السؤال إلى التعرف على حجم ونوع اإلعاقات     رد      حيث يق ان الف ا إذا آ سؤال عم لباحث بال
سجيل                " نعم"فإذا آانت اإلجابة هي     , يعاني من أي إعاقة    وم الباحث بت ا، يق ة م أي ان الفرد يعاني من إعاق

ز  الي   " 1"الرم سؤال الت ي طرح ال تمرار ف رد واالس ك الف ى سطر ذل ة عل ان المخصص لإلجاب ي المك ف
ق    " ال إجابة"أو "  اعرفال"أو " ال"أما إذا آانت اإلجابة هي      .   213 ة التي تنطب فيتم تسجيل رمز اإلجاب

  . 214ومن ثم االنتقال إلى السؤال رقم  

  نوع اإلعاقة: 213السؤال 

ة هي الرمز                ه إجاب ذي وردت ل رد ال ا الف اني منه سؤال   " 1"يتعلق هذا السؤال بنوع اإلعاقة التي يع في ال
وفي  .  ني منها الفرد على سطر ذلك الفرد ويسجل رمزها        ، ويقوم الباحث بكتابة اإلعاقة التي يعا      212رقم  
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  الجنسية : 214السؤال 

ويجب هنا تسجيل اسم .  لى سطره وبوضوحآتابة ع) راجع التعريف(تسجل الجنسية التي يحملها الفرد 
وفي حالة ما إذا آان الفرد يحمل أآثر .  الدولة التي يعتبر الفرد مواطنا من مواطنيها من الناحية القانونية

من جنسية واحدة، فيتم سؤاله عن الجنسية التي يفضلها عن غيرها وعندئذ يتم تسجيل اسم الدولة التي 
 للباحث أن يعتبر جنسية جميع أفراد األسرة مماثلة لجنسية زال يجوو.  ذآرها وعلى سطره وبوضوح

  .204رب األسرة، بل عليه توجيه هذا السؤال عن آل فرد تم تسجيله في السؤال رقم 

ة أي            ة معين م لدول أما األفراد الذين ال يحملون جوازات سفر، فيتم تسجيل جنسيتهم طبقا للتبعية القانونية له
  .م الحصول على جواز سفرهاالدولة التي يحق له

لكل من يحمل جواز سفر أردني دائم أو يحق له الحصول " األردن"وتجدر اإلشارة إلى أن يجب تسجيل 
على مثل هذا الجواز، بصرف النظر عن أي عامل آخر ويجب ان يكون له رقم وطني او يحق له 

يدلي به رب األسرة أو الشخص الحصول عليه، أما بالنسبة للمواليد الجدد فتسجل جنسيتهم حسب ما 
  .البالغ المدلي بالبيانات

  الرقم الوطني: 216 و215السؤاالن 

سؤال   ي ال م ف ذين ورد له ط أي ال ين فق األفراد األردني سؤالين ب ذا ال ق ه م 214يتعل سية أنه  الخاص بالجن
  .خصص لذلكحيث يقوم الباحث بتسجيل اإلجابة التي تنطبق على سطر الفرد في المكان الم.  أردنيون

ويقصد بالرقم الوطني ذلك الرقم الذي يوضع لكل فرد أردني على دفتر العائلة الصادر عن دائرة األحوال                 
وتجدر اإلشارة إلى أن بعض األفراد األردنيين ليس لهم أرقام وطنية وذلك أما بسبب              .  المدنية والجوازات 

ة    .  من األسباب أو لعدم الحصول على هذا الرقم ألي سبب         , أنهم مواليد جدد   ذه الحال ويسجل الباحث في ه
أما بالنسبة لألفراد غير    , 217، ومن ثم يتم االنتقال إلى السؤال        215 على سطر الفرد في السؤال       2الرمز  

  ).-(األردنيين فيسجل الباحث لكل منهم على سطره إشارة 

  سبب اإلقامة : 217السؤال 

سفلي من              يتعلق هذا السؤال بسبب اإلقامة في الخارج لأل        ردنيين أي األفراد الذين تم تسجيلهم في الجزء ال
تمارة ن        .  االس وي م زء العل ي الج سجيلهم ف م ت ذين ت ة ال ي المملك ين ف ر األردني األفراد غي ق ب ا يتعل آم
تمارة ى      .  االس ين إل ر األردني دوم غي بب ق ن س ارج وع ي الخ ين ف ة األردني بب إقام ن س سؤال ع تم ال وي
ة              ويسجل الباح .  المملكة ث رمز اإلجابة التي تنطبق على سطر الفرد في المكان المخصص لذلك ومن خان
ات   .  واحدة أما بالنسبة لألردنيين الواردة أسماؤهم في الجزء العلوي من االستمارة، فال يتم استيفاء أية بيان

ى سطره إشارة                 نهم وعل ى الباحث أن يأخذ با       ) -(لهم في هذا السؤال، ويسجل الباحث لكل م ار  وعل العتب
سؤال هي                 ذا ال ة في ه ال ال يمكن أن تكون اإلجاب ى سبيل المث ة، فعل سجيل رمز اإلجاب د ت عمر الفرد عن

  .  وهكذا209 سنة في السؤال 15 إذا آان عمر الفرد أقل من 1للعمل أي الرمز 
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  مكان إقامة األم وقت والدة الفرد : 218السؤال 

ادة                )  السكاني التجمع(يتعلق هذا السؤال بالموقع الجغرافي        ة معت رد إقام دة الف ه وال يم في ذي آانت تق ال
شفى              ) المكان(وقت والدته، وذلك بغض النظر عن الموقع         زل أو في مست الذي ولد فيه سواء في المن

راد              ع األف سؤال لجمي ذا ال سأل ه ه األم، وي يم في ذي تق سكاني ال أو في تجمع سكاني آخر غير التجمع ال
 .لحياة أم السواء آانت األم على قيد ا

ة             رد داخل حدود المملك ة األم وقت والدة الف ان إقام ان مك يجب على الباحث بداية أن يحدد فيما إذا آ
 .األردنية الهاشمية أم ال

ان                              ى الباحث أن يكتب في المك رد خارج األردن، فيجب عل ة األم وقت والدة الف ان إقام فإذا آان مك
ة       المخصص لذلك اسم الدولة التي آانت األم         ك الدول تقيم فيها إقامة معتادة وقت والدته سواء آانت تل

 :وفيما يلي أمثلة على ذلك.  عربية أو أجنبية

سطين،        مإذا آان مكان إقا    .1 ة    ة األم وقت والدة الفرد في أحد التجمعات السكانية في فل ضفة الغربي ال
ل،     (سابقا   ابلس، رام اهللا،      مثل بيت لحم، الخلي سجل ...) ن ى أن         الباحث في مث      في ة عل ذه الحال ل ه

 ).الضفة الغربية( اسم الدولة هو فلسطين 

سطين                        أ.   2 اطق فل سكانية في من رد في إحدى التجمعات ال ما إذا آان مكان إقامة األم وقت والدة الف
ة اسم      ...  مثل تل أبيب، الناصرة، اللد، يافا، حيفا       1948قبل عام    فيسجل الباحث في مثل هذه الحال

 .لإسرائي /48لسطين الدولة على أنه ف

ة                         .  3 دول العربي سكانية في أي من ال رد في أحد التجمعات ال إذا آان مكان إقامة األم وقت والدة الف
، القاهرة،  طأسيو(وعلى سبيل المثال في أحد التجمعات السكانية في جمهورية مصر العربية مثل             

  ".مصر"ط على النحو التالي فيسجل الباحث في مثل هذه الحالة اسم الدولة فق...) سكندريةاال

ة،                         .4 دول األجنبي سكانية في ال أما إذا آان مكان إقامة األم وقت والدة الفرد في أي من التجمعات ال
ل                       ة مث ات المتحدة األمريكي سكانية في الوالي واشنطن،  (وعلى سبيل المثال في أحد التجمعات ال

 ....وهكذا" الواليات المتحدة"ولة فيسجل الباحث في المكان المخصص لذلك اسم الد...) نيويورك

ى الباحث أن                   أما إذا آان مكان إقامة األم وقت والدة الفرد داخل حدود المملكة األردنية الهاشمية، فعل
م اسم                                سكاني ث ذلك اسم التجمع ال ان المخصص ل سجل في المك أن ي شكل دقيق ب ان ب ك المك يحدد ذل

 :المحافظة وذلك على النحو التالي

ال         اسم التجمع ا    ى سبيل المث سكاني عل ع لمحافظة العاصمة           " صويلح "ل ة صويلح تتب وحيث أن مدين
  ".العاصمة/صويلح "فيسجل الباحث في هذه الحالة 

ى النحو                           سجل عل دلي، فت ة العب ك منطق ال ذل رى ومث ان الكب اطق عم وإذا آان التجمع السكاني أحد من
  العاصمة / منطقة العبدلي: التالي

ا "وحيث أن   " حكما"السكاني هو   وإذا آان اسم التجمع      ذه            " حكم سجل الباحث ه د في ع محافظة ارب تتب
  .اربد /حكما : الحالة على النحو التالي
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  : وفيما يلي بعض األمثلة األخرى

 العقبة/ العقبة 
 

  البلقاء / البقعة 
  البلقاء / السلط 

  البلقاء/ أم جوزة 
 البلقاء / دير عال 

 

 الكرك / الطيبة  
   عجلون / شمية الها

   الزرقاء/ الهاشمية 
   الزرقاء/ األزرق 
   المفرق / الرويشد 
   معان / الحسينية 
   العقبة / القويرة 
   المفرق / صبحا 
   مادبا / ذيبان 
   جرش / عنيبة 

   الطفيلة / العين البيضاء 
   الطفيلة / السلع 

   اربد/ المزار الشمالي 
   اربد / الرمثا 
   اربد / بشرى 

  .....وهكذا  
  

وإذا لم يتمكن الباحث من تحديد اسم المحافظة التي يتبع لها أي من التجمعات السكانية، فعليه في هذه 
الحالة الرجوع إلى المراقب الذي باستطاعته تزويده باإلجابة الصحيحة وإن استلزم األمر االتصال بغرفة 

  .العمليات الرئيسة

  :ات في األردنوفيما يلي أسماء المحافظ

  . عمان، البلقاء، الزرقاء، مادبا، اربد، المفرق، جرش، عجلون، الكرك، الطفيلة، معان، العقبة
  
  مكان اإلقامة المعتادة الحالي: 219السؤال  

ان تواجد                      يقصد به المكان الذي قضى فيه الفرد مدة ال تقل عن ستة أشهر، وفي معظم الحاالت يكون مك
ة الحالي    اراجع تعريف مك  ( المعتاد الحالي    الفرد هو مكان إقامته    ت  )ن اإلقام ذ    ي، والس ات ه سؤال   فاء بيان ا ال

سؤال   ات ال تيفاء بيان ي اس ي وردت ف ع الخطوات الت ى الباحث أن يتتب ة األم 218عل ان إقام  الخاص بمك
  .المعتاد وقت والدة الفرد

م  سكان رق ة ال ي فئ ة ف األردنيين خارج المملك ق ب ا يتعل و "2وفيم يهم " ن خارج األردنأردني ق عل وانطب
ة والمرضى       12التعريف المتضمن وجودهم خارج المملكة لمدة تقل عن      ع الطلب ى جمي  شهر باإلضافة إل
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ر                مدة ا : 220السؤال   ة لغي ين، وفي المملك إلقامة بالسنوات الكاملة في مكان اإلقامة المعتاد الحالي لألردني
  . األردنيين

ا بلغت                       سنة مهم ال آسور ال ة أي بإهم سنوات الكامل ا بال رًا عنه ة معب يقصد بمدة اإلقامة الفترة الزمني
ل عن ستة أشهر باس                     ى أن ال تق د الجدد في        التي قضاها الفرد في مكان إقامته الحالي عل تثناء الموالي

 . أشهر6األسرة الذين تقل أعمارهم عن 

ان                  ع وفي المك انتين حسب الواق داد ومن خ إذا آانت مدة اإلقامة سنة فأآثر، فيسجل الباحث أحد األع
 ...المخصص لذلك، هكذا 

  الخ .... ، 91 ،90........ ، 03 ، 02 ، 01

 :  في المكان المخصص لذلك أي97باحث الرمز  سنة فأآثر، يسجل ال97إذا آانت مدة اإلقامة  
  ،97سنة فيسجل ) 100(إذا آانت المدة الفعلية 

  ،97سنة فيسجـــل ) 105(إذا آانت المدة 
  ، 97سنة فيسجــــل ) 99(إذا آانت المدة 

 . في المكان المخصص لذلك00أما إذا آانت مدة اإلقامة أقل من سنة فيسجل  

اريخ وصولهم           يجب على الباحث أن يأخذ باال       ذ ت عتبار أن مدة اإلقامة تقاس لألفراد غير األردنيين من
ي       رة الت ن الفت ر ع ة بغض النظ ل المملك نقالتهم داخ ار ت ذ باالعتب رة، وال يؤخ ر م ى األردن آلخ إل

 .قضوها في آل منطقة

ر من األ                          ه في آثي ة، مع مالحظة أن نقلهم داخل المملك سبة لت د    أما لألردنيين، فتقاس المدة بالن ان ق حي
 .تتساوى هذه المدة مع عمر الفرد أو تكون أقل منه

  
  مكان اإلقامة المعتادة السابق : 221السؤال 

سؤال                      وارد في ال يقصد بذلك مكان اإلقامة المعتادة للفرد قبل انتقاله إلى مكان إقامته المعتادة الحالي ال
ر قب        219رقم   دة ستة أشهر أو أآث ادة      ، أي آخر مكان أقام فيه الفرد م ه المعت ان إقامت ى مك ه إل ل انتقال

 .الحالي

سؤال           ات ال تيفاء بيان ي اس ي وردت ف اع الخطوات الت ى الباحث اتب سؤال، عل ذا ال ات ه تيفاء بيان الس
ة    218 ان اإلقام اة أن من الممكن أن يكون مك ع مراع رد م ة األم وقت والدة الف ان إقام  الخاص بمك

  .امة المعتادة السابقالمعتادة الحالي هو نفس مكان اإلق
  

  سنوات فأآثر  5 الذين أعمارهم  المنتظمون في الدراسةالبيانات التعليمية لألفراد :224–222األسئلة

في هذه ) -( سنوات فأآثر، ويجب على الباحث وضع إشارة 5تسأل هذه األسئلة لألفراد الذين أعمارهم 
  . سنوات5األسئلة لكل فرد يقل عمره عن 

  
  

