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 انًمذيخ: .1

الصحي في  أحد برامج اإلتحاد األوربي والتي يدعـ مف خاللها القطاع   HRPPوالسكاف ةبرنامج الصح
مما الصحة اإلنجابية  والحديدة ويتـ التركيز في ذلؾ الدعـ بشكؿ أكبرعمى جوانبثالث محافظات تعز،لحج،

وأهداؼ األلفية لمتنمية والتي تضع عمى عاتؽ القطاع الصحي الوصوؿ إلى تحقيؽ غايات  سيسهـ في
 5102-0991الثمثيف في الفترة مابيف  قدارمووفيات األطفاؿ بثالثة أرباع  قدارمات األمهات بتخفيض وفي
معدؿ  إذ يصؿذي يعتبر متدني مقارنة بما يجب أف يكوف استخداـ وسائؿ تنظيـ األسرة وال وكذا زيادة

 % 2015وهذا يعكس معدؿ النمو العالي والذي يصؿ إلى  1,0الخصوبة يصؿ إلى 
زيادة استخداـ خدمات الصحة اإلنجابية بشكؿ ممحوظ  مف برنامج الصحة االنجابية والسكاف هوإف الغرض  

خفض معدالت وفيات األمهات  وبالتالي مف قبؿ النساء واألطفاؿ في محافظات تعز ولحج والحديدة ومستداـ
في المحافظات واألطفاؿ دوف الخمس سنوات وزيادة حماية األزواج ومعدالت الوالدات عمى أيٍد مدربة 

. ولتحقيؽ الغرض مف البرنامج سيتطمب األمر الوصوؿ تنفيذ تدخالت وانشطة البرنامج في طريؽ الثالث
  تحقيؽ النتائج التالية: 

  .تحسف الوصوؿ لخدمات الصحة اإلنجابية .0

  .خدمات الصحة اإلنجابية فعاليةتحسف  .5

  .تحسف جودة خدمات الصحة اإلنجابية .2

 .قضايا الصحة اإلنجابيةتحسف وعي السكاف حوؿ  .4

 

 ضمف المحافظات المستهدفة) تعز،لحج، الحديدة(
 

 أهذاف انًسح:  .2

 

 :هدؼ المسح إلىي

  الصحة اإلنجابية في كؿ محافظة مستهدفة مجاؿ خدماتتقديـ قاعدة بيانات حديثة و مفصمة في 
 .بالبرنامج

 الصحيةوضاع المرافؽ أل عامة دراسة. 
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  خدمات الصحية المقدمة في المرافؽ الصحية.التقديـ عدد مف المؤشرات حوؿ 

  تقديـ عدد مف المؤشرات الالزمة لمتابعة التقدـ المحرز في تحقيؽ أهداؼ برنامج الصحة اإلنجابية و
 السكاف.

 مف أجؿ توفير بيانات يمكف مقارنتها فيما بيف عف خدمات الصحة اإلنجابية المعمومات  إتاحة
 عمى تحسيفالمحمية الصحية  السمطاتمساعدة كذلؾ لتخطيط، و في ا المحافظةالمديريات، ومساعدة 

 .التخطيطية قدراتها

  استخداـ المعمومات الناتجة عف الدراسة إلعادة صياغة الخطط عند الحاجة ، واإلشارة إلى التغييرات
 المنسوبة إلى تدخالت البرنامج الرئيسية.

 

 

 يُهجيخ انًسح: .3

، فإف مستشفيات، مراكز، وحدات صحية في المحافظات المستهدفة نظرًا لمعدد الكبير لممرافؽ الصحية مف
ليس القياـ بعممية حصر شامؿ لممرافؽ الصحية ونوعية الخدمات التي تقدمها ومستوى  الفرض مف المسح

تقييـ الوضع الصحي كما هو  هاالتجهيز لكؿ المرافؽ ولكف الحصوؿ عمى بيانات ومعمومات يتـ مف خالل
تمؾ المرفؽ بمشاركة  اختيار العينة مف إجماليإجراء عممية تـ  ، لقدالخاصة بالمسحمذكور في األهداؼ 

عينة  ممثمي المحافظات الثالث وبإشراؼ مف اإلدارة العامة لممعمومات بالوزارة،  ومف ثـ تـ الحصوؿ عمى
تقييـ المهارات يتـ مف خاللها جمع البيانات حوؿ المرافؽ المستهدفة باإلضافة إلى ممثمة لممرافؽ الصحية 

 بحيث ضمت:والمعارؼ لمقدمي خدمات الصحة اإلنجابية 
 المديريات.جميع المستشفيات سوى العامة أو مستشفيات  .0

 % مف المراكز الصحية.22 .5

 % مف وحدات الرعاية الصحية األولية.52 .2

ومسح  Papfamتـ االستعانة باستبياف المرافؽ الصحية المنفذ في دراسات المسح العربي لصحة األسرة  
المرافؽ الصحية المنفذ مف قبؿ وزارة الصحة العامة والسكاف بالتعاوف مع عدد مف شركاء التنمية الصحية، 

 . DHS في بعض البمداف في المنطقةباإلضافة إلى بعض الدراسات المشابهة 
 

    انتجزثخ انمجهيخ نهًسح :  .4

 2محافظػػػة لحػػػج،مػػػف  مشػػػاركيف 2ركة تػػػـ تنفيػػػذ التجربػػػة القبميػػػة لممسػػػح فػػػي محافظػػػة تعػػػز فػػػي  بمشػػػا 
مف ديػواف عػاـ الػوزارة باإلضػافة إلػى  مشاركيفمشاركيف مف محافظة تعز و  7و ةمشاركيف مف محافظة الحديد
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تـ اختيار المرافؽ الصحية المستهدفة في التجربػة القبميػة. وهػدفت التجربػة القبميػة  . لمبرنامجفريؽ الدعـ الفني 
األسئمة التػي وجػدت بهػا إشػكاالت. وقػد نػتج عػف التجربػة إعػادة صػياغة لػبعض  إلى اختبار االستبياف وتحديد

لػيس لهػا عالقػة باهػداؼ المسػح. وبنػاءًا عمػى ذلػؾ تػـ مراجعػة دليػؿ  ياألسئمة كما تـ حذؼ بعػض األسػئمة التػ
تجربػة التػي تػـ مواجهتهػا أثنػاء ال تالتدريب واستيعاب التعديالت الضرورية مع األخػذ بعػيف االعتبػار الصػعوبا

  القبمية.

 

 تُظيى انًسح:   .5

تػػػـ عمػػػؿ هيكميػػػة لممسػػػح بحيػػػث تخػػػدـ عمميػػػة جمػػػع ومراقبػػػة البيانػػػات وتػػػدفقها إلػػػى مراكػػػز المحافظػػػات 
المستهدفة ثـ تميها عممية معالجة البيانات وتحميمها عمى المستوى المركزي والوصوؿ إلى كتابة التقرير األولي 

 والنهائي الذي يظهر نتائج المسح

 

 يذيز انًسح :   1.5   

منػػذ المحظػػات األولػػى للعػػداد لػػر مػػرورا بمراحػػؿ  يعتبػػر مػػدير المسػػح الشػػخص الرئيسػػي فػػي هػػذا المسػػح
تطويرواختبػػػار أداة المسػػػح ودليػػػؿ البػػػاحثيف، عمميػػػة االعتيػػػاف، توزيػػػع المرافػػػؽ لوجسػػػتيًا، تنظػػػيـ هيكميػػػة فريػػػؽ 

وخصوصًا ما يمي المسئوليات األساسية لممدير جميع أنشطة المسح. وفي ما  عفحيث سيكوف مسئواًل المسح، 
  :يتعمؽ بمرحمة التنفيذ

 إدارة المسح بكافة مراحمر بما في ذلؾ التنفيذ. .0
 اإلشراؼ اليومي عمى أداء العمؿ لفرؽ العمؿ . .5

 حؿ المشاكؿ وتذليؿ الصعوبات . .2

)المشػػػػرؼ العػػػػاـ لممسػػػػح العمػػػػؿ مػػػػف خػػػػالؿ التعػػػػاوف الوثيػػػػؽ مػػػػع مػػػػدير عػػػػاـ مكتػػػػب الصػػػػحة  .4
 .محافظة(بال

فػي وزارة الصػحة العامػػة لمبرنػامج ومػع منسػؽ البرنػامج التواصػؿ اليػومي مػع فريػؽ الػدعـ الفنػي  .2
 والسكاف.

  

 انًشزف انؼبو نهًسح ثبنًحبفظخ:  2.5   

 وهو مدير عاـ مكتب الصحة والسكاف بالمحافظة، وسيكوف مسئوال عف جميع أنشطة المسح في            
 ي ما يمي أهـ مسئولياتر األساسية: المحافظة وف           
 في التالي:            
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االشراؼ العاـ عمى مجريات المسح في كامؿ المحافظة وتػوفير الػدعـ الكامػؿ لنجاحػر    .0
 وتذليؿ أي عقبات قد تعترضها في مختمؼ المراحؿ.

التواصؿ مع المعنييف في جميع المديريات كمػدراء مػديريات أو مػدراء مكاتػب صػحة مػف  .5
 ؿ توفير مناخ إيجابي لسير أنشطة المسح.أج

 توفير كؿ ما مف شانر الحفاظ عمى سالمة القائميف عمى المسح في المحافظة. .2

 التوجير المستمر في سبيؿ ضماف نتائج حقيقية دقيقة مف جميع فرؽ المسح بالمحافظة. .4
 

 فظخ إضبفخ وتتكىٌ يٍ يُسك انًسح وخجيز انذػى انفُي ثبنًحبوحذح انذػى وانتحكى  : 3.5 

   .ويذيز انًسح إنى يشزف انًسح ثبنًحبفظخ      

 َتتمثل مٍام ٌري الُحدة في  التالي : 

 تحديث وتوزيع قوائـ لمترميز.  .0

 تقديـ الدعـ لفرؽ العمؿ الميداني . .5

 العمؿ مع الباحثيف لتصحيح األخطاء قبؿ انطالؽ الفريؽ لمموقع التالي. .2

 ؿ الفحص الميداني.ضبط الجودة لكافة جوانب المسح مف خال .4

 توزيع ما يستجد حوؿ قوائـ الترميز، األدلة، والتعميمات. .2

 اإلجابة عمى األسئمة التي تطرح مف قبؿ الباحثيف مف خالؿ التمفوف. .1

 مراقبة تدفؽ عمؿ فرؽ العمؿ الميداني. .7

 حؿ المشاكؿ في الموقع .مساعدة وحدة المسح عمى  .8

 ي: وتتمثؿ مهاـ منسؽ المسح بالمحافظة بالتال .9

يمثػػػػؿ نقطػػػػة التواصػػػػؿ مػػػػع مػػػػدير المسػػػػح ومشػػػػرفي المسػػػػح فػػػػي المحافظػػػػة ويعتبػػػػر الشػػػػخص  -
 االساسي في وحدة الدعـ والتحكـ.