67  21/3/2004التعداد العام 



   االلتحاق بمؤسسة تعليمية:222السؤال 

ة      سؤال بااللتحاق بالمؤسسات التعليمي ة،         , يتعلق هذا ال ا في أي مؤسسة تعليمي ا حالي رد ملتحق ان الف إذا آ ف
سجل الرمز     ى الباحث أن ي ي        " 1"فعل ستمر ف رد وي ك الف ى سطر ذل ة وعل ان المخصص لإلجاب في المك

ة  ئلة الالحق رح األس ي أن ا .  ط ة ه ت اإلجاب ا إذا آان اق   أم ه االلتح بق ل ن س ا ولك ر ملتحق حالي رد غي لف
ه االلتحاق بالمدرسة الرمز       " ال "أو إذا آانت اإلجابة هي  , "2"بالمدرسة أي الرمز   سبق ل م ي ، "3"أي ل

ل من                15 إذا آان عمر الفرد      225فيتم االنتقال إلى السؤال رقم       رد أق ان عمر الف  15 سنة فأآثر، أما إذا آ
  .الفرد التاليسنة فيتم االنتقال إلى 

  
  الصف والمرحلة: 224–223السؤاالن 

ا بالدراسة                   رد الملتحق حالي ا الف تظم فيهم ذين ين وم الباحث    , يتعلق هذان السؤاالن بالصف والمرحلة ال ويق
ا                                ة الملتحق به سأل عن المرحل م ي رد، ومن ث ا الف تظم فيه ذي ين سنة الدراسية ال بالسؤال عن الصف أو ال

رد                ويسجل رمز الص   .  حاليا سطر المخصص للف ى ال انيين المخصصين، عل ة في المك ى  , ف والمرحل فعل
ان المخصص للصف الرمز                سبيل المثال إذا آان الفرد منتظما في الصف األول الثانوي، فيسجل في المك

ًا في الصف العاشر األساسي         .   3 وفي المكان المخصص للمرحلة الرمز      01 ين حالي راد الملتحق ا األف أم
ة في   .  1 وفي حقل المرحلة الرمز 10ي حقل الصف الرمز فيسجل لهم ف   أما الفرد الملتحق في السنة الثالث

ة الرمز     03الجامعة في مرحلة البكالوريوس، فيسجل له في حقل السنة الدراسية الرمز         ل المرحل  وفي حق
  . وهكذا5

سؤال         ات ال تيفاء بيان سؤال            224وبعد اس ى ال ل الباحث إل ة، ينتق م   الخاص بالمرحل ان عمر   227رق  إذا آ
  . سنة14-5 سنة فأآثر في حين يتم االنتقال إلى الفرد التالي إذا آان عمر الفرد 15الفرد 

  
  التحصيل العلمي : 225السؤال 

ارهم    ذين أعم األفراد ال سؤال ب ذا ال ق ه ل  15يتعل ر، ب ك العم راد دون ذل سأل لألف أآثر، وال ي نة ف  س
 .ص لذلك وعلى سطر آل منهملهم في المكان المخص) -(توضع إشارة 

غ من العمر                أآثر بنجاح   سنة ف  15يقصد بالتحصيل العلمي، أعلى مرحلة تعليمية أتمها الفرد الذي يبل
 .1/10/2004وذلك حتى تاريخ 

ه أن                                 سبق ل م ي ه ل سبب أن ة ب ا في مؤسسة تعليمي تظم حالي ر من رد غي يسأل هذا السؤال فقط إذا آان الف
 .أنه أنهى مرحلة تعليمية، أو أنه التحق بمؤسسة تعليمية وترك الدراسة فيهاالتحق بمؤسسة تعليمية أو 

ستطي                    ه ال ي ة، أو أن رد أن التحق بمؤسسة تعليمي ذا الف ة           عفإذا لم يسبق له أي لغ ا ب ة مع راءة والكتاب  الق
ستطي ت، وال ي ة أو   عآان ات القرآني ظ بعض اآلي ى وإن حف ه حت سيطة عن حيات رة ب و فق ب ول  أن يكت

رد               النصوص ذا الف ر ه شعرية فيعتب صائد ال اً " األخرى، أو حفظ بعض الق ك    "أمي سجل الباحث ذل ، وي
  . في المكان المخصص لذلك01آتابة في المكان المخصص لذلك وعلى سطر الفرد آما يسجل الرمز 

ا وقد يكون باستطاعة الفرد القراءة والكتابة معا، أو أنه قد التحق في وقت سابق بالدراسة وانقطع عنه                 
ا حسب تعريف                             رد ملم ذا الف ر ه ة يعتب ذه الحال سادس األساسي بنجاح، ففي ه قبل أن ينهي الصف ال

سجل الرمز            " ملم"المستوى التعليمي، وعلى الباحث أن يسجل آلمة         رد وي ذا الف  في   02على سطر ه
  .المكان المخصص لذلك
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ه       ى أن ي، بمعن امن األساس صف الث ي ال ة ف رك المدرس د ت رد ق ون الف د يك ي  وق ا ف تظم حالي ر من غي
وم                  ة يق ذه الحال ة، وفي ه ة االبتدائي الدارسة، وعليه فإن آخر مرحلة أتمها هذا الفرد بنجاح هي المرحل
رد، ومن المحتمل أن                      ذا الف ى سطر ه ذلك، وعل الباحث بتسجيل آلمة ابتدائي في المكان المخصص ل

صف األول      ال ال بيل المث ى س ى عل د أنه تظم ق ر المن رد غي ون الف ستوى  يك ون الم ط فيك انوي فق الث
ى                 "اإلعدادي" التعليمي لهذا الفرد هو      الوريوس بمعن ة بك سنة الثالث ، أو أن يكون الفرد قد أنهى فقط ال

انوي              ستواه التعليمي هو الث الوريوس فيكون م ضًا أن    .  أنه لم يحصل على شهادة البك ومن الممكن أي
د أنهى المر          الوريوس،       يكون الفرد غير المنتظم في الدراسة ق ى البك ى وحصل عل ة األول ة الجامعي حل

  .سفيكون مستواه التعليمي هو البكالوريو
  

  التخصص العلمي : 226السؤال 

ذي تخصص  ل الدراسي ال ه الحق صد ب ه يق ى في ه عل رد وحصل في ى الف ي، أعل ل علم ى مؤه ويجب عل
السؤال لجميع األفراد   الباحث أن يكتب التخصص العلمي بصورة واضحة، ويجب أن تظهر إجابة في هذا              

سؤال           15الذين أعمارهم    ابتهم في ال ة أي الرمز         225 سنة فأآثر، وآانت إج ذة مهني أعلى، ومن    06 تلم  ف
  :األمثلة على ذلك

  :تخصصفي  األفراد الذين حصلوا على مؤهل الثانوية العامة -

  وهكذا.... ، علمي، تجاري، بريدي، فندقي، تمريضي أدبي   

  :تخصصفي ن حصلوا على مؤهل دبلوم متوسط أو األفراد الذي -
  إحصاء      تربية رياضية 

  محاسبة        تمريض 
  علوم بريدية        موسيقى 

  آمبيوتر       لغة إنجليزية
  مساحة        جرافيك 
  وهكذا

  :تخصصفي ألفراد الذين حصلوا على مؤهل بكالوريوس فأعلى ا -
  طب قلب    تاريخ
  هندسة آهربائية     آثار
  يةهندسة صناع    فلسفة
  علم التربة والنبات    اقتصاد
  أسمدة    إحصاء

  زراعة    محاسبة 
  طب أسنان

  .... وهكذا

  الحالة الزواجية : 227السؤال 

ى وان              15يتعلق هذا السؤال باألفراد الذين أعمارهم          سنة فأآثر، وال يسأل لمن هم دون هذا العمر حت
 . ك على سطر آل منهملهم في المكان المخصص لذل) -(آانوا متزوجين، بل يوضع إشارة 
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ر     ن العم غ م ذي يبل رد ال ة الف ة حال ة الزواجي صد بالحال ة 15يق أآثر ليل نة ف ة  (2/10/2004 س لحظ
 .، وذلك وفقا للعادات والتقاليد وقوانين الزواج السائدة في األردن وقت التعداد)اإلسناد الزمني

ة الزواج   ة بالحال اريف المتعلق ة التع د مراجع ن الباحث وبع ب م ي يطل ة الت ز اإلجاب سجل رم ة أن ي ي
 .تنطبق في المكان المخصص لذلك على سطر الفرد

ة وهي          : للباحث  ق،      : يجب مراجعة التعاريف المتعلقة بتصانيف الحالة الزواجي زوج، مطل أعزب، مت
 .أرمل، منفصل

  حالة النشاط االقتصادي: 239-228األسئلة 

را صادي لألف شاط االقت ة الن ئلة بحال ذه األس ق ه ارهم تتعل ذين أعم رة 15د ال أآثر خالل فت نة ف ناد س  اإلس
ام  1/2 وهي األسبوع السابق لليلة العد الزمني المعتمدة  ى الباحث    .  2004 من تشرين األول ع ويجب عل

رد  أن يصنف الف ي تقضي ب ة والت اة األولوي شتغل"مراع وة العمل"أو " متعطل"أو " آم ق " خارج ق وف
 .لة ثم للبطالة ثم لحالة انعدام النشاط االقتصاديتسلسل يعطي األولوية لحالة العما

  
  عمل الفرد خالل األسبوع المنتهي بلحظة العد : 228السؤال 

ام إذا آان الشخص قد عمل خالل السبعة        ) 1(سجل رمز الحالة التي تنطبق ويسجل الرمز        ي  سبقت  التي    أي
ام        1/2ليلة  (ليلة اإلسناد الزمني للتعداد      ل          )2004 من شهر تشرين األول ع ساعة واحدة مقاب و ل جر،  أ ول

خر  آألسرة دون أجر، أو في أي عمل           لأو في مصلحة خاصة يملكها أو يملك جزءا منها، أو في مصلحة             
ز  م الرم ال   1أي نع تم االنتق ىوي ؤال إل م  س ا، 230رق ي  أم ة ه ت اإلجاب ز أي" ال" إذا آان تم 2 الرم  في

  .229االستمرار في استيفاء بيانات السؤال 
   

   هل لدى الفرد عمل ولم يزاوله؟:229سؤال ال

ه           إلى معرفة   هذا السؤال   هدف  ي م يزاول ه ل سبعة           / فيما إذا آان للفرد عمل ولكن ه خالل ال ا عن ان غائب أي آ
ام         1/2ليلة  ( ليلة اإلسناد الزمني للتعداد     أيام التي سبقت     شرين األول ع ة       )2004من ت إذا آانت اإلجاب ، ف

ة       231االنتقال إلى السؤال     يتمف 1 أي الرمز    "نعم"هي   تم  ف) 2 الرمز ( أي   "ال"هي   ، اما إذا آانت اإلجاب ي
  .235االنتقال إلى سؤال 

   

  مجموع ساعات العمل: 230السؤال 

ام                          سبعة أي ال خالل ال ع األعم رد في جمي ا الف يتعلق هذا السؤال بمجموع ساعات العمل الفعلية التي عمله
ام       1/2ليلة  (داد  ليلة اإلسناد الزمني للتع   التي سبقت    سؤال فقط         )2004من تشرين األول ع ذا ال سأل ه ، وي
    . حيث يتم وضع اإلجابة في المكان المخصص لذلك228 في السؤال 1 نعم أي الرمز إجابتهلمن آانت 

   اسم المؤسسة التي يعمل بها الفرد:231السؤال 

شتغل بوضوح            رد الم اك   .   يكتب اسم المؤسسة التي يعمل فيها الف ان من   وهن ى       فئت ة األول شتغلين، الفئ الم
ذه                        راد، وفي ه وهم األفراد الذين يعملون في مؤسسات حكومية أو في شرآات خاصة أو في مؤسسات أف
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  النشاط االقتصادي الرئيس الحالي للمؤسسة: 232السؤال 

شتغل رد م ا ،يكتب لكل ف ي يعمل فيه الي للمؤسسة الت رئيس الح صادي ال شاط االقت أن ) إن وجدت( الن آ
صليح سيارات صغي              شرية، ت ة ب ة        يكتب مثال صناعة أدوي وم، تجارة بالجمل دادة ألمني اث، ح رة، تجارة أث

ان                  / مارسهاتالخ، أو بحسب المهنة التي      .. و آ ا ل رد آم شاط الف مارسها الفرد إذا لم توجد مؤسسة فيكتب ن
شاط   أللمؤسسة ما إذا آان ، وفي)راجع تعريف النشاط االقتصادي(ها مهنته فيمارس  يفي مؤسسة  آثر من ن
شاط   آثر  أقتصادي الرئيس لهذه المؤسسة وال يجوز ذآر        فيسجل النشاط اال  اقتصادي   اقتصادي واحد   من ن
  .للمؤسسة

  المهنة الرئيسة: 233السؤال 

نوع العمل أو المهام والواجبات الرئيسية      تكتب المهنة الرئيسية بشكل واضح ومفصل ودقيق يبين بالضبط          
ان          التي يمارسها الفرد     دس ميك اري، مهن ة         آأن يكتب مثال  مهندس معم انوي، مدرس مرحل يكي، مدرس ث

سلح،       ائع محل تجاري    أساسية، بناء حجر، عامل إسمنت م خ ...ب ة    (،ال ة   ).  راجع تعريف المهن وفي حال
  . المهنة الرئيسة آما يراهاله آثر من مهنة للفرد المشتغل فتسجل أوجود 

  الحالة العملية الرئيسة: 234السؤال 

ا     يسجل رمز الحالة العملية الرئيسة الحال      م   ية للفرد المشتغل للمهنة الرئيسة التي يزاوله ال   ومن ث تم االنتق ي
  .)راجع تعريف الحالة العملية (إلى الفرد التالي مباشرة

  
  استعداد المتعطل للبدء بالعمل: 235السؤال 

وفرت                     ا إذا ت دء بالعمل فيم رد للب تعداد الف ى اس ى التعرف عل سؤال إل ذا ال ه فرصة عمل خالل      يهدف ه ل
ام     1/2ليلة ( ليلة اإلسناد الزمني للتعداد   أيام التي سبقت     السبعة شرين األول ع  يكون  أنو أ، )2004من ت

ـ        ة    15مستعدا لاللتحاق بالعمل خالل ال ًا الالحق ا   يوم ة هي        .   له إذا آانت اإلجاب م "ف تم  ف 1 أي الرمز  "نع ي
ة               ا إذا آانت اإلجاب ئلة، أم ى سؤال     ف 2 الرمز   أي "ال"هي   االستمرار في استيفاء باقي األس ال إل تم االنتق ي

239.  

  البحث عن عمل: 236السؤال 

ابيع التي                           ة أس شكل جدي خالل األربع يهدف هذا السؤال إلى معرفة فيما إذا قام الفرد بالبحث عن عمل ب
ي     سبقت   ة   (ليلة اإلسناد الزمن ام         2/ 1ليل شرين األول ع ة      .  )2004 من ت إذا آانت اإلجاب م "هي  ف  أي "نع
ا ،   أ 238  سؤال  إلىيتم االنتقال   ف 1الرمز ة       أم تم االستمرار في      ف ،2 أي الرمز     "ال"هي    إذا آانت اإلجاب ي

  .الالحقالسؤال استيفاء بيانات 

71  21/3/2004التعداد العام 



  سبب عدم البحث عن عمل: 237السؤال 

ليلة اإلسناد  يتعلق هذا السؤال بالسبب الرئيسي لعدم بحث الفرد عن عمل خالل األربعة أسابيع التي سبقت                
ام        2/ 1ليلة  (الزمني   شرين األول ع ة     سجل  حيث ي    . )2004 من ت ق     الباحث اإلجاب ان    التي تنطب في المك

سؤال  يتم االستمرار في استيفاء ف 2 أو 1 ين فإذا آانت اإلجابة هي أحد الرمز   ،المخصص لذلك   ب، 238ال
  .239يتم االنتقال إلى السؤال  ف8ـ3 الرموز أحد هي اإلجابة آانت إذا أما

  الفترة الزمنية للبحث عن عمل: 238السؤال 

اريخ  ذالبحث عن عمل من     في   التي قضاها الفرد    ) باألشهر والسنوات (يتعلق هذا السؤال بالفترة الزمنية        ت
ام       2/ 1ليلة  (ليلة اإلسناد الزمني    بدء البحث عن عمل وحتى       ذه     . )2004 من تشرين األول ع ستوفى ه وت

 هي   236 و 235 ينجابتهم في السؤال  إلباحثين عنه أي من آانت       المتعطلين المتاحين للعمل وا    لألفرادالمدة  
 من تشرين األول    2/ 1ليلة  (ليلة اإلسناد الزمني    و المدة التي مضت على الفرد وحتى        أ 1 أي الرمز    "نعم"

ام  ار  2004ع و بانتظ هوه سابق  إعادت ه ال ى عمل ت   أ إل ن آان ستقبال أي م ل م اق بالعم رة االلتح و مباش
سؤال    2 أو   1زين  أحد الرم  جابتهم  إ ة     و.  237  في ال سجل اإلجاب سنة ومن              وت ل ال ة واحدة في حق من خان

الي   إخانتين في حقل األشهر، ويتم االنتقال بعدها مباشرة          رد الت د من      .  لى الف ى الباحث التأآ ن أويجب عل
  .طويلةمدة التعطل ذا آانت إالمتعطل لم يمارس أي عمل خالل هذه الفترة وخاصة 

  
  عالقة الفرد بالنشاط االقتصادي: 239السؤال 

بقت   ي س ام الت سبعة أي صادي خالل ال شاط االقت رد بالن ة الف سؤال بعالق ذا ال ق ه ي يتعل ناد الزمن ة اإلس ليل
داد  ة ( للتع ام  1/2ليل شرين األول ع هر ت ن ش ث ي )2004م ة سجل ، حي ق الباحث اإلجاب ي تنطب ي الت ف

  . المخصص للرمزلذلك آما يسجل رمزها في المكانالمكان المخصص 
  

  :252 –240توافر األجهزة المعمرة والخدمات األسئلة . 3

الراديو              ا األسرة آ رة والخدمات التي تملكه زة المعم سلع أو األجه / تهدف هذه األسئلة إلى التعرف على ال
سجل ون, م ستاليت, والتلفزي ال , وال اتف النق اتف األرضي واله ذه  ... واله ون ه شترط أن تك ا وي وغيره
ى حدة، ومن             .  زة صالحة لالستخدام  األجه ًال عل زة آ ذه األجه وعلى الباحث أن يسأل عن آل جهاز من ه

ة هي   , ثم يقوم بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق     م "فإذا آانت اإلجاب ى الباحث   1الرمز  " نع  فعل
ا                 ذلك    أن يستقصي عن العدد المتوافر من هذه األجهزة، ومن ثم يقوم بتسجيل العدد في المك ن المخصص ل

ا فقط وال   252ويتعلق السؤال     بتوافر خدمة اإلنترنت لدى األسرة، وفي هذه الحالة يتم السؤال عن توافره
  .يتم السؤال عن العدد

شاحنات        / وتجدر اإلشارة إلى أن السيارة الخاصة      ي سيارات الرآاب المتاحة لالستخدام آال بك أب ال تعن
ة،            وصهاريج المياه وما شابه ذلك من و       سائط نقل، آما ال يتضمن ذلك سيارات األجرة أو التاآسي العمومي

ة  ات العمومي ك        .  او الباص ي ذل ا ف تراك  بم واع االش ة أن شمل آاف ت في تراك اإلنترن ق باش ا يتعل ا بم أم
  .البطاقات مدفوعة القيمة
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  265–253ملخص بيانات أفراد األسرة األسئلة  .4

  نوع األسرة : 253السؤال 
 .باحث أن يكون ملما بشكل آامل بتعريف األسرة وأنواع األسريجب على ال 
سؤال          واردة في ال اني     116يمكن للباحث ومن خالل إجابة نوع إشغال المسكن ال داد المب  في سجل تع

 .والمساآن أن يحدد نوع األسرة
ذلك،                          ان المخصص ل ق في المك ة التي تنطب سجل الباحث رمز اإلجاب  بناء على تحديد نوع األسرة، ي

ز   سجل الرم رة خاصة ي ت األسر هي أس إذا آان سجل  1ف ة في رة جماعي رة هي أس ت األس ، وإذا آان
 .... وهكذا 2الرمز 

  عدد األفراد الذآور في األسرة : 254السؤال 

وم      206يستند الباحث في استيفاء هذا البيان إلى البيانات الواردة في السؤال رقم               المتعلق بالجنس، حيث يق
سؤال         1اد الذين ورد لهم الرمز بحصر وعد األفر   ذلك في ال ان المخصص ل د في المك ، ويسجل نتيجة الع

254.  

  عدد األفراد اإلناث في األسرة : 255السؤال 

م        254يعامل معاملة السؤال     راد  206، إال أن الباحث في هذه الحالة يقوم بعد اإلناث في سؤال رق  أي األف
  .255المكان المخصص لذلك في السؤال ، ويسجل العدد في 2الذين ورد لهم الرمز 

  مجموع أفراد األسرة : 256السؤال 

م سؤال رق رد في ال سل للف رقم المتسل ى ال ك عل د في ذل يقوم الباحث بتسجيل مجموع أفراد األسرة، ويعتم
ا يجب             203 ، حيث أن مجموع أفراد األسرة يجب أن يكون مساويا لرقم آخر فرد متسلسل في األسرة، آم

و سؤالين   أن يك ي ال واردة ف اميع ال ساويًا للمج ساوي  255 و254ن م راد يجب أن ي وع األف ، أي أن مجم
  .مجموع عدد الذآور وعدد اإلناث معًا

                             

  السكان األردنيون داخل األردن : 259 -257 األسئلة

سابقة           ئلة ال ة األس م      256-254تعامل هذه األسئلة معامل سكان رق ة ال سكان داخل األر  1، بأخذ فئ دن  أي ال
ئلة              .  فقط ى األس ئلة عل ذه األس وم الباحث    214 و 206 و 202ويستند الباحث في استيفاء بيانات ه  حيث يق

م        سية رق ات سؤال الجن ، ويجب  214بحصر السكان األردنيين من بين أفراد األسرة مستعينا في ذلك ببيان
  .عليه أن يسجل عدد الذآور واإلناث والمجموع في األمكنة المخصصة لذلك

   األردنيين داخل األردن غيرالسكان: 262-260 سئلةاأل

ين،             259-257تعامل هذه األسئلة معاملة األسئلة       ر األردني  اال أن العدد هنا يكون مقتصرًا على األفراد غي
م               سية رق سؤالين    214ويستند الباحث في ذلك إلى البيانات الواردة في سؤال الجن ة   206 و 202 وال  المتعلق

  .سبفئة السكان والجن
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  األردنيون في الخارج: 265 -263األسئلة 

ئلة          ة األس ئلة معامل ين                 259-257  تعامل هذه األس راد األردني ى األف صرًا عل ا يكون مقت دد هن ، إال أن الع
م   سكان رق ة ال ي فئ ماؤهم ف واردة أس ذه   2ال تيفاء ه ي اس ستند الباحث ف ارج األردن، وي ين خ  أي األردني

م       ة    202البيانات إلى السؤال رق سؤال          2الفئ ى ال سكان، وعل الجنس    206 من ال وم الباحث    .  الخاص ب ويق
  .بتسجيل عدد الذآور واإلناث والمجموع في األمكنة المخصصة لذلك

  :مالحظات للباحث

  :من المفروض أن يكون 
  263 و260 و257مجموع الذآور في األسئلة  = 254مجموع الذآور في السؤال 
  264 و261 و258جموع اإلناث في األسئلة م = 255مجموع اإلناث في السؤال 
  265 و262 و259 مجموع األفراد في األسئلة = 256مجموع األفراد في السؤال 

  
  

   سجل األسر الجماعية 2.10

ة                سجل ألسرة جماعي ي، ويخصص ال ه غالف خارجي وداخل استمارة األسر الجماعية على شكل سجل ل
ًا ف          .  واحدة سجل الواحد آافي ة في سجل آخر مع ضرورة                  وإذا لم يكن ال ات األسرة الجماعي ستكمل بيان ت

  .تخريص السجلين معًا، وسلسلة األفراد في آال السجلين آوحدة واحدة

ذا          ة، واآتفي بوجود ه تمارة األسرة الجماعي ى اس وتجدر اإلشارة بأنه ال يوجد ملخص بيانات لألسرة أعل
سكان              آما ال يوجد  .  الملخص على الغالفين الخارجي والداخلي     ة ال ة جزء فئ تمارة األسرة الجماعي  في اس

م  ئلة    2رق ى األس ة عل ر الجماعي تمارة األس وي اس ارج األردن، وال تحت ين خ – 240 أي األردني
ة في سؤال                       252 سجيل رمز اإلجاب المتعلقة بالسلع والخدمات المتوافرة لألسرة، وال يطلب من الباحث ت

  .  لجميع أفراد األسرة الجماعية8رقم العالقة برب األسرة، حيث تم مسبقًا طبع ال

  
   سجل الفنادق 3.10

هي استمارة تماثل استمارة األسرة الجماعية، ويكون هناك سجل أو أآثر لكل فندق حسب عدد النزالء فيه                 
ئلة                              ى األس ة عل تمارة األسرة الفندقي وي اس دق في سجل واحد، وال تحت ر من فن شترك أآث وال يجوز أن ي

222-252.  

  بيانات السجل ملخص . 5

ة  • ع سجالت األسر الخاصة والجماعي داخلي والخارجي لجمي ين ال ى الغالف ذا الملخص عل د ه يوج
  .والفنادق

ى مستوى األسرة، حيث                            • ة سجل األسر الخاصة صفحة واحدة تعكس الملخص عل يوجد في نهاي
ى                ى عل سطر   خصص سطر واحد لكل أسرة ويقوم الباحث بنقل ملخص بيانات أفراد األسرة األول  ال

سطر                 األول في الملخص الموجود في آخر السجل، وينقل ملخص بيانات أفراد األسرة الثانية على ال
داء          .  الثاني وهكذا  سجل ابت ة ال ويعني هذا أن يقوم الباحث بترقيم أسطر الملخص الموجود في نهاي
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ل                           • وم بنق م يق ى مستوى الجزء الواحد، ث سجل وعل يقوم الباحث بتجميع بيانات الملخص في آخر ال
وعين  ذين المجم ع ه وم بتجمي د، ويق اني إن وج وع الجزء الث فل مجم ى أس وع الجزء األول إل مجم

 .لنهائي ملخص بيانات البلوك آامًالبحيث يعكس المجموع ا

ى                     • سجل إل يقوم الباحث بنقل ملخص بيانات البلوك من المجموع النهائي الذي توصل اليه في آخر ال
 .ملخص بيانات البلوك على الغالفين الخارجي والداخلي لسجل ذلك البلوك

ة التجمي                  • وم بعملي ه أن يق وك فعلي سجل      إذا استخدم الباحث أآثر من سجل واحد للبل ى مستوى ال ع عل
ائي                    ل المجموع النه بعض، وينق سجالت مع بعضها ال ذه ال ات ه ع لبيان الواحد، ثم يقوم بعملية تجمي

 .لهذه السجالت على صفحتي الغالف الخارجي والداخلي للسجل األول لهذا البلوك
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   التدقيق الميداني ألعمال عد األسر واألفراد  . 11

داد الوصول إل  داف التع ن أه ا  إن م تم جمعه ي ي ات الت ي البيان ة ف شمول والدق ن ال ة م ستويات عالي .  ى م
ات     ا دراس تمخض عنه ة، وي ه العلمي داد وقيمت اح التع ستوى نج ن م ل م اء، تقل شوبة باألخط ات الم فالبيان
ا ينبغي         ًا مم ل نجاح .  واستنتاجات بعيدة عن الواقع ويؤدي استخدامها إلى قرارات خاطئة وخطط تنموية أق

ائج ذات                   ولهذا فإن  ى نت دهم للوصول إل  على العاملين في جمع البيانات والمشرفين عليهم بذل قصارى جه
  .  دقة عالية تشكل مرآة صادقة للواقع السكاني واإلسكاني في المملكة

  :ولتحقيق هذا الهدف عليهم مراعاة مايلي

  .الحرص على تحصيل أعلى مستوى من االستيعاب في الدورات التدريبية .1

  .األعمال الموآلة إليهم والتقيد بالتعليمات المحددة والمطلوبة من أي منهمالقيام ب .2

 .االلتزام بأصول وقواعد وإجراءات التدقيق الميداني التي سنتعرض لها في هذا الجزء .3
  

    مفهوم التدقيق الميداني 1.11

ات       يقصد بالتدقيق الميداني، التدقيق على آافة األعمال واإلجراءات التي تتم للتحقق             ة البيان من شمول ودق
  .  التي يتم جمعها من مصادرها، بحيث يتم إنجازها قبل استعادة االستمارات والسجالت من الميدان