 المساعدة في خطوات التحضير لممسح وعند مرحمة التدريب والتنفيذ. -

 الخطط الموجستية لجميع فرؽ العمؿ وتوفير المستمزمات الضرورية.المساعدة في تحضير  -

تابعػػػػة اليوميػػػػة لجميػػػػع فػػػػرؽ المسػػػح بالمحافظػػػػة والقيػػػػاـ بزيػػػػارات ميدانيػػػػة لمػػػػدعـ اإلشػػػراؼ والم -
 والمراقبة واالشراؼ.

مػػػف صػػػحة الترميػػػز و  وجودتهػػػا جمػػػع جميػػػع االسػػػتبيانات مػػػف المشػػػرفيف والتاكػػػد مػػػف صػػػحتها -
 الخاص بها.

 

 وحذح انًسح:  4.5
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فػػرؽ  4فػي محافظػة الحديػدة وفػرؽ  4تتكػوف هػذا الوحػدة مػف فػػرؽ العمػؿ الميػداني والػذي يبمػ  عػػددها  
تتػػػولى مسػػػئولية تنفيػػػذ العمػػػؿ الميػػػداني لجمػػػع بيانػػػات جميػػػع فػػػرؽ فػػػي محافظػػػة لحػػػج. و  2فػػػي محافظػػػة تعػػػز و

 التحكـ والدعـ.  ةوحدمنسؽ المسح ب . وهذا الفرؽ ستقدـ تقريرها إليالمختارة المرافؽ الصحية
 ويتكوف كؿ فريؽ مف التالي:

 

الػػػػدعـ لفريػػػػؽ المسػػػػح وتػػػػذليؿ أي صػػػػعوبات محتممػػػػة مشػػػػرؼ الفريػػػػؽ: يقػػػػـو باالشػػػػراؼ و  .0
 جميع البيانات التي يسممها الباحثوف في الفريؽ. وجودة باإلضافة إلى ضماف سالمة

 االستبيافويقـو بجمع بيانات       :باحث  .5

رشاد الباحث إلي المرافؽ الصحية المختارة       :سائؽ  .3  ويقوـ بقيادة السيارة وا 

  

 ٍ انؼبيهيٍ ػهى جًغ انجيبَبد:ي كم  وفيًب يهي يهبو 

 
 :  انًيذاَي انًشزفيهبو  -1

 اإلشراؼ عمى أداء العمؿ اليومي لفريؽ المسح . -
دعػػػـ البػػػاحثيف فػػػي القيػػػاـ بالمقػػػابالت باسػػػػتخداـ االسػػػتبياف متبعػػػا التعميمػػػات فػػػي الػػػػدليؿ  -

 ، مثال القياـ بالتصحيح عند الحاجة.التدريبي

 فحص أي أخطاء أو بيانات مفقودة أواًل باوؿ.جمع االستبيانات في نهاية كؿ مقابمة و  -

 تسميـ االستبيانات المكتممة لمنسؽ المسح بالمحافظة في نهاية كؿ يـو عمؿ. -

 الخ(.…الموجستير والمستمزمات الضرورية )األقالـ،  في القضايامساندة المنسؽ  -

 مالحظة أداء الفريؽ أثناء العمؿ. -

 ف التعويضات.االحتفاظ بقائمة بالباحثيف العامميف لضما -

 إعداد تقرير يومي باألعماؿ المنجزة. والمشاكؿ التي تـ مواجهتها و التوصيات الالزمة. -

العمػػػؿ عمػػػى حػػػؿ اإلشػػػكاالت وتػػػذليؿ الصػػػعوبات التػػػي قػػػد يواجههػػػا الفريػػػؽ أثنػػػاء العمػػػؿ  -
 الميداني

 كما ينبغي عمى المشرؼ كذلؾ القياـ بما يمي:

 ى االستبياف في صفحة الغالؼ.استيفاء الرقـ المسمسؿ لممرفؽ الصحي عم -

 المسح .مدير تزويد أعضاء الفريؽ بالتعميمات الجديدة الصادرة مف  -
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بشػػػكؿ مسػػػتمر  حافظػػػةموخصوصػػًا منسػػػؽ المسػػػح بال وحػػػدة الػػػدعـ والػػػتحكـالتواصػػؿ مػػػع  -
 لتبادؿ المعمومات المستجدة.

 

 يهبو انجبحث / انجبحثخ:  -2

إجػػراء المقػػابالت مػػع الفػػرد / األفػػراد  تحمػػؿ مسػػئولية اسػػتيفاء بيانػػات االسػػتبياف مػػف خػػالؿ -
 المؤهميف للدالء بالبيانات.

 .مشرؼ الفرؽإتباع تعميمات  -

 التاكد مف أف االستبياف قد تـ استيفاؤا بشكؿ سميـ بالمعمومات الصحيحة. -

 توجير األسئمة المكتوب في االستبياف فقط. -

 باي مشاكؿ قد تحدث أثناء العمؿ. المشرؼإبالغ  -

 

 سبئك انسيبرح :  يهبو انذنيم / -3

 معمؿ في األوقات المحدودة .ل المرافؽ الصحية المختارةتوصيؿ الفريؽ إلي  -
 إلي أماكف المرافؽ الصحية . البحثيفإرشاد  -

 التواصؿ مع سكاف المناطؽ التي تقع ضمف إطار منطقة عمؿ الفريؽ. -

 .رىتذليؿ المصاعب وحؿ اإلشكاالت التي قد تواجر تنقؿ الفريؽ مف منطقة إلي أخ -

 

 :يستهزيبد انؼًم انًيذاَي 
 قبل ذٌابك إلى الميدان على الباحث/ الباحثت التأكد مه حصُلً على التالي: 

 . الدليؿ التدريبينسخة مف  -
 رسالة تعريؼ.  -
 حقيبة لحمؿ االستبيانات.  -
 أقالـ جافة وقرطاسير. -

 عدد كاؼ مف االستبيانات الفارغة. -
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 الفصل الثاني

 عليمات العامةالقواعد والت 
 

  انًمبثهخانمىاػذ األسبسيخ إلجزاء 

 واججبد وإرشبداد ػبيخ نهجبحث 

 أَىاع األسئهخ وطزق تذويٍ اإلجبثبد 
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 املمببلت المىاػد األسبسيت إلجزاء 
 

قبػؿ البػدء باسػتيفاء البيانػات ميػدانيا  هنػاؾ بعػض القواعػد األساسػية والتػي يجػب عمػى الباحػث الميػداني 
قسػػـ بحػػوث فػػي مأو مػػف ال اخػػذ المعمومػػات عػػف المرفػػؽ الصػػحي مػػف الشػػخص المػػدلي بالبيػػاف مراعاتهػػا عنػػد

األخػذ بهػذا القواعػد سػوؼ يخمػؽ جػوا مػف الثقػة والطمانينػة عنػد المػدلي بالبيػاف  وسػوؼ  إف الصحة االنجابيػة.
 تساعد الباحث عمى  تنفيذ مهامر بشكؿ  أفضؿ. وفيما يمي سنتطرؽ ألهـ القواعد:

 

 اء املمببلت:إجز لىاػد
 

 كست ثمخ  انًذني ثبنجيبَبد وإيجبد ػاللخ وديخ يؼه: -أ

ولػذا  ،قسػـ الصػحة االنجابيػةأو المبحوث فػي  أوؿ مدخؿ لنجاح المقابمة هو كسب ثقة المدلي بالبيانات
يجب أف يعمؿ الباحث عمػى ذلػؾ ليحصػؿ عمػى تعػاوف المػدلي فػي أقصػر وقػت ممكػف. ويالحػظ أف االنطبػاع 

سػػيكونر المػػدلي بالبيانػات عػػف الباحػػث سػيكوف لػػر أهميػػة كبيػرة فػػي كسػػب ثقتػر، ولػػذلؾ يجػػب عمػػى األوؿ الػذي 
 الباحث مراعاة ما يمي:

  أف يكوف متفهما لطبيعة عممر و ممما بكافة التعميمات والتعريفات ومستوعبا لها كمهمة
ت، كما أساسير لر مف جهة، ولتجنب أي إحراج  قد يتعرض لر أثناء الحصوؿ عمى  البيانا

 عمير أف يحتفظ بالهدؤ ورباطة الجاش وضبط النفس واف يتحمى بالصبر.
  ،تقديـ نفسر وشرح أهداؼ المسح باختصار والتعريؼ بالغرض مف المهمة التي يقوـ بها

وعمير أف يقدـ الشكر لممدلي بالبيانات، ويعتذر لر عف الوقت الذي  أقتطعر منر  إلجراء 
 لؾ قبؿ أف يودعر وينتقؿ إلى مرفؽ آخر.المقابمة / أخذ المعمومات وذ

   التاكيد عمى سرية البيانات التي سيتـ جمعها في المسح وأنها لف تستخدـ ألي غرض غير
 .انات ستظهر في شكؿ جداوؿ تجميعيةأغراض المسح مف أي جهة كانت وأف البي

  ـ أو الخوؼ مراعاة الباحث لمعادات والتقاليد التي تغمب عمى بعض الناس مثؿ عادة التشاؤ
مف الحسد وغيرا، وعمى الباحث إال يتمفظ بما يوحي بذلؾ. ويجب أف يكوف الباحث ودودًا 
مع كؿ الناس الذيف سيتعامؿ معهـ وعمى وجر الخصوص مدراء/أصحاب المرافؽ الصحية 

 والعامميف فيها أثناء مقابمتر لهـ ،واالبتعاد عف الترفع  أو التصنع عند مخاطبتر لهـ.
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 يم يغ ػذو تجبوة انًذني انجيبَبد نإلجبثخ ػهى األسئهخ:انتؼب -ة

أو المبحػوث فػي  قد يجد الباحث قدر مف عدـ التجاوب منذ المحظة األولى مف جانػب المػدلي بالبيانػات
وال يجػػب أف يػػؤدي هػػذا إلػػى القمػػؽ، بػػؿ عمػػى الباحػػث أف يواجػػر هػػذا الحالػػة بمباقػػة  وحػػدات الصػػحة األنجابيػػة،

ع مػػػف عػػػدـ التجػػػاوب شػػػيء طبيعػػػي يقابػػػؿ معظػػػـ البػػػاحثيف فػػػي محاولػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى وهػػػدوء ألف هػػػذا النػػػو 
 البيانات. 

 

 حاالت عدـ االستجابة أو الرفض:
 وقد تحدث عدـ االستجابة أو الرفض لألسباب التالية:

 :الشعور باف وقت الزيارة غير مناسب 
يجب عمى الباحث عرض بدائؿ  قد يكوف الوقت غير مناسب لممدلي بالبيانات أو أنر مشغوؿ، وبالتالي

 تناسب المدلي بالبيانات مف حيث الوقت ويجب أف يبذؿ الباحث أقصى جهدا إلجراء المقابمة. 
 
 :الشعور باف البيانات المطموبة تعتبر تدخاًل في شئوف العمؿ 

 فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف يػػرفض بعػػض األفػػراد التعػػاوف مػػع الباحػػث ألنهػػـ يعتبػػروف أف البيانػػات المطموبػػة
خاصة وأف طمبها يعتبر تدخؿ في شئوف عممهـ والتي ال يجب أف يطمع عميها أحػد، وهنػا تظهػر أهميػة إيجػاد 
عالقة ودية بػيف الباحػث والمػدلي بالبيانػات حتػى يصػبح لديػر االسػتعداد إلعطػاء مثػؿ هػذا البيانػات كمػا يجػب 

 تغمب عمى هذا الصعوبة. عمى الباحث أف يؤكد عمى موضوع سرية البيانات فهذا يفيد كثيرًا في ال
 

 انفرادية المقابمة: -جـ
يتعػػػيف عمػػػى الباحػػػث أف يحػػػاوؿ إجػػػراء المقابمػػػة عمػػػى انفػػػراد مػػػع المػػػدلي بالبيانػػػات، وأف يتحصػػػؿ عمػػػى 
إجابات لجميع األسئمة الخاصة بالمرفؽ ، ألف وجود أفراد آخػريف قػد يسػبب ارتباكػًا أو حرجػًا لممػدلي بالبيانػات 

 اتر، وعمى الباحث أف يستعمؿ المباقة والذكاء في محاولة إجراء المقابمة عمى انفراد.مما قد يؤثر عمى إجاب
 
 الحياد خالل المقابمة: -د
 يجب عمى الباحث مراعاة ما يمي: 
  التػػػزاـ الحيػػػاد التػػػػاـ تجػػػاا الموضػػػػوعات التػػػي يتضػػػمنها االسػػػتبياف  ومػػػف أمثمػػػة ذلػػػؾ : أال يظهػػػر

 ساب إجابة أخرى.  الباحث أنر يؤيد إجابة معينر عمى ح
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  يجب أف يكوف أسموب توجير األسئمة محايدًا وال يعبر عف القبوؿ أو عدـ القبوؿ ألي مف إجابات
 المدلي بالبيانات. 

  يجػػب عمػػى الباحػػث عػػدـ اإلدالء بخرائػػر الخاصػػة فػػي أي موضػػوع يقػػـو المػػدلي بالبيانػػات بالسػػؤاؿ
ى نهايػػػػة المقابمػػػػة، ) وفػػػػي هػػػػذا عنػػػػر، بػػػػؿ يجػػػػب تاجيػػػػؿ الػػػػرد عمػػػػى مثػػػػؿ هػػػػذا االستفسػػػػارات حتػػػػ

الخصوص فقد تـ صياغة األسئمة بشكؿ يجعمها محايدة فهي ال توحي باف إحدى اإلجابات أكثر 
 ترجيحًا أو أفضؿ مف إجابة أخرى(.

  .يتعيف عمى الباحث أف يقـو بقراءة كؿ سؤاؿ بالكامؿ 
 احث إال يفتػرض فهػـ نفترض أف المدلي بالبيانات أعطى إجابة غير واضحة ، هنا يجب عمى الب

ما يقولر المدلي بالبيانات باف يقوؿ لػر )فهمػت مػا تقصػد، أنػؾ تقصػد كػذا وكػذا ، ألف هػذا يجعػؿ 
 المدلي بالبيانات يؤيد هذا التفسير حتى ولو كاف غير صحيح (.

  كػػذلؾ يجػػب عمػػى الباحػػث عػػدـ التركيػػز عمػػى جػػزء معػػيف مػػف السػػؤاؿ عمػػى حسػػاب جػػزء آخػػر ألف
 بالبيانات بإجابة معينة.  ذلؾ قد يوحي لممدلي

 
 عدم تغيير صياغة أو تسمسل األسئمة: –ىـ 

يتعػػيف أف تبقػػى صػػياغة األسػػئمة وتسمسػػمها كمػػا هػػي دوف تغييػػر ، فتغييػػر الصػػياغة يمكػػف أف يغيػػر مػػف 
معنى السؤاؿ ، فإذا أساء المدلي بالبيانات فهـ سؤاؿ ما فيتعيف عمى الباحث إعادة قراءتر ببطء ووضوح، فػإذا 

تمر سوء الفهـ بعد ذلؾ فعميؾ أف تحرص عمى عػدـ تغييػر معنػى السػؤاؿ األصػمي، وقػدـ فقػط الحػد األدنػى اس
 مف المعمومات الالزمة لمحصوؿ عمى إجابة مناسبة. 

 
 مواجية تردد المدلي بالبيانات بمباقة: -و

إجابػػات ال  فػػي المواقػػؼ التػػي يجيػػب فيهػػا المػػدلي بالبيانػػات عمػػى سػػؤاؿ مػػا بػػػ ) ال أعػػرؼ ( أو يعطػػي
عالقة لها بالسؤاؿ، أو يقوؿ شيئًا يتناقض مع ما سبؽ أف قالر عند اإلجابة عمى سؤاؿ سابؽ أو يرفض إجابػة 
السؤاؿ، ففي مثؿ هذا المواقؼ فانر يتعيف عمى الباحث تحديد أسباب هذا السموؾ مف جانب المػدلي بالبيانػات 

 والتصرؼ بناء عمى ذلؾ.
بالبيانات يدلي ببيانػات غيػر سػميمة وغيػر منطقيػة فعميػر مراجعتػر بشػكؿ عند شعور الباحث باف المدلي 

مهذب، فال تقوؿ أف هذا خطا وهذا غير صحيح، بؿ تقوؿ لر  إنني أخطات في تدويف إجمػالي عػدد العػامميف  
أو يبػػدو لػػي إننػػي لػػـ اسػػمع جيػػدا مػػا قمتػػر عػػف عػػدد العػػامميف فػػي المرفػػؽ، وعمػػى الباحػػث التحػػري فيمػػا يتعمػػؽ 
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يف البيانات المتعمقة بالجوانب الماليػة حيػث واف بعػض مدراء/أصػحاب المرافػؽ الصػحية تسػاورهـ الشػكوؾ بتدو 
حػػوؿ الهػػدؼ مػػف هػػذا البيانػػات وبالتػػالي قػػد ال يػػدلي بالبيانػػات الصػػحيحة وهنػػا يجػػب عميػػؾ أف تكػػوف لبقػػًا فػػي 

 إقناعر للدالء بالبيانات الصحيحة .
ة عمػػى بعػػض الحقػػوؿ مػػف قبػػؿ المػػدلي بالبيانػػات فيهػػا الكثيػػر مػػف إذا وجػػد الباحث/الباحثػػة بػػاف اإلجابػػ 

المبالغة أو عدـ المنطقية عمير أف يعيد السؤاؿ ثانيًة ويتحرى وبطريقػة ال يشػعر فيهػا المػدلي بالبيػاف بالتشػكيؾ 
ذا وجد باف المػدلي بالبيػاف يؤكػد ويصػر عمػى معموماتػر وبياناتػر، فعميػر أف يػذكر أو يثبػت أيػة  فيما أدلى بر، وا 

مالحظػػات يػػرى أنهػػا  ضروريػػػػة فػػي هػػامش االسػػتمارة، أو فػػي خانػػة المالحظػػات فػػي آخػػر االسػػتبياف  لتجنػػب 
 المػبس أو الغػموض )إف وجد( في األعماؿ المكتبية الالحقة لمعمؿ الميداني.

 
ذا أعطى المدلي بالبيانات إجابات ال عالقة لها بالسؤاؿ أو بدأ يتطرؽ إلى مسائؿ ال تتصػؿ با لمقابمػة وا 

فػػال توقفػػر فجػػاة أو بفظاظػػة بػػؿ اسػػتمع إلػػى مػػا يقولػػر ثػػـ حػػاوؿ أف تعيػػد المػػدلي بالبيانػػات بمباقػػة إلػػى السػػؤاؿ 
األصػػمي فػػي أوؿ فرصػػة. وفػػي الحػػاالت التػػي تشػػعر فيهػػا بمعارضػػة أو تحػػدي مػػف جانػػب المػػدلي بالبيانػػات، 

أسػػئمة مػػػف هػػػذا النػػػوع، وقػػػد تػػػذكرا فاشػػرح لػػػر بانػػػؾ قػػػد تػػػدربت خصيصػػًا لهػػػذا العمػػػؿ، واف مهمتػػػؾ هػػػي توجيػػػر 
باألغراض الرئيسية لمبحث وأهمية المعمومات التي يػتـ جمعهػا والحػرص عمػى دقتهػا، إال أف الشػيء المهػـ فػي 
إدارة مقابمػػة ناجحػػة هػػو دائمػػًا شخصػػية الباحػػث وقدرتػػر عمػػى إيجػػاد عالقػػة وديػػة مػػع المػػدلي بالبيانػػات وكسػػب 

 ثقتر. 
 