  :ويشمل التدقيق الميداني األعمال التالية

ذه األخطاء                  .1 قيام آل باحث بتدقيق عمله اليومي الآتشاف ما يكون قد وقع فيه من أخطاء، وتصحيح ه
  .ى الفرد المستجيب ذاته إذا لزم األمرآنيا، بالرجوع إل

ال مرؤوسيه للتحقق من سيرها وفق                          .2 ى أعم ة عل ة بالرقاب سبل الممكن قيام آل مسؤول، وباتباع آل ال
ا                   اموا بجمعه ات التي ق ه من البيان ى عين ذلك عل الخطط الموضوعة والتعليمات المحددة، واإلطالع آ

اء التوجي     اء، وإعط ن أخط شوبها م د ي ا ق شاف م دانيا الآت ا مي ات لمعالجته ك   .  ه ر تل ن أآث ل م ولع
 :األساليب شيوعا في التعدادات العامة ما يلي

  .قيام المسؤول بجولة في مناطق عمل مرؤوسيه للتحقق من شمول الحصر والعد لكافة مكوناتها. أ

زامه               . ب م مرافقة المسؤول لكل من مرؤوسيه آلما آان ذلك ممكنا خالل عملهم لإلطالع على مدى الت
  .باألصول والتعليمات الموضوعة لجمع البيانات

راد  (أخذ المسؤول عينه من وحدات العد       . ج ذه           ) األسر واألف ة ه م مطابق ا، ومن ث ات عنه وجمع البيان
  .  مرؤوسيه عنهاهالبيانات مع ما جمع

 .قيام المسؤول بالتدقيق المكتبي الجزئي أو الشامل للبيانات التي جمعها مرؤوسيه. د
  

  مية التدقيق الميداني  أه2.11

  :تتلخص أهمية ومزايا التدقيق الميداني بما يلي 

املين في                              .1 ل أي من الع اون في أداء العمل من قب ال أو تقصير أو ته شاف أي إهم إتاحة الفرصة الآت
  .وقت مبكر، بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة ذلك قبل فوات األوان
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ي ت .2 اء الت صحيح األخط ة ت صحيح  إمكاني تم الت ذلك ي ستجيب وب رد الم ى الف الرجوع إل دانيا ب شف مي كت
  .بشكل قاطع وبعيدا عن االجتهاد والتخمين

  .إعطاء الباحث الفرصة لتحسين مستوى أدائه بعد التعرف على أخطائه .3

ل                           .4 ات التي تجمع من األخطاء قب ة البيان ة الوحدات وتنقي د لكاف ى من شمول الع ستويات أعل تحقيق م
 .تمارات والسجالت إلى إدارة التعدادإرسال االس

  
   اإلجراءات التي تترتب على نتائج التدقيق الميداني3.11

 :تقسم اإلجراءات التي تترتب على التدقيق الميداني إلى مجموعتين وذلك تبعا لنتائج هذا التدقيق

ىةالمجموع.  أ رة إذا آان :   األول صحيح مباش تم الت شافها، وي د اآت اء عن صحيح األخط اء ت ذه األخط ت ه
كلية ع     .  ش ضة م ستوفاة أو متناق ر م ات غي ون بعض البيان أن تك ضمون، آ ق بالم ت تتعل ا إذا آان أم

رد المستجيب لتصحيح                      ى الف ودة إل اطع، فينبغي الع بعضها البعض بحيث يتعذر معالجتها على نحو ق
 .الخطأ أو استكمال البيانات الناقصة

درج           اتخاذ اإلجراء ا  : المجموعة الثانية . ب لالزم مع مرتكب الخطأ، وتتوقف طبيعة هذه اإلجراءات آما تت
 :في شدتها تبعا لمستويات الخطأ وحجمه آما يلي

 .إعادة شرح الموضوعات التي يتبين عدم استيعابها بشكل آاف .1

مرافقة الباحث لبعض الوقت عند جمع البيانات وتزويده باإلرشادات المناسبة، وتكثيف اإلشراف               .2
 . إلى مستوى مناسب من جودة األداءعليه حتى يصل

 .تكثيف الرقابة على الباحث الذي يتبين ميله نحو اإلهمال أو التقصير في عمله .3

ة آل اإلجراءات             .4 ين عدم فعالي اط إذا تب املين االحتي تبداله بأحد الع فصل الباحث عن العمل واس
 . الالزمة لتحسين أدائه

  
  خالل مرحلة عد األسر واألفراد     مهام العاملين في التدقيق الميداني 4.11

  : المشرف 

حضور اللقاءات المسائية التي تتم بين آل مفتش والمراقبين في منطقة عمله والتعرف على الصعوبات .  أ
  .التي تواجههم ومساعدتهم في التغلب عليها

ست                       . ب ا م ك للتحقق من أنه ستوفاة في سجل األسر، وذل ات الم وفاة حسب   اإلطالع على عينات من البيان
  .األصول والتعليمات

ة          . ج ة مراقب واحد في منطق ل عن منطق دل ال يق القيام بجوالت ميدانية مكثفة في مناطق المراقبين وبمع
ذلك                .  عمل آل مفتش   اني، وآ اثر المب ز بتن مع الترآيز بشكل خاص على األجزاء المتناثرة والتي تتمي

ه الجوالت إلى تفقد العمل والتحقق من حسن         وتهدف هذ .  المناطق التي تنطوي على صعوبات خاصة     
  .سيره وانتظامه، وآذلك التحقق من شمول عملية عد السكان
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ى                            . د احثين واالطالع عل ر عدد ممكن من الب اء مع أآب راقبين واللق رات عمل الم ى مق القيام بجوالت عل
  .عينة من البيانات التي يتم جمعها

اء        إجراء جوالت ميدانية تفقدية لحفز الب     . هـ ى لق  احثين على جودة األداء ورفع روحهم المعنوية والعمل عل
ي لمجموعة          دقيق الفعل باحث واحد على األقل في منطقة عمل آل مفتش خالل عملية العد الفعلي، والت

 .من المباني والمساآن واألسر المستوفاة خالل هذا اللقاء يتم اختيارها بشكل عشوائي
  

  :المفتش 
  :يقوم المفتش بما يلي

ة                           . أ ة الميداني وم واالستمرار بالمرافق ل عن ساعة واحدة في الي دة ال تق دانيا لم مرافقة آل مراقب مي
 .حتى يطمئن إلى أن المراقب يقوم بعمله بشكل صحيح

ا            ) البلوآات(التحقق من شمول جميع مناطق العمل       . ب ا فيه رقيم والحصر وبم ة الت والمباني في عملي
ة خالل جوالت            من مساآن وأسر عن طريق القي      ام بجوالت ميدانية ومراجعة األرقام على الطبيع

  .عشوائية

 .تكثيف الرقابة الميدانية والتدقيق المكتبي على المراقبين الذين يحتاجون إلى مساعدة. ج

ا           . د بعض          .  عقد اجتماعات مسائية في مقره مع المراقبين آلما آان ذلك ممكن سبة ل ك بالن ذر ذل إذا تع ف
راقبين فعلي  م   الم رات عمله ي مق يهم ف ذهاب إل ن     .  ه ال رف م ات التع ذه االجتماع الل ه تم خ وي

 .المراقبين على الصعوبات التي تعترض سبيلهم ومساعدتهم على حلها

دهم باإلرشادات                . هـ دهم بالتعليمات وتزوي راقبين والتحقق من تقي ال الم ة من أعم ى عين االطالع عل
 .الالزمة حسب نتائج هذا االطالع

 .ع على سجالت تقارير المراقبين والتحقق من التزامهم بمعدالت األداء المقررةاالطال. و

  :حضور اللقاءات المسائية التي يعقدها المراقب مع الباحثين والقيام بما يلي. ز
  .التعرف على الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها 
  .هاتدقيق عينة من البيانات التي يتم جمعها والتحقق من سالمت 

القيام بجوالت ميدانية تفقدية في مناطق عمل الباحثين ولقاء أآبر عدد ممكن منهم في مواقع العمل            . ح
ذه          لرفع روحهم المعنوية، واالطالع على عينة من البيانات التي تم جمعها، مع ضرورة تكثيف ه

  .الجوالت إلى أقصى درجة ممكنة خالل اليومين األولين من العمل
  

  المراقب

. 1  .تدقيق المكتبي للبيانات التي تم جمعها يوما بيوم وآذلك الحال بعد انتهاء العملال

القيام بجوالت في منطقة عمله للتحقق من شمول عملية حصر المباني والمساآن لكافة مكونات منطقة . 2
 .العمل

 :يقوم المراقب خالل اليومين األولين من عملية العد بما يلي. 3
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ة           مرافقة آل باحث مي   . أ دانيا في زيارته لمجموعة من المباني والمساآن واالستمرار بالمرافقة الميداني
 .حتى يطمئن إلى إمكانية قيام الباحث بعمله منفردا وبشكل صحيح

ى                         . ب ادهم إل ى أخطائهم وإرش احثين إل ه الب شكل آامل وتنبي احثون ب ا الب ات التي يجمعه تدقيق البيان
  .اتاألساليب الصحيحة في تدوين البيان

احثين                  . 4 ال الب ى أعم ة عل ة الفعال أما خالل الفترة المخصصة للعد الفعلي، فيقوم المراقب بممارسة الرقاب
 :بإتباع األساليب التالية

احثين                       . أ اء الب سه للق ذهاب بنف احثين، وال ه الحضور من الب عقد اجتماعات مسائية في مقره لمن يمكن
د م  ات لبع ذه االجتماع ضورهم ه ذر ح ذين يتع رال ن المق م ع اطق عمله ذه . ن الل ه تم خ وي

ا                   ى حله ساعدتهم عل ات وم واجههم من عقب ا ي تم    . االجتماعات االطالع من الباحثين على م ا ي آم
ا في                      ى أخطائهم لتالفيه احثين إل اد الب دقيقها وإرش ستوفاة وت االطالع على عينات من البيانات الم

 .المستقبل

احثي. ب ة للب ة تفقدي والت ميداني ام بج ى ذوي القي اص عل شكل خ ز ب ل والترآي ع العم ي مواق ن ف
 .  المستويات الضعيفة في االداء

التحقق من قيام الباحثين باستيفاء النماذج المطلوبة في سجالت تقاريرهم والتأآد من عدم تجاوز . ج
 .الباحثين الحدود الموضوعة لمعدالت األداء

اط         . د ه بجوالت             التحقق من وصول الباحثين إلى جميع األسر في من ق قيام ك عن طري م، وذل ق عمله
داد المبنى                      م تع ى جانب رق في منطقة عمل آل باحث ومراقبة اإلشارات التي يفترض وضعها إل
ات من                      د استوفى البيان إشارة إلى قيام الباحث بزيارة المبنى والمسكن، والتحقق من أن الباحث ق

 . مصدرها المناسب

شمول ج         . هـ احثين ب ام الب ة          التحقق من قي م في عملي اطق عمله ساآن واألسر في من اني والم ع المب مي
د دى       .  الع ود ل ر الموج ساآن واألس اني والم صر المب جل ح ى س الرجوع إل ق ب ذا التحق تم ه وي

 .المراقب

سبة                     . و ة عشوائية بن ك بأخذ عين ة، وذل التحقق من قيام الباحثين باستيفاء البيانات بأقصى قدر من الدق
راد                 من األسر   % 5ال تقل عن     ا وعن األف ات عنه تيفاء البيان ا واس في منطقة آل باحث، وزيارته

  .فيها، ومن ثم مقارنة هذه البيانات مع  تلك التي جمعت من قبل الباحث

ات              . ز التحقق من أن الباحث يحسن التعامل مع الجمهور ويقضي الوقت المناسب للحصول على البيان
 .كفل الدقةالصحيحة، وأنه يسأل األسئلة بالصيغة التي ت

عقب انتهاء عملية العد الفعلي للمباني والمساآن واألسر يقوم المراقب باستالم السجالت من آل  .5
  :باحث ويقوم بتدقيق الملخص الموجود على غالف آل سجل وفق الخطوات التالية

ى آل صفحة في سجل                             . أ درج في أعل راد األسر الم ات أف الي عدد األسر، وملخص بيان تدقيق إجم
 .، وذلك بمطابقتها مع البيانات المدونة في االستمارةاألسر
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ات آل                      . ب ى خالصة محتوي شير إل سجل التي ت تدقيق تفريغ مجاميع الخالصات في سجل ملخص ال
 .سجل

 .مطابقة المجاميع في ملخص السجل مع الملخص على الغالفين الداخلي والخارجي للسجل. ج

  .آنتدقيق سجل األسر مع سجل المباني والمسا. د

ًا                  ه مطابق وتهدف هذه العملية إلى ضمان أن يكون ملخص محتويات آل سجل والمدون على غالف
  .تماما لمحتويات السجل من مبان ومساآن وأسر وأفراد

  
  

  مراجعة بيانات سجل األسر   5.11

ضا      اء والتناق ن األخط ن م ا أمك شف م ًا لك واردة الحق ات ال اليب والتعليم ًا لألس ة وفق تم المراجع ي  تت ف
  .البيانات

  
  أسباب ومصادر األخطاء في بيانات االستمارة . 1

ا                        دريبهم، ومهم احثين وت اء الب ا أحسن انتق ه مهم أثبتت الخبرات المستقاة من تجارب العديد من األقطار أن
ات التي تتضمنها االستمارات ستكون                             ى أن البيان ؤدي إل ك ال ي إن ذل الهم، ف ى أعم بلغت آثافة الرقابة عل

ة ت  ا             خالي ا مكتبي ر لمراجعته ى المق ا إل ل إعادته دان قب ي المي ا ف الي عدم مراجعته ا من األخطاء، وبالت مام
  .ومعالجة وتجهيز بياناتها

إن أسباب ومصادر الخطأ في بيانات االستمارة آثيرة ومتنوعة، ويمكن اإلشارة إلى أهمها والتي تتضمن 
  :ما يلي

ثال    .  دقيقة لألسئلة التي توجه إليه لسبب أو آلخر   تعمد الفرد المستجيب إعطاء إجابات غير       .  أ الغ م آأن يب
 .  في المستوى التعليمي له أو ألحد أفراد أسرته العتقاده أن ذلك يعطيه قيمة اجتماعية أآبر

ره             . ب سبة لعم جهل الفرد المستجيب باإلجابة الصحيحة لبعض األسئلة التي توجه إليه، آما هو الحال بالن
 .وأعمار أبناءه

ا، أو نتيجة          . ج ه له تيعابه وتفهم سبب نقص اس عدم التزام الباحث بالتعليمات المحددة لتدوين البيانات إما ب
 .إهمال وعدم اآتراث، أو بسبب سهو أو خطأ غير مقصود