 تجنب التوقعات: -ز

مفيػػة التعميميػػة والحالػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية مػػف فػػرد إلػػى آخػػر، كمػػا تختمػػؼ االتجاهػػات تختمػػؼ الخ
الشخصية مف فرد إلى آخر، وعميؾ أف تكوف حريص جدًا حتى تتجنب أي توقعات عف قدرة المدلي بالبيانػات 

 عمى اإلجابة عمى سؤاؿ ما أو عما يمكف أف يدلي بر ردًا عمى أسئمة معينة.   
وري أف ال تختصر أو تعدؿ صياغة كممات األسئمة لمجرد أف المبحػوث يبػدو مػتعمـ تعميمػًا ومف الضر  

 عاليًا أو ذكي. وال تقترح أو تفترض إجابات ألف المدلي بالبيانات أقؿ تعميمًا. 
 االبتعاد عن موضوع األسئمة: -حـ

جابػػة عميهػػا، ومػػع قػػد يحػػدث أف ينحػػرؼ المػػدلي بالبيانػػات بصػػورة ظػػاهرة عػػف موضػػوع األسػػئمة حػػيف اإل
ذلؾ فاف الباحث الناجح يستطيع توجير مجػرى الحػديث دوف أف يشػعر المػدلي بالبيانػات بػاف الباحػث يحػد مػف 

 انطالقر وهذا المهارة تحتاج إلى لباقة وحنكة مف الباحث. 
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 عدم تعجل المقابمة: -طـ

وبعػػد أف تنتهػػي مػػف طػػرح  يجػػب توجيػػر السػػؤاؿ بػػبطء حتػػى يسػػتطيع المػػدلي بالبيانػػات أف يفهػػـ مػػا تعنيػػر
السؤاؿ، توقؼ قمػياًل بهػدؼ إعطػاء المػدلي بالبيانػات بعػض الوقػت لمتفكيػر، فػإذا شػعر بانػؾ تتعجمػر وال تعطيػر 

 الفرصة لتكويف رأير فقد يجيب عمى السؤاؿ بػ ) ال أعرؼ( أو يعطي إجابة غير صحيحة. 
ذا شػػعرت بػػاف المػػدلي بالبيانػػات يجيػػب بػػدوف تفكيػػر رغبػػة منػػر ف قػػط فػػي التعجيػػؿ بإنهػػاء المقابمػػة، هنػػا وا 

عميؾ تذكيرا بعدـ االستعجاؿ وضرورة التفكير عمى مهؿ وال تترؾ االنطباع عندا انؾ أنػت نفسػؾ عمػى عجمػة 
 مف أمرؾ. 

شعار المدلي بالبيانات بانر غير مهتـ بنوعية البيانات التي  عمى الباحث عدـ إظهار حالة االستعجاؿ وا 
 يشعر المدلي بالبيػاف بانػؾ مجػرد شػخص يقػـو بتنفيػذ أوامػر رؤسػائؾ فػي المسػح ، بػؿ يقوـ باستيفائها حتى ال

 عميؾ إظهار الجدية والتفاعؿ واالهتماـ مع ما يدلي بر الشخص مف معمومات.
 
 
 االعتبارات التي تؤخذ أثناء المقابمة: -ي

الممارسػة، إال أف هنػاؾ وباختصار يمكف القػوؿ انػر بػالرغـ مػف أف دقػة توجيػر األسػئمة تكتسػب بػالخبرة و 
 عدة اعتبارات هامة يتعيف عمى الباحث تذكرها خالؿ المقابمة مف أهمها ما يمي:

  .الحياد التاـ في أسموب توجير األسئمة 
  أف يػػتـ توجيػػر األسػػئمة بػػنفس الكممػػات والعبػػارات الػػواردة فػػي االسػػتبياف وأي تغييػػر فيهػػا يمكػػف أف

إلجابػػة وقػػد يػػؤثر عمػػى حياديػػة السػػؤاؿ بػػدوف قصػػد مػػف يغيػػر مػػف معنػػى السػػؤاؿ وبالتػػالي يغيػػر ا
 الباحث. 

  عػػدـ دقػػػة المػػػدلي بالبيانػػػات قػػػد يكػػوف نػػػاتج عػػػف سػػػؤ فهػػػـ الموقػػؼ أو السػػػؤاؿ، فقػػػد ال يػػػؤدى إلػػػى
إجابات مناسبة، أو قد ياتي ردا )ال أعرؼ( أو قػد يعطػي إجابػة ال تتعمػؽ بالموضػوع أو غامضػة 

 بوضوح مع إجابات سابقة. أو غير دقيقة أو يعطي إجابة تتناقض 
  يجب عمى الباحث أال يسػمح لتوقعاتر الشخصية باف تؤثر عمى سير المقابمػة بمعنػي أال تختصػر

 أو تعدؿ صياغة كممات األسئمة لمجرد أنر وجد المدلي بالبيانات عمى قدر مف الفهـ والعمـ. 
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  ،أو مباشرة تصحيحها في عدـ إظهار أي نوع مف التذمر أو الغضب مف أجوبة المدلي بالبيانات
حالػػػة شػػػعورؾ بعػػػدـ سػػػالمتها، ويجػػػب عػػػدـ فػػػرض آرائػػػؾ عمػػػى المػػػدلي بالبيانػػػات، ولكػػػف عميػػػؾ 

 محاورتر بهدوء ولطؼ ومنطؽ بهدؼ الوصوؿ إلى اإلجابة السميمة.
  كما يجب عمى الباحث أال يقترح أو يفتػرض إجابػات ألف المػدلي بالبيانػات عمػى قػدر محػدود مػف

 العمـ. 
 لممػدلي  -والموجػودة فػي رمػوز اإلجابػة -عدـ قػراءة االختيػارات الخاصػة باإلجابػات  عمى الباحث

بالبيانػػات حتػػى لػػو كػػاف يجػػد صػػعوبة فػػي الحصػػوؿ عمػػى اإلجابػػة، عػػدا بعػػض األسػػئمة التػػي قػػد 
 تستدعي اإلجابة عميها قراءة االختيارات الخاصة باإلجابات.  
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 واجببث وإرشبداث ػبهت للببحث
 

حثة أف يتاكد قبؿ بدء االنطالؽ لمعمؿ الميداني، مف أف جميع مستمزمات العمؿ الميداني عمى الباحث/البا .1
 .مف قبؿ مكتب الصحةالتعريفية الخاصة  والرسائؿ، التدريب ودليؿمف استمارات المسح 

بما أف مسئولية جمع البيانات مف المرافؽ الصحية تقع عمى عاتؽ الباحث فهو يقـو بواجب أساسي ومهـ  .2
مؤهػػؿ الشػػخص الفػػي هػػذا المسػػح، حيػػث يجمػػع البيانػػات الخاصػػة باسػػتبيانات المرافػػؽ الصػػحية مػػف جػػدًا 

 للدالء بالبيانات.
أف يقػػػـو بطمػػػب المقابمػػػة مػػػع مػػػدير المرفػػػؽ أو أي شػػػخص آخػػػر شػػػريطة أف ينطبػػػؽ عميػػػر تعريػػػؼ المػػػدلي  .3

يانػػات وهػو الشػػخص بالبيػاف والحػذر مػػف اخػذ البيانػات مػػف أي شػخص ال ينطبػؽ عميػػر تعريػؼ المػدلي بالب
البػػال ، الراشػػد، العاقػػؿ، أحػػد المسػػئوليف بػػالمرفؽ أو العػػامميف فيػػر  المممػػيف بطبيعػػة عمػػؿ المرفػػؽ الصػػحي 

 وشئونر المختمفة.
 بتفهـ الباحث الجيد لواجباتر ووظيفتر وحسف معاممتر لممدلي بالبيانات يمكف الوصوؿ إلى بيانات دقيقة .  .4
فػي كػؿ مػا  مشػرؼ الفريػؽوعمير أف ال يتردد في سػؤاؿ  التدريبلى دليؿ يجب عمى الباحث الرجوع دائمًا إ .5

 صعب فهمر. 
في حالة عدـ تواجد أي فرد مؤهؿ للدالء بالبيانات عند زيارة الباحث، يجب أف يكرر الزيارة بعػد التحػري  .6

 عف مواعيد تواجد األفراد المطموب مقابمتهـ. 
 تبياف بالنسبة لكؿ سؤاؿ.الكتابة بخط واضح وفي المكاف المخصص في االس .7
 الكتابة بالقمـ األسود الجاؼ المخصص لتدويف البيانات عمى االستبياف. .8
وال يمجػا  التدريبدليؿ عمى الباحث/الباحثة التقيد بالمفاهيـ والتعارؼ والمصطمحات والتعميمات الواردة في  .9

ي يصػػعب عميػػر فهمهػػا أو إلػػى االجتهػػادات  الشخصػػية، وأف يرجػػع إلػػى رئيسػػر المباشػػر فػػي الحػػاالت التػػ
 معالجتها أو البت اآلني فيها.

عمػػى الباحث/الباحثػػة اسػػتيفاء جميػػع البيانػػات الجغرافيػػة والتعريفيػػة الموضػػوعة عمػػى الغػػالؼ الخػػارجي  .10
والصػػفحة األولػػى مػػف االسػػتبياف، وذلػػؾ قبػػؿ قيامػػر بعمميػػة اسػػتيفاء البيانػػات األخػػرى بحسػػب نطػػاؽ العمػػؿ 

 المسمـ.
االستبياف في كؿ أسئمتر وتعميماتر )وبوجر خاص( في االنتقاؿ مف سؤاؿ إلى االلتزاـ الكامؿ ب .11

 آخر في تسمسؿ االستبياف حسب التعميمات المبينة فير. 
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القاعدة العامة هي االنتقاؿ مف كؿ سؤاؿ إلى السؤاؿ التالي لر، إال إذا كاف هناؾ شرط يجب  .12
ؿ آخر أو موضع آخر الحؽ في التحقؽ منر لتوجير السؤاؿ التالي أو االنتقاؿ إلى سؤا

 االستبياف. 
يتضمف االستبياف صياغات محددة عف موضوع السؤاؿ المقصود وهذا الصياغات يجب أف  .13

يذكرها الباحث لممدلي بالبيانات دوف تغيير صياغتها إال إذا استحاؿ عمى المدلي بالبيانات فمهما 
 كما هي مدونة. 