  
  
  شمول المراجعة . 2

انبين    الشكل والمضمون،تشمل مراجعة استمارة تعداد السكان آل من جانبي          ذين الج  ولكل من ه
سجيل                  .  ل وقواعد وتعليمات  أصو ة تعليمات محددة وضعت لت ى أن ثم شكلية إل وتستند قواعد المراجعة ال

ة      .  البيانات في االستمارة وأن أي خروج عن هذه التعليمات يعتبر خطأ وجب تصحيحه             ا قواعد مراجع أم
ة  أو   حتميةالمضمون فتقوم على أساس أن هناك عالقات         ات األف      مرجحة  أو   منطقي ين بيان ة،      ب راد من جه

ة أخرى                         راد أسرته األخرى في نفس المسكن من جه األب واألم  ((والبيانات التي تخص أف ذلك  ).  آ وآ
رد وبعضها اآلخر                  ات الف ين بعض بيان ات ب ذه العالق ليم          .  وجود مثل ه ات بأساس س ذه العالق ا ه وتزودن

  . ح هذه األخطاءلكشف األخطاء والتناقضات التي قد تشوب بيانات االستمارة وبالتالي تصحي
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  قواعد المراجعة. 3

  :قواعد المراجعة الشكلية والشمول: أوًال
  :ينبغي على مدقق االستمارة إلقاء نظرة سريعة على االستمارة للتأآد من 
 .استخدام الباحث للقلم المسلم له دون سواه في الكتابة .1
 .مراعاة التسلسل المطلوب في تسجيل بيانات الوحدات .2
 .أو تكرار في تسلسل أرقام الوحدات المستوفى بيانات عنهاعدم وجود ثغرات  .3
 .استخدام الكلمات والعبارات المنصوص عليها في التعليمات .4
 .آتابة البيانات بخط واضح لتالفي وقوع أخطاء في المراحل التالية .5
 .عدم وجود تضارب بين البيانات المكتوبة في السجالت والبيانات الواردة في التقارير .6
 .ل مخصص ألسر بلوك واحد فقطأن السج .7
استيفاء بيانات غالف السجالت الداخلي والخارجي وآذلك البيانات التعريفية في آل صفحة  .8

 . داخل السجل
السجالت قد رقمت بشكل صحيح ومتسلسل سواء آانت مستوفاة / أن جميع صفحات السجل .9

 .جلأو غير مستوفاة، حيث أن هذا ضمان لعدم نزع أية صفحة من صفحات الس
لكي يقوم بكتابته في وقت ) على بياض(عدم ترك أي مكان مخصص لكتابة البيان خاليا  .10

 .الحق، فجميع البيانات في االستمارة تستوفى قبل مغادرة الباحث  لمسكن األسرة
 .في حال تشابه البيانات(=)  إشارة مأن الباحث ال يستخد .11
 .دارجةبالطريقة ال) ثالثة(و) اثنان(أن الباحث يكتب الرقم  .12
ول وبالكلمات في                       .13 الرموز في بعض الحق ات ب ة اإلجاب ة بكتاب تقيد الباحث بالتعليمات المتعلق

 . بعضها األخر
 . أن الباحث ال يستخدم األماآن المخصصة للترميز لكتابة اإلجابات .14
 .أن الباحث استوفى البيانات الجغرافية والتعريفية المطلوبة على غالف السجل قبل استخدامه .15

  

  :ًا قواعد المراجعة الموضعيةثاني
 :ينبغي على مدقق االستمارة التدقيق على مايلي 
 .التي تربطها عالقة) األفراد/األسر (أخطاء التناقضات بين وحدات العد  .1
 .ترك حقول بيضاء بينما تنص التعليمات على ضرورة استيفائها لكل مفردة .2
ذه ا      .3 ي ه ات، وف اق البيان ارج نط د خ دة الع ات لوح ز   وضع بيان ات الترمي د آتيب ة يعتم لحال

 .الخاصة بالتعداد وال يقبل أي رمز خارج ما هو في الدليل
سجل أو أي              .4 صفحة أو ملخص ال أخطاء في تجميع بيانات الصفحات للحصول على ملخص ال

 .ملخصات أخرى

81  21/3/2004التعداد العام 



ن   .5 وي م سم العل ي الق رة ف راد األس ات أف ص بيان ع ملخ ابق م رة يتط راد األس دد أف أن ع
 .باقي محتويات الخالصة تتطابق مع البيانات المدونة في االستمارةاالستمارة، وأن 

 

  ):المنطق واالتساق(قواعد المراجعة الفنية : ثالثًا
ه                                  د استخدمت في آتابت تمارة ق ول االس ل من حق ان آتب في أي حق د الباحث من أن آل بي يجب أن يتأآ

ز        العبارات المنصوص عليها في التعليمات، حيث أن أي انحراف عن            ذلك قد يؤدي إلى عدم إمكانية ترمي
تم   سجالت لي ي ال واردة ف ات ال ين البيان ربط ب ة ت ات رقمي دة عالق اك ع ا أن هن ان،  آم ذا البي م تبويب ه ث

 .تطبيقها بعد إتمام المراجعة الشكلية هي
  
  :البيانات التعريفية. أ

  .ات الجغرافيةيجب أن تكون وفقًا لما ورد في دليل التجمع 104–101بيانات األسئلة . 1
ك التي                       107-105بيانات األسئلة   . 2 سيمات اإلحصائية وخاصة تل ا ورد في التق ًا لم  يجب أن تكون وفق

  .وردت في حصر المباني والمساآن
ات              107-101البيانات التعريفية لألسئلة    . 3 شابهة للبيان سجل يجب أن تكون مت ى غالف ال  الموجودة عل

  .فحة من السجلذاتها الموجودة في أعلى رأس آل ص
. 4  .يجب أن يكون رقم الصفحة متسلسًال وال يجوز قبول التكرار أو الحذف في هذه األرقام

ك،                        110السؤال  . 5 ر ذل ل غي شوارع وال يقب ز ال ل ترمي  اسم الشارع، يجب أن يكون وفقًا لما ورد في دلي
  . وذلك لكل تجمع سكاني

  :يجب أن يكون الرقم المتسلسل للمبنى في البلوك 112السؤال . 6
  .الرقم متسلسًال وال يجوز قبول الحذف أو التكرار في أرقام المباني. أ
سؤال                . ب واردة في ال اني ال ع  266يجب أن يكون آخر رقم متسلسل في البلوك مساويًا لعدد المب  لجمي

سؤال              اني       155السجالت لهذا البلوك، ومساويًا لمجموع عدد المباني الواردة في ال  في سجل المب
  .المساآنو

  : الرقم المتسلسل للمسكن في المبنى يجب أن114السؤال . 7
  . لكل مبنى، وال يجوز التكرار أو الحذف في رقم المسكن1يبدأ الرقم بـ . أ
سؤال . ب ي ال واردة ف ساآن ال دد الم ساويًا لمجموع ع وك م ي البل ساآن ف دد الم ع 266يكون ع  لجمي

اني     159دد المساآن الواردة في السؤال      السجالت لهذا البلوك، ومساويًا لمجموع ع       في سجل المب
  .والمساآن

  . مشابهة لما وردت عليه في سجل المباني والمساآن114-101تكون بيانات األسئلة . 8

سؤال  .9 وك، ال ي البل رة ف م األس ون رق رار، ويجب أن 201يك ه الحذف أو التك سًال، وال يجوز في  متسل

سؤال                 مسلسل رقم آخر أسرة في البل     كون  ي وارد في ال وك ال ، 271وك مساويًا لمجموع األسر في البل

  . في سجل المباني والمساآن163ومساويًا لمجموع عدد األسر الوارد في السؤال 

  . في آل بلوك001يبدأ مسلسل رقم األسرة بالبلوك بالرقم . 10
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  :بيانات أفراد األسرة. ب

  : يجب على مدقق االستمارة التأآد من أن

  . حسب انطباقها221-218، 214– 202يانات لجميع أفراد األسرة في األسئلة تظهر ب. 1

  . حسب انطباقها216 و215تظهر بيانات لجميع األردنيين في السؤالين . 2

  .2تظهر بيانات لألردنيين فقط في فئة السكان . 3

لجميع األردنيين فقط    ، و 1 فئة السكان    217تظهر بيانات لجميع األفراد غير األردنيين فقط في السؤال          . 4
  .2في فئة السكان 

ين خارج األردن       221– 202تظهر بيانات في األسئلة     . 5 سكان     ( لألردني ة ال ا،      ) 2فئ فقط حسب انطباقه
  .239-222وال يجوز ظهور بيانات لهم في األسئلة 

ئلة              5 ممن أعمارهم    1تظهر بيانات لجميع األفراد في فئة السكان        . 6 أآثر في األس  224-222 سنوات ف
  .وال يجوز أن تظهر بيانات في هذه األسئلة لمن عمره أقل من ذلك.  حسب انطباقها

ارهم   1تظهر بيانات لجميع األفراد في فئة السكان   . 7 ئلة        15 ممن أعم أآثر في األس  239-225 سنة ف
  .حسب انطباقها، وال يجوز أن تظهر بيانات في هذه األسئلة لمن عمره أقل من ذلك

  :203م المتسلسل للفرد السؤال الرق. 8

دأ لكل                           . أ ع األحوال، ويجب أن تب ة في جمي سلة بصورة متتابع سؤال متسل راد في ال تكون أرقام األف
  .  01أسرة برقم 

  .ال يجوز تكرار رقم الفرد، أو حذف أي رقم آخر. ب

ساوي أو أق                     .  ج ين في الخارج ي سكان األردني م      ال يجوز أن يكون أي رقم فرد في فئة ال ل من أي رق
سلة ضمن           .  فرد في فئة السكان الموجودين داخل األردن       راد متسل وإنما يجب أن تكون أرقام األف

م   سكان رق ة ال ي      1فئ ين ف سكان األردني ة ال ي فئ راد ف ام األف سل أرق ر تسل شكل مباش ا وب  يتبعه
  .الخارج

ي   . د وارد ف راد ال دد األف وع ع ساويًا لمجم رة م ي األس رد ف م آخر ف ون رق سؤال يك  الخاص 256ال
  . بمجموع أفراد األسرة

  : هو أسرة خاصة فيجب أن253إذا آان نوع األسرة في السؤال . 9

  .  تظهر بيانات لفئة السكان داخل األردن. أ

ات في      221-203إمكانية ظهور بيانات لفئة األردنيين في الخارج لألسئلة         . ب ، وال يجوز ظهور بيان
  .239-222األسئلة 

، ويجب أن   0 هو رب األسرة الرمز      205 في سؤال  العالقة برب األسرة رقم         01رد رقم   يكون الف . ج
  .  سنة فأآثر15 هو ≥ 209يكون عمر هذا الفرد في السؤال 

ه فيجب                 253إذا لم يكن نوع األسرة في السؤال        . 10 ة أو فندقي  هو أسرة خاصة أي تكون األسرة جماعي
  :أن
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  . في الخارجال ترد بيانات في فئة األردنيين. أ

سؤال    . ب ل  205تكون العالقة برب األسرة في ال ع    )أي آخرون (صديق  /  هي زمي د طب الي فق ، وبالت
  . بحقل العالقة برب األسرة8الرقم 

  . إذا آانت نوع األسرة هي أسرة فندقية239-222ال تظهر بيانات في األسئلة . ج

 :األسرة العالقة برب 205السؤال . 11
ة   .أ ت إجاب سؤال هي إذا آان ذا ال رةرب "ه ز" األس ون 0أي الرم ة، فيجب أن تك ؤال اإلجاب ي س  ف

سؤال          أويجب  .   سنة فأآثر  15 تساوي   209العمر رقم    سل في ال رد المتسل م سطر الف ن يكون رق
  .01هو  203

ي   .ب سؤال ه ذا ال ة ه ت إجاب ة /زوج"  إذا آان ز" زوج ي   1أي الرم رد ف ر الف ون عم  فيجب أن يك
م                   فأآثر سنة 15  هو 209السؤال   سؤال رق ة في ال ة الزواجي  هي   227، آما يجب أن تكون الحال

ًا عن جنس رب األسرة في                    .2أي الرمز   " متزوجة /متزوج" رد مختلف ذا الف   وأن يكون جنس ه
  .206السؤال 

 : فيجب أن يكون3أي الرمز" أم/ أب"إذا آانت اإلجابة في هذا السؤال هي   .ج

سؤال     • ي ال رد ف ر الف م       27 > 209عم سؤال رق ي ال ة ف ة الزواجي نة، والحال ر 227س  غي

زب" اء/ أع ز " عزب ر الرم ون 1أي غي ب أن يك ا يج ر األب(، آم ر رب –األم / عم  عم

  .) سنة فأآثر12األسرة 

الرمز  هو أنثى أي   206 والجنس في السؤال     3أي الرمز " أم" إذا آانت اإلجابة في هذا السؤال هي         .د

ون 2 ر األ(>  55{ فيجب أن يك ر رب -م عم رة عم نة12> ) األس ي  ،} س ة ف ة الزواجي والحال

  .1أي غير الرمز" عزباء" غير ي ه227السؤال رقم 

عمر رب األسرة      (كون   ي فيجب أن     2أي الرمز   " ابنة/ابن   "ي إذا آانت اإلجابة في هذا السؤال ه       .هـ

ن     - ة /  عمر االب أآثر    12) االبن ه يجب أال يكون رب األ            .   سنة ف ًا في      وفي الوقت ذات سرة أعزب

 .227السؤال 

ن  " ي إذا آانت اإلجابة في هذا السؤال ه     .و ة / اب ان جنس رب   2أي الرمز " ابن ى   األسرة ، وآ  هو أنث

  . سنة55< ) االبنة/  عمر االبن- األسرةعمر ربة ( فيجب أن يكون
سؤال ه  .ز ذا ال ي ه ة ف ت اإلجاب د " ي إذا آان دة/حفي ز " حفي وني فيجب أن 4أي الرم ر رب( ك  عم

  . سنة26> ) الحفيدة/  عمر الحفيد- األسرة
ة /خادم" إذا آانت اإلجابة في هذا السؤال هي         .ح  سنة   15 العمر     فيجب أن يكون     7أي الرمز    " خادم

  .فأآثر
ة        / زوجة، أب / زوج  "إذا آانت العالقة برب األسرة أحد الحاالت التالية          .ط أم، فيجب أن تكون الحال

  .زب غير أع227الزواجية في السؤال 
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  .206الجنس السؤال .  12
جنس رب األسرة هو ذآر وورد لفرد من أفراد األسرة أن العالقة برب األسرة هي زوجة  إذا آان     .أ