ذا التعميمات لفائدة الباحث فقط وال تذكر لممدلي يحتوى االستبياف عمى تعميمات لمبػاحث وه .14
 بالبيانات عمى اإلطالؽ. 

أغمب األسئمة تتضمف بدائؿ إجابات محتممة محددة سمفًا ومصاغة بالمغة العربية وأمامها  .15
نما يختار الباحث بدائؿ  رموز رقمية، والقاعدة أف ال تذكر بدائؿ اإلجابات لممدلي بالبيانات وا 

ذا وجد الباحث أف ما اإلجابة المناسب ة طبقًا لما يذكرا المدلي بالبيانات بعد توجير السؤاؿ لر وا 
ذا تاكد  ذكرا المدلي بالبيانات ال يناسب أي مف البدائؿ المذكورة فاف عمير اف يتاكد مف ذلؾ، وا 
الباحث مف ذلؾ فيتعيف عمير أف يسجؿ إجابة المدلي بالبيانات أماـ بديؿ )أخرى( وتحدد كتابة 

 ة. بدق
في بعض الحاالت يتعيف ذكر كؿ بدائؿ اإلجابات، وفي مثؿ هذا الحالة يجب ذكر كؿ  .16

 البدائؿ المطروحة عمى المدلي بالبيانات.  
بعض األسئمة مفتوحة بمعني انر ال يمي صيغة السؤاؿ بدائؿ إجابة ممكنة وفي هذا الحالة  .17

ف المخصص لذلؾ وحسب يجب تسجيؿ إجابة المدلي بالبيانات بالتفصيؿ وبدقة في المكا
 تعميمات االستبياف. 

 
 

 

 



19 

 

 أًىاع األسئلت وطزق تدويي اإلجبببث

 
أسئمة تتطمب تحديد اإلجابات عميها كتابػة بػاألحرؼ ومػف هػذا األسػئمة أسػـ كػاًل مػف المحافظػة، المديريػة،  .1

ف يػػتـ حتػػاج إلػػي ترميػػز حيػػث سػػيتـ إعطػػاء كػػؿ أسػػـ رمػػز معػػيمػػا يالمدينػػة، القريػػة. ومػػف تمػػؾ اإلجابػػات 
التعامػػؿ معػػر أثنػػاء إدخػػاؿ البيانػػات عمػػى الحاسػػب اإللكترونػػي.  كمػػا أف بعػػض األسػػئمة التػػي يػػتـ اإلجابػػة 

أسػـ  -عميها بالكتابة حرفيًا ال تتطمب ترميز حيث سيتـ إدخالها في الحاسب كما وردت مػف الميػداف مثػؿ 
 .-المرفؽ الصحي

األرقاـ المعبرة عف اإلجابة في المربعػات المخصصػة األسئمة التي تتطمب تدويف إجابتها عف طريؽ كتابة  .2
 لذلؾ . وفي هذا النوع مف األسئمة يجب مراعاة طريقة كتابة األرقاـ كما في األمثمة التالية : 

  في أي سنة تخرجت ؟ 

   عدد األطفاؿ األدنى 

بػػة هػػذا النػػوع مػػف األسػػئمة التػػي يطمػػب اختيػػار اإلجابػػة عميهػػا مػػف القائمػػة المحػػددة مسػػبقًا.  ولتػػدويف إجا  .3
 األسئمة يقـو الباحث بوضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة المناسبة كما في المثاؿ التالي:

 
 فئات الترميز األسئػػػػمة الرقـ

 
هؿ توجد عالمة تدؿ عمى تقديـ 

 خدمات تنظيـ األسرة ؟

 1 نعـ: خارج المبنى فقط
  نعـ: داخؿ المبنى فقط

 3 نعـ: داخؿ وخارج المبنى
 4 ال توجد عالمة مرئية 

 
 

ر توجػد عالمػػة تػدؿ عمػػى تقػػديـ لمداللػػة عمػى أنػػ ومػف خػػالؿ الشػكؿ السػػابؽ توضػع دائػػرة حػوؿ الرمػػز 
 .المرفؽ الصحي  خدمات تنظيـ األسرة دخؿ مبنى 

 
 األسئمة متعددة اإلجابات: .4

4 9 9 1 

 
9 0 
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ة حػوؿ رمػز اإلجابػة المناسػبة. هذا النوع مف األسئمة شبير بالنوع السابؽ والذي تمـز اإلجابة عمير وضع دائػر   
إال أف هػػذا النػػوع مػػف األسػػئمة قػػد تمػػـز اإلجابػػة عميػػر اختيػػار أكثػػر مػػف إجابػػة مػػف اإلجابػػات المبينػػة فػػي فئػػات 

لتحديػد اإلجابػات المناسػػبة لهػذا السػؤاؿ يػتـ وضػػع دائػرة حػوؿ رمػوز اإلجابػػات التػي تػـ ذكرهػا مػػف  الترميػز.  و
 اؿ التاليقبؿ المدلي بالبيانات كما في المث

 1 هؿ تتوفر مياا نظيفة في المرفؽ الصحي ؟ نعـ ال 
 A 

B 
C 
X 

 Aشبكة حكومية .......................
 Bتعبئة خزانات........................

 Cشبكة خاصة .........................
 X.............أخرى )تحدد(...........

                
 مصدرها؟

 
 مركبة:األسئمة ال .5

يتكوف السؤاؿ مف هذا النوع مف أكثر مف سؤاؿ واحد . فقد يتطمب اإلجابة عمى السػؤاؿ إتبػاع أكثػر مػف       
 طريقة مف الطرؽ التي تـ ذكرها سابقًا والمثاؿ التالي يوضح اإلجابة عمى أحد األسئمة المركبة.

 
 

غير متوفرة
 

إحالة
في المكانين 

 

في مكان أخر في 
المرفق الصحي

 

رعا
ية األمومة والطفولة/تنظيم األسرة

في  لممستفيداتعادة، هؿ الخدمات التالية متاحة  
وحدة رعاية األمومة والطفولة / تنظيـ األسرة أو 

 في أي مكاف أخر في هذا المرفؽ؟ 
إذا كانت اإلجابة ال , اسأل : ىل لديكم نظام 

إحالة ليذه الخدمة إلى مرفق صحي أخر 
 يقدميا؟ 

 
 

 (18-1)اقرأ 

السؤا
ؿ 
10
5 

 1 تنظيـ األسرة ؟ 1 2 3 4 5 
 2 رعاية الحامؿ ؟ 1 2 3 4 5 
 3 الخدمة الصحية بعد الوالدة ؟ 1 2 3 4 5 
 4 إعالـ ، واستشارة عف مرض االيدز ؟ 1 2 3 4 5 
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 5 ؟ HIVالفحص المخبري  1 2 3 4 5 
حوؿ العدوى المنقولة جنسيا  لمشورةاإلعالـ وا 1 2 3 4 5 

 ى ؟األخر 
6 

 7 تشخيص لمعدوى المنقولة جنسيا األخرى ؟ 1 2 3 4 5 
 
 
عنػػد اسػػتيفاء البيانػػات عمػػى الباحػػث تػػرؾ األعمػػدة والحقػػوؿ المظممػػة والتػػي سػػوؼ يػػتـ معالجتهػػا فػػي مرحمػػة  .6

 التجهيز المكتبي عقب االنتهاء مف هذا المرحمة مف العمؿ الميداني لممسح.
 

 تنطبؽ(: االنتقاالت ) تعدي األسئمة التي ال  .7
الباحثة أنر مف غير المنطقي توجير سؤاؿ معيف أو أكثػر مػف سػؤاؿ /في بعض الحاالت قد يجد الباحث

لممدلي بالبيانات. وفي مثؿ هذا الحاالت يجب االلتزاـ بالتعميمات الواردة في كؿ مف االستبياف ودليؿ التدريب 
 ي بالبيانات.فيما يخص االنتقاالت وتعدي سؤاؿ أو أكثر دوف توجيهها لممدل

. أي شػيءفي حالة االنتقاؿ وعدـ وجوب توجير سؤاؿ معيف يجب ترؾ مكػاف اإلجابػة خاليػًا دوف كتابػة 
( ثػػـ 2يجػػب وضػػع دائػػرة حػػوؿ الرمػػز ) هػػؿ يوجػػد فػػي هػػذا المرفػػؽ الصػػحي مختبػػر لمتحاليػػؿ ؟فمػػثاًل فػػي حالػػة 

 خدمات التطعيـاالنتقاؿ لمسؤاؿ عف 
 حوؿ الرمز الصحيح المناسب للجابة.  يجب االهتماـ بوضع عالمة دائرة  .8
 

   الطريقة الصحيحة 
     

 
 

   الطريقة غير الصحيحة 
     

 
عمى الباحث/الباحثة أف يدوف البيانات في حقوؿ االستبياف بشكؿ واضح، وبخػط مقػروء، وأف يحػاوؿ قػدر  .9

ث الخطػا، يجػب أف يكػوف الشػطب اإلمكاف الحد مف حدوث األخطاء أثناء كتابة البيانات، وفي حالة حدو 

 النعم            

     2 

 النعم           

  0           5            

 
1 
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(، ثػػػـ كتابػػػة البيانػػػات الصػػػحيحة، بحيػػػث يكتػػػب البيػػػاف //عمػػػى الخطػػػا شػػػطبًا خفيفػػػًا باسػػػتعماؿ العالمػػػة )
وأف يتجنػػب خػػدش البيانػػات أو اسػػتعماؿ مػػادة الشػػطب  الصػػحيح فػػي ذات الحقػػؿ الػػذي وقػػع فيػػر الخطػػا،

 )الكوركت(.
 
 شطب عميها بخطيف متوازييف كما يمي:وفي حالة الخطا في تسجيؿ أي إجابة فتمغي بال .10
 

    
     

 
ذا تبيف بعد ذلؾ اف اإلجابة المشطوبة هي الصحيحة فيوضع رقمها مف جديد مقابؿ  .11 وا 

 اإلجابة الصحية ووضع دائرة عميها كالتالي:
 

    
     

 
ابة أي أعداد أو أرقاـ بالنسبة لكتابة األعداد أو األرقاـ : يجب إعطاء عناية خاصة عند كت .12

      في األماكف المخصصة لذلؾ وهي أما عمى شكؿ
 أو             .                     أو                 
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 الفصل الثالث   
 تعليمات استيفاء االستبيان 

 
 

 
 
 
 

 انجيبَبد انتؼزيفيخ 

 انًؼذاد انًتبحه وانخذيبد انًمذيخ 

 و خذيبد تُظيى األسزحانمبثهخ يغ يمذ 

 انزػبيخ لجم وثؼذ انىالدح 

 رػبيخ انىالدح وحذيثي انىالدح 

 َظبو انًؼهىيبد في انصحخ اإلَجبثيخ 

 األدويخ واإليذاداد في انصحخ اإلَجبثيخ 

 األدنخ اإلرشبديخ وانجزتىكىالد 
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 تؼليوبث استيفبء البيبًبث
 

 تؼزيفيت:البيبًبث ال

البيانػػػػات الجغرافيػػػػة التفصػػػػيمية لمنطقػػػػة عمػػػػػؿ المتعمقػػػػة ب عػػػػدد مػػػػف األسػػػػئمة عمػػػػىالجػػػػزء  اهػػػػذ يحتػػػػوي
عنواف المرفػؽ سػـ المرفػؽ الصػحي،ا، رمز المرفػؽ وأهمها: المحافظة، المديريةالميداني لممسح  /الباحثةالباحث

 .انػػاتقبػػؿ الشػػروع فػػي المقابمػػة مػػع المػػدلي بالبيبدقػػة  رتػػكتاب سػػتوفيها الباحػػثيبحيػػث الصػػحي، رقػػـ االسػػتبياف 
ويجب التنوير إلى أف المربعات الموجودة  عمى يسار الصفحة  خاصة بالترميز المكتبي، وعمى الباحث تركها 

رقـ االسػػػتبياف هػػػو رقػػػـ المرفػػػؽ فػػػي قائمػػػة العينػػػة الخػػػاص بالمحافظػػػة والػػػذي سيسػػػمـ مػػػف إدارة المسػػػح خاليػػػة.
 بالمحافظة.

 
 ة العمل الميداني وىي:كما يحتوى ىذا القسم عمى بيانات وصفية الزمة لمنطق

 تاريخ الزيارة
 يتـ تسجيؿ تاريخ الزيارة سوى األولى أو الثانية والوقت التي استغرؽ إلتماـ لزيارة.

 :النتيجة
 النتيجة.في يار النتيجة مف الترميز الموجود بتسجيؿ نتيجة الزيارة بعد انتهائها ويتـ اخت يقـو الباحث

 نوع المرفق:
تنوع حجمها والخدمات التي تقدمها، وهذا السؤاؿ يتطمب مف الباحث التاكػد مػف تتنوع المرافؽ الصحية ب

 ةوضػػع دائػػر يػػتـ نػػوع المرفػػؽ أمػػا أف يكػػوف مستشػػفى أو مركػػز صػػحي عػػاـ أو أمومػػة وطفولػػة أو وحػػدة صػػحية 
 حوؿ رمز المرفؽ الذي تـ زيارتر ويجب اختيار رمز واحد فقط.

 :المجيب( ) المدلي بالبيانات,المبحوث,مؤىل المستجيب
وظيفػػة مهنػة أو هػػذا السػؤاؿ يقػـو الباحػػث بوضػع دائػرة حػػوؿ الرمػز المناسػب والػػداؿ عمػى  للجابػة عمػى

يػػتـ وضػػع دائػػرة حػػوؿ فػػي المرفػػؽ  انػػات ، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ إذا كػػاف المسػػتجيب طبيػػبالشػػخص المػػدلي بالبي
ذا كانػػت 1بالشػػكؿ التػػالي  ) لطبيػػبالرمػػز المقابػػؿ  توضػػع دائػػرة  لػػيس لػػر مهنػػة صػػحية إداري المسػػتجيب( ، وا 

المدلي بالبيانات غير  أو مهنة( ، أما إذا كانت وظيفة 8حوؿ الرمز المقابؿ للجابػة المناسبة بالشػكؿ التالي )
 .(9ألخرى) وضع دائرة حوؿ الرمز المقابؿ فيتـ تحديد و كتابة وظيفتر و مذكورة  في قائمة اإلجابات
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 واخلدهبث املمدهت واملىاردالبٌيت التحتيت   :األول المسن

 
 هذا في المدلي بالبيانات مع االستعانة بمف يراا المدلي مف المختصيف مف الجزء هذا استيفاء لمباحث يمكف
 .بالتطعيـ العامميف أحد مف ستوفىت   بالتطعيـ الخاصة ألسئمةمثاؿ أ .القسـ

  
 .بالساعة ويسجؿة في المرفؽ الصحي عدد ساعات الدواـ الفعمي عف سؤاؿالب الباحث يبدأ (101) السؤال

  
 .بالساعة والدقيقة ونهايتر الدواـيقـو الباحث بتسجيؿ وقت بداية  (102) السؤال

 
يسجؿ الباحث عدد أياـ العمؿ التي يقوـ المرفؽ بتقديـ خدمات الصحة اإلنجابية في  103) السؤال )
 .األسبوع

 
 تنظيـ خدمات يقدـ المرفؽ أف عمى دالة عالمة أو الفتة أي توجد هؿ المالحظةلمباحث  )104( السؤال
 . المناسب الرمز حوؿ دائرة وتوضع األسرة

 
 هذا مف لممستفيدات السؤاؿ في المذكورة األسرة تنظيـ خدمات إتاحة مدى معرفة يهدؼ إلى  ( 105 ) السؤال
 األمومة رعاية /األسرة تنظيـل عيادة بر المرفؽ كاف فإذا حدا عمى منها كؿ بقراءة الباحث يقـو حيث .المرفؽ

 مكاف في متوفرة الخدمة كانت إذا (، أما1الرمز) حوؿ دائرة توضع العيادة، هذا في متاحة والخدمة والطفولة
ذا2الرمز) حوؿ الدائرة يوضع المرفؽ وداخؿ األسرة تنظيـ عيادة غير آخر  المكانيف كال في تقدـ كانت (، وا 

مرفؽ أخر ضمف نظاـ يجري تطبيقر  إلىالمستفيد  إحالة حالة في (، أما3الرمز) حوؿ الدائرة توضع
ذا4الرمز) حوؿ الدائرة توضعالستكماؿ تمقي الخدمة في مرفؽ أخر   بالمرة متوفرة غيرالخدمة  كانت (، وا 

 ( .5حوؿ الرمز) الدائرة توضع
 

 البنية التحتية:
مف  الزيارة يـو السؤاؿ في المذكورةشياء عف مدى توفر األ المالحظةبالسؤاؿ و الباحث يقـو ( 106السؤال )
 .  10-1في البنود واألسئمة مف  المناسب الرمز حوؿ دائرة وتوضع عدمها
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بغض النظر عف   المرفؽ في دائمة بصفة المرفؽ في العامميف حجـ معرفة يهدؼ إلى (107السؤال )
 مع لذلؾ المخصص المربع في العدد ويسجؿ منهـ كؿ ومستوى تخصص كؿ حسبالوضع الوظيفي وب

ذا000) يكتب كادر في التخصص أي وجود عدـ حالة في مالحظة  يكتب بال يعرؼ ةجابإلأكانت  (.وا 
(998.) 
 
 الخاصة التعميمات نفس إتباع قسـ الصحة اإلنجابية مع في العامميف عدد يهدؼ لمعرفة ( 108 ) السؤال 

 أو ال يعرؼ. يوجد ال حالتي في(.701)السؤال في العامميف أعداد بتسجيؿ
 

يتـ وضع دائرة  بنعـ اإلجابة كانت إذاف لألطباء والعامميف في المرفؽ. سكف عف توفر لمسؤاؿ :(109) السؤال
وأما في حالة عدـ  (، رمجاو  مكاف في ولكف خارجر) أو المرفؽ( داخؿ )هي هؿ تحدد حوؿ الرمز المناسب

 (3دائرة حوؿ الرمز)بوضع  . توفر ذلؾ السكف فإف اإلجابة هي بالتاكيد )ال(
 

 أدوات األعالم والتثقيف واألنصال:

 المعمقات تضـ والتي المرفؽ في واالتصاؿ والتثقيؼ اإلعالـ أدوات توفر معرفة يهدؼ إلى (110) السؤال
 مالحظةالبالسؤاؿ و  الباحث ويقـو .والوسائؿ السمعية والبصرية اآلخرى والممصقات التعريفية والنشرات

 الثالثة عشر الموضوعات مف موضوع كؿ أماـ المناسبة اإلجابة رمز حوؿ دائرة ضعيا و األدوات وتوفره
 .ويسمح بتعدد اإلجابات في هذا السؤاؿ

 
 :تسهيالت الفحص الطبي

 تسجيؿالدخوؿ إلى غرفة الفحص الطبي الخاصة بالصحة اإلنجابية و  الباحث يطمب( ىنا 111السؤال )
 السمعية الخصوصية مثؿ الطبي الفحص غرفة في تتوفر التي وطالشر  حوؿدوف إلقاء السؤاؿ  مالحظتو
  المناسبة اإلجابة ويسجؿ ،الخ ..الشبابيؾ أو األرضية سواء المكاف ونظافة والبصرية
ذا والموائد الشبابيؾ وحافة األرضية نظافة بالنظافة، المقصود أف مالحظة ويجب  أو ستائر هناؾ كانت وا 
بغرفة  العمؿ لتسهيؿ كافية تكوف أف والمياا اإلنارة بكفاية المقصود أف كما نظيفة تكوف أف فيجب سجاد