  . هو أنثىدفيجب أن يكون جنس هذا الفر
ة برب األسرة هي                             .ب راد األسرة أن العالق رد من أف ى، وورد لف إذا آان جنس رب األسرة هو أنث

  . هو ذآرد جنس هذا الفرزوج فيجب أن يكون

  207الديانة السؤال . 13
رة    إذا آان  .أ راد األس ع أف ة جمي ون ديان شابهة، فيجب أن تك ه مت ة زوجت رة وديان ة رب األس ت ديان

  . مشابهة لديانة رب األسرة5-2اآلخرين الذين عالقتهم باألسرة أحد الرموز 
سؤال . ب ي ال رًا ف ان رب األسرة ذآ و206إذا آ راد األسرة اآلخرين  فيجب أن تك ع أف ة جمي ن ديان

  . مشابهة لديانة رب األسرة5-2الذين عالقتهم باألسرة أحد الرموز 

  : يجب أن208تاريخ الميالد السؤال . 14
  .2004 ال تزيد سنة الميالد عن  .أ
  . 12 عن 208ال يزيد شهر الميالد في السؤال رقم  .ب
  .نيمكن أن ال تظهر بيانات في هذين السؤالي. ج
  .1989ال تزيد سنة الميالد لرب األسرة عن . د
يالد      /  هي زوج205إذا آانت العالقة برب األسرة في السؤال رقم       . هـ د سنة الم زوجة فيجب أال تزي

  .1989 عن سنة 208لهذا الفرد في السؤال 
م             . و سؤال رق يال         /  هي أب   205إذا آانت العالقة برب األسرة في ال د سنة الم ذا   أم فيجب أال تزي د له

  .1977 عن سنة 208الفرد في السؤال 

  : يجب209السؤال  العمر 15
  .  حسب انطباقها221 – 210ظهور إجابات لجميع أفراد األسرة في األسئلة  .أ
  . سنوات5 لألفراد الذين أعمارهم أقل من 224-222عدم ظهور إجابات في األسئلة  .ب
  . سنة15 الذين أعمارهم أقل من  لألفراد239-225عدم ظهور إجابات في األسئلة . ج
  .220 أآبر أو تساوي اإلجابة في السؤال 209أن تكون إجابة السؤال . د

  :211 و210حالة التأمين الصحي ونوعه السؤاالن . 16
  . 211فيجب ظهور إجابة في السؤال " نعم" هي 210 إذا آانت إجابة السؤال  .أ
  .211فال يجوز ظهور إجابة في السؤال "  اعرفال"أو " ال" هي 210إذا آانت إجابة السؤال  .ب
ؤمنين     . ج ا م ع أفراده ون  جمي ضرورة أن يك ن ال يس م ًا صحيًا فل رة مؤمن راد األس د أف ان أح إذا آ

  .صحيًا
 مجموع األرقام التي حولها دائرة، وتقبل اإلجابة ضمن     211يجب أن يساوي المجموع في السؤال       . د

  .15-1المدى 
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. 17  :213 و212وعها السؤاالن حالة اإلعاقة ون
  .213، فيجب أن تظهر إجابات في السؤال 1أي الرمز" نعم" هي 212 إذا آانت إجابة السؤال  .أ
  . 213 فيجب أن ال تظهر إجابة في السؤال 2أي الرمز " ال" هي 212إذا آانت إجابة السؤال . ب
سؤال      . ج سؤال          فيجب أن     3أي الرمز    " ال اعرف  " هي    212إذا آانت إجابة ال ة في ال ال تظهر إجاب

213.  
سؤال  . د ة ال ت إجاب ي 212إذا آان ة" ه ز " ال إجاب سؤال   4أي الرم ي ال ة ف ر إجاب  فيجب أن ال تظه

213.  

  : يجب أن214الجنسية السؤال . 18
ة                         .أ ين خارج األردن أي فئ راد األردني ع األف ك لجمي ة وذل  تكون الجنسية في هذا السؤال هي األردني

  .2السكان رقم 
  .تظهر إجابة في هذا السؤال لجميع األفراد في فئة السكان داخل األردن. ب

  : يجب أن216-215الرقم الوطني السؤاالن . 19
  . ال تظهر إجابة في هذا السؤال لألفراد غير األردنيين .أ
سؤال . ب ي ال ة ف ر إجاب م  215تظه سكان رق ة ال ي فئ سجلين ف راد الم ع األف ارج 2 لجمي ون خ  أردني

  . السكان داخل األردن1ن، ولجميع األردنيين في فئة السكان رقم األرد
  .1أي الرمز " نعم" هي 215 إذا آانت اإلجابة في السؤال 216تظهر إجابة في السؤال . ج

  :217سبب اإلقامة السؤال . 20
سؤال رق        15 ال يجوز أن تكون إجابة هذا السؤال هي للعمل للفرد الذي عمره أقل من                  .أ م  سنة في ال

209.  
م           . ب سكان رق ة ال ه        1ال يجوز أن تظهر إجابة في هذا السؤال لفئ سية أن ه في سؤال الجن  لمن ظهر ل

  ".أردني"
م             . ج سكان رق ة ال راد          2يجب ظهور إجابة لجميع األفراد في فئ ع األف ون خارج األردن، ولجمي  أردني

  .1غير األردنيين في فئة السكان رقم 
  . سنوات5للفرد الذي عمره أقل من " للدراسة"السؤال هي ال يجوز أن تكون إجابة هذا . د

  :220مدة اإلقامة السؤال . 21
  . العمر≤ بل يجب أن تكون 209 يجب أال تكون مدة اإلقامة أآبر من العمر المسجل في السؤال  .أ
  .إذا آان عمر الفرد أقل من سنة فيجب أن تكون مدة اإلقامة لذلك الفرد أقل من سنة. ب

  :222 السؤال تحاق بمؤسسة تعليميةاالل. 22
  .224 و223 ين في السؤالات فيجب ظهور إجاب،1أي الرمز " نعم"إذا آانت اإلجابة هي . أ 

ه االلتحاق أي     " ال"و أ 2الرمز  أي سبق له االلتحاق  " نعم "إذا آانت اإلجابة هي     .  ب سبق ل م ي أي ل
  .224 و 223السؤالين  في اتظهور إجابعدم فيجب ، 3الرمز 

  .غير مبينفراغ أو ال يجوز أن تكون إجابة هذا الســؤال . ج
 .وات سن5قل من أال يجوز أن تظهر إجابة في هذا السؤال ألي فرد عمره . د
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  :224 و 223السنة الدراسية والمرحلة السؤاالن / الصف. 23
  .1 أي الرمز "نعم" هي 222السؤال إذا آانت إجابة يجب أن تظهر إجابة في هذين السؤالين فقط . أ
  .224 فيجب ظهور إجابة في السؤال 223ظهرت إجابة في السؤال إذا . ب
  .226 و225في السؤالين إجابة إذا ظهرت إجابة في أي من هذين السؤالين فيجب عدم ظهور . ج
سؤال         223 يزيد عدد السنوات الدراسية في السؤال        اليجب أ . د ا يجب أن      .  209 عن العمر في ال آم

  . سنوات على األقل5ق بين العمر وعدد السنوات الدراسية يكون الفر
سؤال                . هـ ين العمر في ال ة ب الي العالق سؤال           209ويبين الجدول الت سنوات الدراسية في ال ، وعدد ال

  .224، والمرحلة في السؤال 223
  

  :الحدود الدنيا والعليا لألعمار حسب الصف والمرحلة
  

. 1  المرحلة األساسية    
 الحد األدنى للعمر  للعمرالحد األعلى الصف

1 5 9 
2  6  10  
3  7  11  
4  8  12  
5  9  13  
6  10  14  
7  11  15  
8  12  16  
9  13  17  

10  14  18  
      تلمذه مهنية . 2

1-3  14  21  
      المرحلة الثانوية . 3

1  15  20  
2  16  21  

      الدبلوم المتوسط. 4
  ليس محدد  17  1
2-3  18    

      بكالوريوس . 5
  حددليس م  17  1

  18  3-2  ليس محدد
  19  5-4  ليس محدد
  20  7-6  ليس محدد

      دبلوم عالي. 6
  ليس محدد  21  1-3

      ماجستير . 7
  ليس محدد  21  1-4

      الدآتوراه . 8
  ليس محدد  22  1-5
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  :ويبين الجدول التالي عدد السنوات الدراسية في آل مرحلة
 المرحلة عدد السنوات 

  10-1 أساسي
    3-1  لمذه مهنيةت

    2-1  ثانوي
  دبلوم    3-1 متوسط
    7-1  بكالوريوس
    3-1  دبلوم عالي
    4-1  ماجستير

  دآتوارة    1-5

  :225التحصيل العلمي السؤال . 24

  . سنة15بيانات في هذا السؤال لجميع األفراد الذين أعمارهم أقل من يجب أن ال تظهر .  أ

  : آما يلي209، والعمر في السؤال 225 العالقة بين التحصيل العلمي في السؤال. ب

 المستوى التعليمي الحد األدنى للعمر 

 االبتدائية  15
    15  اإلعدادية
    15 األساسية 
  تلمذة    15 مهنية

    16  ثانوي
  دبلوم    18 متوسط
    20  بكالوريوس
    21  دبلوم عالي
    22  ماجستير

  دآتوارة    24

  : يجب أن226التخصص العلمي السؤال . 25

  .12-6 هي أحد الرموز 225إجابات لهذا السؤال فقط إذا آانت إجابة السؤال تظهر .  أ

  .5-1 هي أحد الرموز من 225ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت إجابة السؤال . ب

. 26  :227 السؤال الحالة الزواجية

  .ةسن 15قل من أ  يجب أن ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آان العمر .أ

ة في            ،1عزباء أي الرمز   / أعزبهي  هذا السؤال   في  جابة  اإل إذا آانت    .ب  فال يجوز أن تكون اإلجاب

 أم الرمز   /، أب 1زوجة الرمز  /زوج،  أي من اإلجابات التالية    205  رقم األسرةسؤال العالقة برب    

3.  

ه ب            0ال يجوز ان يكون رب األسرة اعزب أي الرمز          . ج رد في األسرة عالقت رب األسرة   ، إذا وجد ف

   .1زوجه الرمز /  او زوج4حفيدة الرمز أي / ، أو حفيد 2ابنة الرمز / ابن

88  21/3/2004التعداد العام 



سؤال          . ج ذا ال ة برب األسرة هي زوج               ) -(ال يجوز أن تكون إجابة ه ة سؤال العالق / وأن تكون إجاب

ة أو أب زوج/ زوج ة مت ون اإلجاب ا يجب أن تك ة زوج/ أم وإنم ة إذا آانت العالق ة / متزوج زوج

  . عزباء لآلخرين/ ال تكون أعزبويجب أن 

تكون إجابة سؤال العالقة برب فال يجوز أن  1أي الرمز " عزباء"/ "أعزب" إذا آان رب األسرة .د

حفيدة / ، حفيد2ابنه الرمز /، ابن 1زوجة الرمز /  أي من العالقات التالية، زوج205األسرة رقم 

  .4الرمز 

 إذا آانت العالقة برب األسرة في 2متزوجة الرمز / جيجب أن تكون إجابة هذا السؤال هي متزو. هـ

  .1زوجة أي الرمز /  هي زوج205السؤال 

 حاالت عالقتها برب األسرة زوجة 4اذا آان رب األسرة متزوج وذآر فال يجوز ظهور اآثر من . و

، واذ آانت ربة األسرة متزوجة أي انثى فال يجوز ظهور اآثر من حالة واحدة زوج 1الرمز 

  ).1(ز الرم

  .ال يجوز ظهور اآثر من اب واحد وام واحدة لرب االسرة. ز

. 27 :228السؤال  هل عمل هذا الفرد

 . سنة15قل من أيجب أن ال تظهر إجابة في هذا السؤال لألفراد الذين أعمارهم . أ

في جر أو في مصلحة خاصة يملكها أو يملك جزءا منها أو أإذا آانت إجابة هذا السؤال هي مقابل . ب

السؤال أن ال تظهر إجابات في   فيجب1عمل آخر أي الرمز  جر أو في أيأمصلحة لألسرة دون 

229.  

جر أو في مصلحة خاصة يملكها أو يملك جزءا منها أهذا السؤال هي مقابل في جابة اإلإذا آانت . ج

  فيجب أن تظهر إجابات في1جر أو في أي عمل آخر أي الرمز أأو في مصلحة لألسرة دون 

  . حسب انطباقها234-230األسئلة 

 .1هي الرمز 228 فيجب أن تكون إجابة السؤال 234-230 وردت إجابات في أي من األسئلة إذا. د

  .229، فيجب أن تظهر إجابة في السؤال 2أي الرمز " ال" هي إذا آانت اإلجابة في هذا السؤال. ـه

  :أن يجب 229السؤال هل آان للفرد عمل ولكن لم يزاوله . 28
 . سنة15قل من أ  الفرد ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آان عمر.أ
 .1 أي الرمز "نعم"هي  228السؤال في جابة اإل ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ب
  .2 أي الرمز "ال"هي  228السؤال في جابة اإل تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ج
 .230 تظهر إجابة في السؤالال  فيجب أن 1 أي الرمز"نعم" السؤال هي هذافي جابة اإل إذا آانت .د
ت .ـه ة اإل إذا آان ي ه جاب ي  ف سؤال ه ز"ال"ذا ال ب 2 أي الرم ئلة  أ فيج ي األس ة ف ر إجاب      ن ال تظه

230-234. 
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 : يجب أن230 السؤاللحظة العد مجموع ساعات العمل الفعلية خالل السبعة أيام التي سبقت . 29
 .سنة15 قل منالفرد أظهر إجابة في هذا السؤال إذا آان عمر  ال ت.أ
  .1  أي الرمز"نعم" هي 228السؤال في جابة اإل تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ب
  .1أي الرمز " نعم" هي 229السؤال في جابة اإل ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ج
  .2أي الرمز " ال" هي 229نت اإلجابة في السؤال ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آا. د

  : يجب أن234 – 231ن األسئلة والمشتغل. 30
 .سنة 15 قل منأ ال تظهر إجابات في هذه األسئلة لجميع األفراد الذين أعمارهم .أ
سؤال                    .ب ة في ال ئلة إذا آانت اإلجاب ذه األس ع ه م  " هي  228 تظهر إجابات في جمي .  1 أي الرمز   "نع

ئلة       إجابات  ن تظهر   أ آما يجب  ذه األس ع ه ة  آانت  إذافي جمي سؤال  في   اإلجاب م " هي  229ال  "نع
 .1أي الرمز 

  .ًا منها فراغأيكون ين أاألسئلة، وال يجوز هذه  تظهر إجابة في جميع .ج
  ."ال" أي 2هي الرمز  229و 228ين السؤالفي جابة اإل ال تظهر إجابة في هذه األسئلة إذا آانت .د
ة   آا إذا .هـ سؤال   في    نت اإلجاب ام،              1 هي الرمز      231ال رد يعمل في القطاع الع ن أفيجب   أي أن الف

  ."مستخدمًا بأجر" أي 1 هي الرمز 234السؤال في  تكون اإلجابة
دفاع الرمز         751اإلدارة العامة الرمز      هي   232 في السؤال    آانت اإلجابة  إذا .و ة وال  أو اإلدارة العام

  ."مستخدمًا بأجر" أي 1 هي الرمز 234في السؤال  اإلجابةن تكون أفيجب ، 752

  : 235 السؤالاالستعداد للعمل . 31

  .  سنة15قل من  الفرد أ يجب أن ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آان عمر.أ

سؤال هي       في  جابة  اإل إذا آانت    .ب ذا ال ئلة        أنفال يجوز     ،  2 أي الرمز   "ال"ه ات في األس   تظهر إجاب

236- 238.  