 . الفحص
 
 

 :المعدات والمستلزمات
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 تعمؿ كانت سواء . لمعمؿ وصالحيتها السؤاؿ في المذكورة المعدات توفر عمى يوجر لمتعرؼ (112) السؤال
 اإلجابة يضع ثـ واحدة واحدة اءتهابقر  الباحث يقـو حيث لالستخداـ. جاهزة و المخزف فيموجودة  فعال أو
 باالعتماد عمى إجابة المدلي بالبيانات. المناسب الرمز حوؿ

 
 أدوات توفر أي) (2( أو )1برقمي ) الخاصة (112) السؤال إجابة يراجع أف الباحث عمى (113) السؤال
 ال أو ال اإلجابة توفرة )أيم غير كانت فإذا. ( األسرة تنظيـ األمومة/ رعاية وحدة خارج أو داخؿ سواء تعقيـ
 توجد متوفرة )أي كانت أما إذا .(115لمسؤال)ينتقؿ ( و 2دائرة حوؿ الرقـ )  يضع (كال الرقميف في يعرؼ
 . ويساؿ السؤاؿ التالي(1الرمز) حوؿ دائرة توضع الرقميف( مف أي في نعـ إجابة

 
 حوؿ دائرة وتوضع المرفؽ هذا في خدـيست التعقيـ معدات مف نوع أييتـ توجير السؤاؿ عف  (114السؤال)
 اسـ يكتب بنعـ اإلجابة حالة وفى القائمة في ذكرا يرد لـ آخر نوع أي حوؿ التقصي يتـ ثـ المناسب. الرمز
 .(xالرمز) حوؿ الدائرة وتوضع تحدد أخرى خانة في الجهاز أو المعدة

 اإلجابات في هذا السؤاؿويسمح بتعدد  
 

 الوسائؿ بقراءة الباحث يقـو حيث.بالمرفؽ األسرة تنظيـ وسائؿ توفر مدى يوجر لمعرفة (115) السؤال
ذا ذكرت في حالة توفر الوسيمة، (1الرمز) حوؿ دائرة وتوضع واحدة ( واحدة7)-(1)مف  أخرى وسيمة وا 

 .(7رقـ) في تسجؿ
  

 البرامج ؿوتشم األمومة ورعاية األسرة تنظيـ خدمات بعض عمى التعرؼ الباحث يستكمؿ( 116السؤال )
 تنظيـ وسائؿ مف وسيمة باعتبارها المطمقة الطبيعية والرضاعة األسرة لتنظيـ الطبيعية الوسائؿ حوؿ التثقيفية
 .115) السؤال) استيفاء أسموب نفس يتبع حيث . الطارئ الحمؿ منع وحوؿ األسرة

 
 والتشخيص التحليل وحدات

 .(119السؤال) إلى بال ينتقؿ المستجوب أجاب افإذ تحاليؿمختبر  وجود عف الباحث يساؿ(117) السؤال

 ويساؿ السؤاؿ التالي.(1الرمز) حوؿ الدائرة توضع بنعـ اإلجابة كانت إذا أما 
 

 مختبر في لمتحميؿ العينات بعثالتحاليؿ مف عدمر أو ي بإجراء قوـي مختبركاف ال إذ ما حوؿ( 771) السؤال
 حدا عمى نوع كؿ يقرأ أف الباحث عمى المخبرية يتعيف  اليؿالتح مف نوع 71 السؤاؿ ويتضمف ، المرفؽ خارج
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 حوؿ دائرة توضع المرفؽ داخؿ يتـ التحميؿ كاف فإذا المناسب. اإلجابة رمز حوؿ دائرة بوضع ويقـو
كاف المختبر ال يقوـ بإجراء التحميؿ داخمر، أما إذا كاف المختبر يقوـ باخذ  إذا( 2)الرمز وحوؿ،  (1الرمز)

ر   .(3الرمز) حوؿ الدائرة توضعسالها لمتحميؿ في مختبر أخر العينة وا 
 

 :التحصين )التطعيم( خدمات
 ( 119) السؤال
 وعمى.مف عدمرواألمهات لألطفاؿ التطعيـ خدمات يقدـ المرفؽ كاف إذا ما عمى التعرؼ إلى السؤاؿ يهدؼ
 ذلؾ ( وبخالؼ1الرمز) حوؿ دائرة توضع بنعـ المستجيب أجاب فإذا عمى حدا، تطعيـ كؿ قراءة الباحث
 (.2الرمز) حوؿ الدائرة توضع

 
 إدارة اإلمداد:

 واألدوية الحمؿ منع لوسائؿ مخزني ونظاـ دفتري حصر هناؾ كاف إذا ما يوجر لمعرفة (120السؤال)
 كاف ( إذا1الرمز ) حوؿ الدائرة وتوضع .األخرى واألدوية والمقاحات واألمصاؿ الخاصة بالصحة اإلنجابية

ال ومخزني دفتري ـنظا هناؾ  (.2الرمز) حوؿ الدائرة فتوضع وا 
 

 سجالت الحفظ:
 المرفؽ في تحفظ البطاقات كانت فإذا المرفؽ في المستفيدات بطاقات حفظ يوضح أسموب (121السؤال)
ذا (1الرمز) حوؿ الدائرة توضع  بها يحتفظف المستفيدات مف خدمات الصحة اإلنجابية في المرفؽ نتكا وا 
  ( .4( وأخرى )3)الرمز (و ال تستعمؿ بطاقات توضع دائرة حوؿ2الرمز) حوؿ الدائرة توضع

 
 اإلدارة واألشراف:

 .األعمى المستويات قبؿ مف المرفؽ عمى اإلشراؼ وجود لمعرفةيوجيان  (123)( و122السؤال )
  
يارة يتـ وضع ز  إذا لـ يكف هناؾفيوجر لمعرفة زمف آخر زيارة إشرافية تمت لممرفؽ الصحي  (122)السؤال  

، أما إذا كانت الزيارة خالؿ الستة األشهر األخيرة 124مباشرة إلى السؤاؿ  ينتقؿ ( و3دائرة حوؿ الرقـ )
 (2( وغذا جرت الزيارة قبؿ ستة أشهر توضع دائرا حوؿ الرمز)1توضع دائرة حوؿ الرمز)

اية اإلدارة بنتائج عممية ـ بر المشرؼ في آخر زيارة ويدؿ عمى در امعرفة ما قيوجر ل (123)السؤال  
 اإلشراؼ.
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 :تكلفة الخدمة

 الوسيمة بقراءة الباحث ويقـو المرفؽ يقدمها التي الخدمة أو الوسيمة تكاليؼ يوجر لمعرفة(124السؤال ) 
 المعاينة/ الكشؼ بتكمفة الخاص العمود في المناسبة اإلجابة ويسجؿ المعاينة/ الكشؼ قيمة عف ويساؿ
 العمود فيأو الوسيمة   الخدمة تقديـ تكمفة تسجؿ ثـ مجانا الكشؼ كاف إذا (95) رمزال حوؿ دائرة وتوضع
 (96الرمز) حوؿ الدائرة توضع الخدمة يقدـ ال أو الوسيمة ال يوفر المرفؽ كاف إذاأما  بذلؾ، والخاص التالي

 . في العمود األوؿ
 
 

تػػػػػػوفرت تمػػػػػػؾ الخدمػػػػػػة فتوضػػػػػػع :يوجػػػػػػر لمعرفػػػػػػة تػػػػػػوفر خػػػػػػدمات الرقػػػػػػود فػػػػػػي المرفػػػػػػؽ فػػػػػػإف  (125الســــــؤال )
ف لـ تتوفر فتوضع الدائرة حوؿ الرمز )1دائرة حوؿ الرمز )  (.2( وا 

 
فتػػػػػػرة خػػػػػػالؿ : يوجػػػػػػر لمعرفػػػػػػة تػػػػػػوفر األسػػػػػػرتة الالزمػػػػػػة لوضػػػػػػع المػػػػػػريض تحػػػػػػت المالحظػػػػػػة  (126الســــــؤال )

ف لػػػػـ تتػػػػو 1الميػػػػؿ فػػػػي المرفػػػػؽ فػػػػإف تػػػػوفرت األسػػػػرة لتقػػػػديـ تمػػػػؾ الخدمػػػػة فتوضػػػػع دائػػػػرة حػػػػوؿ الرمػػػػز ) فر ( وا 
 (.2فتوضع الدائرة حوؿ الرمز )

 
 

فػػػػػإذا كانػػػػػت : يوجػػػػػر لمعرفػػػػػة مػػػػػدى توجػػػػػر المرفػػػػػؽ لمعرفػػػػػة رأي المسػػػػػتفيديف مػػػػػف خدماتػػػػػر،  (127الســـــؤال )
االجابػػػػػػة بعػػػػػػدـ تػػػػػػوفر نظػػػػػػاـ لمعرفػػػػػػة رأي المسػػػػػػتفيديف حػػػػػػوؿ المرفػػػػػػؽ وخدماتػػػػػػر أو )ال أعػػػػػػرؼ( فيػػػػػػتـ وضػػػػػػع 

ذا كانػػػػػػت االجابػػػػػػة بػػػػػػنعـ فيػػػػػػتـ وضػػػػػػع 131( ثػػػػػػـ االنتقػػػػػػاؿ إلػػػػػػى السػػػػػػؤاؿ 8( أو )2دائػػػػػػرة حػػػػػػوؿ الرمػػػػػػز ) ، وا 
 (، ثـ توجير السؤاؿ التالي.1دائرة حوؿ الرمز )

 
ويوجػػػػػػػػر لتحديػػػػػػػػد نػػػػػػػػوع النظػػػػػػػػاـ المسػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػي معرفػػػػػػػػة رأي المسػػػػػػػػتفيديف مػػػػػػػػف المرفػػػػػػػػؽ  (:128الســــــــؤال )