شتغلين                   إذا ظ .ج ة بالم ئلة المتعلق ي األس ات ف ور إجاب وز ظه ال يج سؤال ف ذا ال ي ه ة ف رت إجاب ه

230 - 234.  

  :  يجب أن236السؤال البحث عن عمل . 32

  . سنة15قل من أ ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آان العمر .أ

  .1  أي الرمز"منع" هي 235السؤال في جابة اإل تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ب

  . 2 أي الرمز "ال" هي 235السؤال في جابة اإل ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ج

  :  يجب أن237السؤال السبب الرئيسي لعدم البحث عن عمل . 33

  .  سنة15 ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آان العمر اقل من .أ

  .1 أي الرمز "نعم" هي 236السؤال في جابة إلا ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ب
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  . 2  أي الرمز"ال" هي 236السؤال في جابة اإل تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ج

  .238السؤال  في إجابةن ال تظهر أ فيجب ،9-3 أحد الرموز هذا السؤال هيفي  اإلجابة آانت إذا. د

  :  يجب أن238السؤال مدة التعطل . 34

  . سنة15قل من الفرد أر إجابة في هذا السؤال إذا آان عمر  ال تظه.أ

  .1 أي الرمز"نعم" هي 236السؤال في جابة اإل تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ب

 أن ويجب  2 أو 1 ين الرمز أحد هي 237 السؤالفي جابة اإل تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت    .ج

  .ال تزيد المدة عن شهر واحد

  . الشهر في خانة 11آثر من أهذا السؤال في جابة اإل تكون أنيجوز  ال .د

  . في خانة السنة8ال يجوز أن تكون اإلجابة في هذا السؤال أآبر من . هـ

  .ال يجوز أن تكون اإلجابة في هذا السؤال غير مبين في حقل الشهر إذا آان عدد السنوات معروفًا. و

  :  يجب أن239ل السؤاالعالقة بالنشاط االقتصادي . 35

  . سنة15من الفرد أقل  ال تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آان عمر .أ

  .2  أي الرمز"ال" هي 235السؤال في جابة اإل تظهر إجابة في هذا السؤال إذا آانت .ب

   .5-1أحد الرموز  تقبل اإلجابة في هذا السؤال إذا آانت .ج

  ".غير مبين"ي ال يجوز أن تكون اإلجابة في هذا السؤال ه. د

سؤال           1إذا آانت اإلجابة في هذا السؤال هي الرمز         . هـ  222 أي طالب، فيجب أن تكون اإلجابة في ال

  .1هي الرمز 

  : 252- 240توافر األجهزة والخدمات األسئلة . ج

  . لجميع هذه األسئلة ات يجب أن تظهر إجاب.أ

  .حقل العددإجابة في  تظهر أنيجب  ف1أي الرمز " نعم"إذا آانت اإلجابة هي  .ب

سؤال        252يجب أن ال تظهر إجابة في حقل العدد للسؤال رقم            .ج  المتعلق باالشتراك في اإلنترنت وال

   .  المتعلق بالهاتف االرضي249رقم 

  :265-253ملخص بيانات أفراد األسرة األسئلة . د

سؤال         . أ ات في األس              253إذا آانت األسرة في ال ة   239-202ئلة   أسرة خاصة فيجب ظهور بيان  لفئ
السكان داخل األردن، آما يمكن أن تظهر بيانات في الجزء الثاني من االستمارة الخاص باألردنيين               

  .خارج األردن

م        . ب رد رق راد األسرة    01إذا آان نوع األسرة هو أسرة خاصة، فيجب أن يكون عمر الف  15 من أف
  .205سنة فأآثر، ويجب أن يكون هو رب األسرة في السؤال 

91  21/3/2004التعداد العام 



تمارة                  . ج اني من االس ات في الجزء الث إذا آان نوع األسرة جماعية أو فندقية، فيجب أن ال تظهر بيان
  .المتعلق باألردنيين خارج األردن

م            . د ة برب األسرة رق إذا آان نوع األسرة جماعية أو فندقية، فيجب أن تكون اإلجابة في سؤال العالق
رد األول        لكافة األفراد،    8 هي آخرون أي الرمز      205 وال يجوز أن تكون العالقة برب األسرة للف

  .هي رب األسرة

سؤال        . هـ وارد في سؤال الجنس                  254مجموع األفراد الذآور في ال ذآور ال ساوي عدد ال  يجب أن ي
سؤال             .  206رقم   اث في ال اث في سؤال         255آما يجب أن يساوي مجموع األفراد اإلن  عدد اإلن

  .206الجنس رقم 

سؤال      يجب أن يكون  . و راد في ال اث في       256 مجموع عدد األف ذآور واإلن ساويًا لمجموع عدد ال  م
سؤا ي   .  255 و254ين لال رة ف راد األس سل ألف م متسل ر رق رقم آخ ساويًا ل ون م ا يجب أن يك آم

  . 203السؤال 

ئلة . ز ق األس تمارة األسر الخاصة  262–257تتعل ي اس وي ف سكان داخل األردن أي الجزء العل  بال
  :وفي حالة األسر الخاصة، يجب أن يكون.  رتي األسر الجماعية والفندقيةواستما

 258 و257 مساويًا لمجموع األفراد في السؤالين 259مجموع األفراد األردنيين في السؤال  •

سؤال         • وي               260عدد الذآور غير األردنيين في ال وارد في الجزء العل ذآور ال دد ال ساويًا لع  م
  . ليست الجنسية األردنية214تهم في السؤال ، الذين جنسي206في السؤال 

 مساويًا لعدد اإلناث الوارد في الجزء العلوي في         261عدد اإلناث غير األردنيات في السؤال        •
 . ليست الجنسية األردنية214 الالتي جنسيتهن في السؤال 206السؤال 

سؤالين      مساويًا لمجموع األفراد ال     262مجموع األفراد غير األردنيين في السؤال        • وارد في ال
 .261 و260

سؤال    • ي ال ذآور ف وع ال ن     263مجم سفلي م زء ال ي الج وارد ف ذآور ال وع ال ساويًا لمجم  م
  .االستمارة

سفلي           264مجموع اإلناث األردنيات في السؤال       •  مساويًا لمجموع اإلناث الوارد في الجزء ال
 .من االستمارة

 .264 و263راد الوارد في السؤالين  مساويًا لمجموع األف265مجموع األفراد في السؤال  •

ئلة                          • راد في األس ادق، فيجب أن يكون عدد األف ة والفن ق باألسر الجماعي ا يتعل  –263أما فيم
  . هو صفر265

 . 99 عن 256في حالة األسر الجماعية والفنادق، يجب أن ال يزيد عدد األفراد في السؤال  •

 :جميع أنواع األسرفي جميع الحاالت يجب أن تتحقق العالقات التالية ل •

 ).263 + 260 + 257(عدد األفراد ) = 254(عدد األفراد في السؤال  

 ).264 + 261 + 258(عدد األفراد ) = 255(عدد األفراد في السؤال  
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 ).265 + 262 + 259(عدد األفراد ) = 256(عدد األفراد في السؤال  

  : يجب أن283-266  ملخص بيانات أفراد البلوك، األسئلة .هـ

  . مساويًا آلخر رقم متسلسل للمباني في البلوك267يكون عدد المباني في السؤال . أ

سؤال          . ب سؤال                  268يكون عدد األسر الخاصة في ال ا في ال دد األسر التي ظهر له ساويًا لع  253 م
ا أسرة خاصة أي الرمز               وك    1المتعلق بنوع األسرة أنه سؤال        .   في البل ة في ال واألسر الجماعي

ة          253 لعدد األسر التي ظهر لها في السؤال          مساوياً 269 ا أسرة جماعي  المتعلقة بنوع األسرة أنه
ا          270وعدد األسر الفندقية في السؤال      .   في البلوك  2أي الرمز     مساويًا لعدد األسر التي ظهر له

  . في البلوك3 المتعلق بنوع  األسرة أنها أسرة فندقية أي الرمز 253في السؤال 

سؤال       يكون عدد األ  . ج ا يجب أن                     271سر في ال وك، آم سل لألسر في البل م  متسل ساويًا آلخر رق  م
  .270 + 269 + 268يكون مساويًا لمجموع األرقام في األسئلة 

  :يكون عدد األفراد في السؤال. د

 . لجميع األسر في البلوك254 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 272 •

 . لجميع األسر في البلوك255لوارد في السؤال  مساويًا لمجموع األفراد ا273 •

 . لجميع األسر في البلوك256 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 274 •

 . لجميع األسر في البلوك257 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 275 •

 . لجميع األسر في البلوك258 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 276 •

 . لجميع األسر في البلوك259 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 277 •

 . لجميع األسر في البلوك260 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 278 •

 . لجميع األسر في البلوك261 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 279 •

 . لجميع األسر في البلوك262  مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال280 •

 . لجميع األسر في البلوك263 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 281 •

 . لجميع األسر في البلوك264 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 282 •

 . لجميع األسر في البلوك265 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤال 283 •

 .273 و272موع األفراد الوارد في السؤالين  مساويًا لمج274 •

 .276 و275 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤالين 277 •

 .279 و278 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤالين 280 •

 .282 و281 مساويًا لمجموع األفراد الوارد في السؤالين 283 •
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  2004آذار 

  

  

  تقـديـم
  

لة مالسكان والمساآن في الحصول على بيانات حديثة وشالعام لتعداد اليتلخص الهدف من إجراء 
وعالية الدقة عن جميع األفراد في لحظة زمنية محددة، وعن الخصائص المختلفة للمباني والمساآن 

، وتعتبر هذه البيانات حجر األساس لقياس التغير مع مرور الزمن، وأساسًا إلعداد في المملكةواألسر 
دائرة اإلحصاءات العامة وينص قانون اإلحصاءات العامة على أن تقوم .  الخطط التنموية وتقويم نتائجها

بإجراء تعداد عام للسكان والمساآن مرة آل عشر سنوات على األآثر حيث نفذ آخر تعداد عام للسكان 
، ويأتي ذلك منسجمًا مع التوصيات الدولية سواء في دوريته أو منهجيته 1994والمساآن في األردن عام 

  .1952عام علمًا بأن أول تعداد للمساآن أجري في األردن آان في 
وقد ازدادت أهمية البيانات واألرقام اإلحصائية سواء تلك المتعلقة بالخصائص المختلفة للسكان 

و المتعلقة بالمباني والمساآن آونها تمثل األدوات الالزمة في رسم السياسات السكانية واإلسكانية أ
  .الخ... ، الجتماعية والصحيةاووضع خطط التنمية وغيرها من البرامج االقتصادية و

يتطلب تنفيذ التعداد وجود إطار متكامل وحديث لكافة المباني والمساآن واألسر في المملكة 
ن يتم تحديد آل مبنى وآل مسكن وآل أسرة وعد آل منها ألضمان الشمول والدقة أثناء عملية العد بمعنى 

ملة للعمليات المختلفة بحيث  وضع األسس الشاملة المتكاإلىتهدف هذه الوثيقة و.  وبالتالي عد آل فرد
  . الفعلي في تعداد السكانعملية العد أثناء حثيناتسهل مهمة الب

ان  De Factoوتعتمد إدارة التعداد أسلوب العد الواقعي   بحيث يتم جمع البيانات عن الفرد في مك
تر العائلة، جواز   تواجده لحظة العد، وذلك من خالل المقابلة الشخصية باالعتماد على الوثائق الرسمية آدف            

  .السفر، شهادات الوالدة، والشهادات المدرسية وغيرها من الوثائق
ي        ة الت ائق ذات العالق ى الوث سي إل شكل رئي تند ب ة اس ذه الوثيق ى أن تحضير ه ارة إل وتجدر اإلش

دادي      ذا الخصوص        1994 و 1979استخدمت في تع ة به رة اإلحصاءات      .   والتوصيات الدولي ع دائ وتتطل
ذا العمل اإلحصائي                        العامة إل  ساعدة في إنجاز ه واقعهم للم ة م راد في آاف ل األف اون الكامل من قب ى التع

ه                         املين في داد، والع ل إدارة التع ذلك من قب دة ل ذ الخطط المع ى تنفي ى عل دين في الدرجة األول الكبير معتم
  .بمختلف مستوياتهم اإلشرافية بالدقة المطلوبة وفي الوقت المطلوب

داد، ولكل من أسهم في                 وال يسعني في     هذا المجال إال أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلدارة التع
  .إعداد هذه الوثيقة بهذا الشكل

  
  حسين شخاتره. د

  المدير العام لإلحصاءات
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  القســـــــــــــــــــم
  
  
  

  أقسم باهللا العظيم 
  أن أقوم بالعمل الموآل إلّي بالتعداد بأمانة وإخالص

 وأن أحافظ على سرية البيانات التي أقوم بجمعها بموجب قانون اإلحصاءات 
 لّي من إدارة التعداد بخصوص هذا العملوأن أتقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة إ

  
  واهللا على ما أقول شهيد

  


	خلفية عامة
	تنفذ دائرة الإحصاءات العامة التعداد للسكان والمساكن في شهر تشرين الأول عام 2004، ويعتبر هذا التعداد الأول في الألفية الجديدة.  وعلى الرغم من أن قانون الإحصاءات العامة ينص بوضوح على ضرورة تنفيذ التعداد مرة كل عشر سنوات على الأكثر، الا أن تنفيذ التعدادات السكانية في الأردن لم يتصف بالاستمرارية والدورية المطلوبة التي نص عليها القانون وذلك نتيجة للعديد من العوامل، ومن أهمها الظروف السياسية التي شهدتها دول المنطقة ومن ضمنها الأردن، وخاصة خلال القرن الماضي.
	نفذ التعداد الثاني للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني 1961 حيث شمل المملكة بضفتيها، وتميز عن التعداد الأول بأنه استند إلى المنهجيات العلمية في تنفيذ التعدادات التي أوصت بها الأمم المتحدة في ذلك الوقت.  وقد جمعت من خلال التعداد بيانات تفصيلية عن السكان، كالخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.  كما جمعت أيضاً بيانات تفصيلية عن المباني والمساكن والخدمات المتصلة بها، وبلغ عدد سكان الضفة الشرقية 900.8 ألف نسمة.
	أجري التعداد الثالث للمساكن والسكان في شهر تشرين الثاني 1979.  وقد غطى التعداد الضفة الشرقية من المملكة فقط، حيث حالت ظروف الاحتلال دون تنفيذه في الضفتين، وبلغ عدد سكان الضفة الشرقية 2133 ألف نسمة.
	ونفذت دائرة الإحصاءات العامة التعداد الرابع للسكان والمساكن في 10 كانون الأول 1994.  حيث تم في ذلك التعداد دمج تعدادي السكان والمساكن ضمن عملية إحصائية واحدة، وجمعت من خلال التعداد بيانات عن المباني والمساكن والسكان وبلغ عدد السكان 4139.5 ألف نسمة. 
	2.1 تعريف التعداد 
	3.1 الأهداف الرئيسية للتعداد

	6. دون مقابل 
	1. زوج / زوجة
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	2. المرافقة
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	مهما بلغت فترة غيابهم
	6. أخرى
	 ابتدائي
	 اعدادي 
	 بكالوريوس 
	3.4 الحصر
	أ. مستلزمات المنسق ومساعديه:
	يتم توفير المستلزمات التالية لكل منسق/ مساعد منسق: 
	ب. مستلزمات المشرف/ المفتش:
	يتم توفير المستلزمات التالية لكل مشرف/ مفتش: 
	- مكتب لكل مشرف/ مفتش يتسع لعقد الاجتماعات بين المشرف/ المفتش والمراقبين وبعض العاملين الآخرين ضمن الفريق، ومزود بخط هاتفي ويتوافر فيه كافة اللوازم المطلوبة ( حقائب، ملفات، دبابيس، كلبسات، مقصات، محايات، برايات، ورق لاصق، ورق مسطر،مغلفات، آلات حاسبة، أقلام رصاص، وأقلام حبر جاف (أزرق وأحمر وأسود)، دفاتر ملاحظات، أقلام شمع للترقيم، مواد حزم وتغليف، أدلة، هويات). 
	ج. مستلزمات المراقب:
	يتم توفير المستلزمات التالية لكل مراقب: 
	د. مستلزمات الباحث:
	يتم توفير المستلزمات التالية لكل باحث: 
	أ. واجبات المنسق ومساعديه 
	يتوجب على كل من المنسق ومساعد المنسق ما يلي: 
	ب. واجبات المشرف/ المفتش: 
	يتوجب على كل من المشرف والمفتش ما يلي: 
	ج. واجبات المراقب 
	د. واجبات الباحث:
	6. اعتبارات عامة







	4.6 تعليمات اخرى:

	1.7 السكان داخل الأردن: 
	2.7 الأردنيون في الخارج 
	الحالات الخاصة
	8. السجلات المستخدمة، وكيفية تسلسلها ومكوناتها

	1.8 السجلات المستخدمة
	1. سجل الأسر الخاصة:
	خصص هذا السجل لجمع البيانات عن الأسر الخاصة والأسر الجماعية التي تقيم في مساكن  تقليدية.  ويحتوي  هذا السجل على عدد كاف من الاستمارات بحيث يستوعب السجل مجموع الأسر المتوقع في البلوك الواحد أو جزءا منها.  وفي حالة ما إذا كان السجل غير كاف لاستيعاب العدد الكلي للأسر في البلوك، فيجب في هذه الحالة استخدام سجل إضافي تستوفى فيه كافة البيانات التعريفية.
	خصص هذا السجل لجمع البيانات عن الأسر الجماعية التي تقيم في مساكن لها صفة "الجماعية" كمساكن العمال ومساكن الممرضات ومساكن المعلمين والطلبة الجماعية،....الخ.  ويحتوي هذا السجل على عدد من الاستمارات، بحيث يكون السجل كافيا لاستيعاب كافة الأفراد في الأسر الجماعية الواحدة.  وقد لا يكون السجل كافيا مما يستوجب استخدام سجل اضافي تستوفى فيه كافة البيانات التعريفية.

	2.8  تسلسل السجلات
	3.8  مكونات السجلات 
	تتكون سجلات الأسر مما يلي:
	أ. تسلسل المباني بالبلوك
	1. تقتضي التعليمات بأن تسلسل مباني كل بلوك يبدأ من الرقم 001 (الرقم المتسلسل للمباني     في  البلوك يتكون من ثلاثة خانات على الأكثر) بحيث يدل آخر رقم  متسلسل على عدد المباني في البلوك.  وقد وضعت أرقام المباني بالدهان على يمين المداخل وتمت سلسلة أرقام المباني بصورة تحد من إجهاد الباحثين في التنقل من مبنى إلى آخر ووفق خطوط سير محددة بالنسبة للمباني الثابتة, أما بالنسبة للمباني غير الثابتة مثل الخيام وبيوت الشعر فإن ترقيمها سيتم في مرحلة تعداد السكان ويلاحظ أن رقم الخيمة أو بيت الشعر كمبنى يلي في التسلسل آخر رقم مبنى ثابت.  وبالتالي فإن العثور على الخيام و بيوت الشعر عن طريق تسلسلها  كمبان يحتاج إلى جهد خاص.



	ب. تسلسل المساكن بالمبنى 
	ج. تسلسل الأسر بالبلوك 
	1.9 خطوات سير العمل:
	1. البيانات التعريفية الأسئلة 101 –107

	2. بيانات عن أفراد الأسرة في الأسئلة 201-239
	السؤال 202: فئة السكان 
	السؤالين 203– 204: الرقم المتسلسل للفرد واسم الفرد 
	يستوفي الباحث من المسودة التي أعدها بأفراد الأسرة أو من الاستبيان التذكيري بيانات هذين السؤالين بشكل رئيسي حيث يعمل على نقل بيانات الأفراد في الجزء العلوي من الاستمارة ثم بيانات الأفراد الواجب تسجيلهم في الجزء السفلي منها، مع مراعاة أن الرقم المتسلسل لأول فرد في الجزء السفلي هو الرقم التالي لآخر فرد بالجزء العلوي.
	يقوم الباحث بقراءة أسماء الأفراد بعد تسجيلها على مسمع الأفراد الموجودين وقت الزيارة (العد) للتأكد من صحتها، خاصة فيما يتعلق بالأطفال الصغار حديثي الولادة الذين يقل عمرهم عن سنة.  للتأكد من عدم إسقاط أي فرد من أفراد الأسرة من عملية العد.
	السؤال 203: الرقم المتسلسل للفرد
	يجب أن تكون أرقام أفراد الأسرة متسلسلة ابتداء بالرقم 01. ويراعى عند تسجيلهم أن يعُطى رب الأسرة الرقم المتسلسل 01 ويعُطى أفراد الأسرة المتواجدين خارج الأردن أرقاما متسلسلة مكملة للأرقام المتسلسلة للأفراد الموجودين داخل الأردن وليس أرقاماً تبتدئ من الرقم 01.  ويجب على الباحث أن يقوم بتسجيل رب الأسرة أولا ثم زوجته وأولاده من غير المتزوجين، ثم يسجل أفراد الأسرة الآخرين كأب وأم رب الأسرة إذا كانوا من ضمن أفراد الأسرة المعتادين المقيمين في مسكن الأسرة وأبناؤهما غير المتزوجين، ثم أبناؤهما المتزوجين وزوجاتهم وأبناؤهم، ثم يسجل الأشخاص الآخرين المقيمين مع الأسرة.  وإذا حدث خطأ ما واضطر الباحث إلى شطب سطر فرد معين، فعليه أن يصحح رقم الفرد التالي بحيث يكون متسلسلا بعد الذي قبله.  وقد صممت الاستمارة على أساس أن عدد أفراد الأسرة الذين يدخلون في نطاق العد في الجزء العلوي من الاستمارة لن يتجاوز 10 أفراد في أغلب الأحيان وأن عدد أفراد الأسرة الأردنيين خارج الأردن لن يتجاوز 4 أفراد في الغالب.  وفي حالة زيادة عدد أفراد الأسرة الموجودين داخل الأردن عن 10 فرداً فعلى الباحث اتباع ما يلي:
	 1. استكمال البيانات التعريفية ذاتها على الاستمارة المكملة والمتعلقة بالأسئلة 101-114 و201 مع وضع إشارة (x) في المربع المخصص لذلك في أسفل الاستمارة.
	السؤال 204: الاسم ( أربعة مقاطع )
	يتعلق هذا السؤال بأسماء أفراد الأسرة والزائرين لها سواء كانوا من ضمن فئة السكان داخل الأردن أو الأردنيين خارج الأردن.
	أما الأفراد الذين يتم تسجيلهم ضمن فئة السكان داخل الأردن فيشمل: 
	1. أفراد الأسرة المتواجدين في المسكن ليلة العد (ليلة الإسناد الزمني)، وكذلك العاملين لدى الأسرة ويقيمون معها عادة وقضوا ليلة العد في المسكن.
	السؤال 205: العلاقة برب الأسرة 
	يتعلق هذا السؤال بعلاقة الفرد برب الأسرة من حيث صلة الدم أو الزواج أو غيرهما.  ويتم تسجيل رمز الإجابة التي تنطبق في الحقل المخصص لذلك وعلى سطر كل فرد على حدة ومن خانة واحدة .
	السؤال 206: الجنس
	السؤال 207: الديانة 
	السؤال 208: تاريخ الولادة (شهر، سنة) 
	السؤال 209: العمر بالسنوات الكاملة 
	السؤال 210: هل الفرد مؤمن صحياً في الأردن  
	السؤال 211: مصدر التأمين الصحي
	السؤال 212 : الإعاقة (ذوي الاحتياجات الخاصة)
	يهدف هذا السؤال إلى التعرف على حجم ونوع الإعاقات, حيث يقوم الباحث بالسؤال عما إذا كان الفرد يعاني من أي إعاقة, فإذا كانت الإجابة هي "نعم" أي ان الفرد يعاني من إعاقة ما، يقوم الباحث بتسجيل الرمز "1" في المكان المخصص للإجابة على سطر ذلك الفرد والاستمرار في طرح السؤال التالي  213.   أما إذا كانت الإجابة هي "لا" أو "لا اعرف" أو "لا إجابة" فيتم تسجيل رمز الإجابة التي تنطبق ومن ثم الانتقال إلى السؤال رقم  214. 
	السؤال 213: نوع الإعاقة


	السؤال 214: الجنسية 
	السؤالان 215 و216: الرقم الوطني
	السؤال 217: سبب الإقامة 
	السؤال 218: مكان إقامة الأم وقت ولادة الفرد 

	العقبة / العقبة
	السؤال 221: مكان الإقامة المعتادة السابق 
	السؤال 225: التحصيل العلمي 
	السؤال 226: التخصص العلمي 
	السؤال 227: الحالة الزواجية 
	السؤال 253: نوع الأسرة 
	السؤال 254: عدد الأفراد الذكور في الأسرة 
	السؤال 255: عدد الأفراد الإناث في الأسرة 
	الأسئلة 263- 265: الأردنيون في الخارج
	5. ملخص بيانات السجل 
	2.11 أهمية التدقيق الميداني 
	3.11 الإجراءات التي تترتب على نتائج التدقيق الميداني
	4.11  مهام العاملين في التدقيق الميداني خلال مرحلة عد الأسر والأفراد   
	ب. التحقق من شمول جميع مناطق العمل (البلوكات) والمباني في عملية الترقيم والحصر وبما فيها من مساكن وأسر عن طريق القيام بجولات ميدانية ومراجعة الأرقام على الطبيعة خلال جولات عشوائية.
	ز. حضور اللقاءات المسائية التي يعقدها المراقب مع الباحثين والقيام بما يلي:
	 التعرف على الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
	 تدقيق عينة من البيانات التي يتم جمعها والتحقق من سلامتها.
	ح. القيام بجولات ميدانية تفقدية في مناطق عمل الباحثين ولقاء أكبر عدد ممكن منهم في مواقع العمل لرفع روحهم المعنوية، والاطلاع على عينة من البيانات التي تم جمعها، مع ضرورة تكثيف هذه الجولات إلى أقصى درجة ممكنة خلال اليومين الأولين من العمل.
	المراقب
	5. عقب انتهاء عملية العد الفعلي للمباني والمساكن والأسر يقوم المراقب باستلام السجلات من كل باحث ويقوم بتدقيق الملخص الموجود على غلاف كل سجل وفق الخطوات التالية:



	1. أسباب ومصادر الأخطاء في بيانات الاستمارة 
	2. شمول المراجعة 
	3. قواعد المراجعة
	أولاً: قواعد المراجعة الشكلية والشمول:
	ثانياً قواعد المراجعة الموضعية:
	ثالثاً: قواعد المراجعة الفنية (المنطق والاتساق):
	د. إذا كان رب الأسرة "أعزب"/ "عزباء" أي الرمز 1 فلا يجوز أن تكون إجابة سؤال العلاقة برب الأسرة رقم 205 أي من العلاقات التالية، زوج/ زوجة الرمز 1، ابن /ابنه الرمز 2، حفيد/ حفيدة الرمز 4.
	هـ. يجب أن تكون إجابة هذا السؤال هي متزوج/ متزوجة الرمز 2 إذا كانت العلاقة برب الأسرة في السؤال 205 هي زوج/ زوجة أي الرمز 1.
	و. اذا كان رب الأسرة متزوج وذكر فلا يجوز ظهور اكثر من 4 حالات علاقتها برب الأسرة زوجة الرمز 1، واذ كانت ربة الأسرة متزوجة أي انثى فلا يجوز ظهور اكثر من حالة واحدة زوج الرمز (1).
	ز. لا يجوز ظهور اكثر من اب واحد وام واحدة لرب الاسرة.
	آذار 2004
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