( 1وخدماتػػػػر، وعنػػػػدها يجػػػػب ذكػػػػر االختيػػػػارات االربعػػػػة الممكنػػػػة واالجابػػػػة عمػػػػى كػػػػؿ منهػػػػا. ويوضػػػػع الرمػػػػز)
 ال.في حالة اإلجابة ب  (2) اؿ اإلجابة بنعـ أوفي ح

 
إف معرفػػػػػػة رأي المسػػػػػػػتفيديف حػػػػػػػوؿ خػػػػػػدمات المرفػػػػػػػؽ يفيػػػػػػػد فػػػػػػي اتخػػػػػػػاذ قػػػػػػػرارات مناسػػػػػػػبة  (:129الســـــــؤال )

لتحسػػػػػػيف األداء، وهنػػػػػػا يوجػػػػػػػر السػػػػػػؤاؿ لمعرفػػػػػػة مػػػػػػػا إذا كػػػػػػاف المرفػػػػػػؽ يتخػػػػػػػذ أي إجػػػػػػراءات بنػػػػػػاء عمػػػػػػػى رأي 
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. فػػػػي حالػػػػة أف نظمػػػػة المػػػػذكورة فػػػػي السػػػػؤاؿ السػػػػابؽاأل المسػػػػتفيديف الػػػػذي يػػػػتـ الحصػػػػوؿ عميػػػػر عبػػػػر أي مػػػػف
( ويػػػػػتـ االنتقػػػػػاؿ 2المرفػػػػػؽ ال يتخػػػػػذ اجراءاتػػػػػر بنػػػػػاء عمػػػػػى رأي المسػػػػػتفيديف فيػػػػػتـ وضػػػػػع دائػػػػػرة حػػػػػوؿ الرمػػػػػز )

، أمػػػػػا إذا كػػػػػاف المرفػػػػػؽ يتخػػػػػذ اجػػػػػراءاٍت مػػػػػا مبنيػػػػػة عمػػػػػى رأي المسػػػػػتفيديف فيػػػػػتـ وضػػػػػع  131إلػػػػػى السػػػػػؤاؿ 
 ؿ التالي.( وتوجير السؤا1دائرة حوؿ الرمز)

 
يػػػػػػػػػتـ توجيػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػؤاؿ لمعرفػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػفرت االجػػػػػػػػػراءات المتخػػػػػػػػػذة بنػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى رأي  (:130الســـــــــؤال )

المسػػػػػتفيديف عػػػػػف تغييػػػػػر فػػػػػي الخػػػػػدمات المقدمػػػػػة خػػػػػالؿ األشػػػػػهر الثالثػػػػػة الماضػػػػػية، وفػػػػػي حػػػػػاؿ وجػػػػػود مثػػػػػؿ 
أمػػػػػا (، 1تمػػػػػؾ التغييػػػػػرات ي طمػػػػػب مػػػػػف المبحػػػػػوث وصػػػػػفها ويػػػػػدونها الباحػػػػػث بعػػػػػد وضػػػػػع الػػػػػدائرة حػػػػػوؿ الرمػػػػػز)

( 2فػػػػي حػػػػاؿ عػػػػدـ وجػػػػود تغيػػػػر فػػػػي الخػػػػدمات أو عػػػػدـ معرفػػػػة وجػػػػود التغييػػػػر فتوضػػػػع الػػػػدائرة حػػػػوؿ الرمػػػػز )
 (.8أو )

 
يوجػػػػػر السػػػػػؤاؿ لمعرفػػػػػة هػػػػػؿ يقػػػػػـو المرفػػػػػؽ بمراقبػػػػػة جػػػػػودة الرعايػػػػػة التػػػػػي يقػػػػػدمها ضػػػػػمف   (:131الســـــؤال )

مف برنػػػػامج روتينػػػػي برنػػػػامج روتينػػػػي لضػػػػماف الجػػػػودة، فػػػػإذا كانػػػػت االجابػػػػة بعػػػػدـ تػػػػوفر مراقبػػػػة لمجػػػػودة ضػػػػ
( عمػػػػػى التػػػػػوالي ومػػػػػف 8( أو )2أو عػػػػػدـ معرفػػػػػة مػػػػػدى تػػػػػوفر ذلػػػػػؾ النظػػػػػاـ فيػػػػػتـ وضػػػػػع دائػػػػػرة حػػػػػوؿ الرمػػػػػز )

مػػػػا إذا كانػػػػت االجابػػػػة بػػػػنعـ فيػػػػتـ وضػػػػع دائػػػػرة حػػػػوؿ الرمػػػػز )133ثػػػػـ االنتقػػػػاؿ إلػػػػى السػػػػؤاؿ  ( وتوجيػػػػر 1، وا 
 السؤاؿ التالي.

 
ائؿ المسػػػػػتخدمة ضػػػػػمف نظػػػػػاـ الجػػػػػودة المعمػػػػػوؿ يػػػػػتـ توجيػػػػػر السػػػػػؤاؿ لمعرفػػػػػة مػػػػػاهي الوسػػػػػ (:132الســـــؤال )

بػػػر فػػػي المرفػػػؽ، وهنػػػا يجػػػب توجيػػػر السػػػؤاؿ لكػػػؿ مػػػف الخيػػػارات االربعػػػة المػػػذكورة حيػػػث يػػػدوف الباحػػػث نػػػػوع 
االجابػػػػػة )نعػػػػػـ، ال، ال أعػػػػػرؼ( بوضػػػػػع دائػػػػػرة حػػػػػوؿ الرمػػػػػز المناسػػػػػب، وفػػػػػي الخيػػػػػار الرابػػػػػع ) أخػػػػػرى( يػػػػػتـ 

 نظاـ ضماف الجودة المعموؿ بر. ذكر الوسائؿ االخرى التي يستخدمها المرفؽ في
 

يػػػػػػتـ توجيػػػػػػر السػػػػػػؤاؿ لمعرفػػػػػػة االنشػػػػػػطة التػػػػػػي يقػػػػػػـو بهػػػػػػا المرفػػػػػػؽ خػػػػػػارج الجػػػػػػدراف ومػػػػػػف  (:133الســــــؤال )
خاللهػػػػػا يقػػػػػدـ خدماتػػػػػر إلػػػػػى المجتمعػػػػػات المجػػػػػاورة، وفػػػػػي حػػػػػاؿ عػػػػػدـ تػػػػػوفر مثػػػػػؿ تمػػػػػؾ االنشػػػػػطة يػػػػػتـ وضػػػػػع 

وجػػػػود تمػػػػؾ االنشػػػػطة فيػػػػتـ وضػػػػع دائػػػػرة ، امػػػػا فػػػػي حػػػػاؿ 135( واالنتقػػػػاؿ الػػػػى السػػػػؤاؿ 2دائػػػػرة حػػػػوؿ الرمػػػػز )
 ( وتوجير السؤاؿ التالي.1حوؿ الرمز )
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(: يستفسػػػػػػػر الباحػػػػػػػث عػػػػػػػف نػػػػػػػوع االنشػػػػػػػطة المقدمػػػػػػػة خػػػػػػػارج جػػػػػػػدراف المرفػػػػػػػؽ بتوجيػػػػػػػر هػػػػػػػذا 134الســـــــؤال )
 العشرة ويضع دائرة حوؿ رمز االجابة المناسبة. السؤاؿ لكؿ خيار مف خياراتر

 
إذا كػػػػػػاف المرفػػػػػػؽ يقػػػػػػيـ انشػػػػػػطة تتعمػػػػػػؽ بالصػػػػػػحة المدرسػػػػػػية،  يوجػػػػػػر السػػػػػػؤاؿ لمعرفػػػػػػة مػػػػػػا (:135الســــــؤال )

 سواء داخؿ أو خارج المرفؽ، وتوضع الدائرة حوؿ رمز االجابة المناسبة.
 
 ثـ االستبياف. استيفاء أثناء قدمها التي المساعدة عمى /المبحوثة لممبحوث الشكر بتوجير المقابمة تختتـ ثـ

 مالحظاتر بكتابة يقـو ثـ.المقابمة خصوصية ودرجة بحوثالم تعاوف مدى حوؿ مالحظاتر الباحث يسجؿ

 . لذلؾ المخصص المكاف في المقابمة وتاريخ اسمر ويكتب األخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اإلجنببيت والصحت األسزة تٌظين خدهبث همدم هغ املمببلت  المسن الثبًي:
في حالة و ( 1)سؤاؿ مف االستبياف في القسـ األوؿ 105الخدمة المشار إليها في السؤاؿ رقـ  يتـ الرجوع إلى

 .في هذا القسـ مف االستبياف الخدمة استمر تمؾ توفر
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 وفى فقط واحد شخص من خالل وتستوفى . الخدمات مقدمي حوؿ أسئمة االستبياف مف الثاني الجزء يتضمف
 .المرفؽ في مسئولية األكثر مؤهال أو األعمى الشخص عف تستوفي شخص مف أكثر وجود حالة

 
 ة المبحوث: خمفي

أقؿ مف  اإلجابة، فإذا كانت بالمرفؽ بصفة مستمرة المبحوث عمؿ مدة معرفة: يوجر السؤاؿ ل (201) السؤال
"لسنة أو أكثر" يتـ كتابة عدد السنوات  اإلجابة(، أما إذا كانت 00ستة أشهر توضع دائرة حوؿ الرمز )

 (.98دائرة حوؿ الرمز )ألقرب سنة صحيحة، أما إذا كاف المبحوث ال يتذكر فتوضع ال
 

ًا فيوضع دائرة حوؿ الرمز طبيب المبحوث كاف فإذا المبحوث مؤهالت : يوجر السؤاؿ لمعرفة  (202) السؤال
ذا كاف أحد الفئات الطبية  ( 1) ( 2)ممرض، مساعد طبي أو قابمة( فيتـ وضع دائرة حوؿ الرمز ) األخرىوا 

خالؼ ما ذكر فيتـ وضع الدائرة حوؿ الرمز المبحوث مؤهؿ ف (، أما إذا كا205ويتـ االنتقاؿ إلى السؤاؿ )
 (.206( واالنتقاؿ الى السؤاؿ )3)
 

 بالسنوات الميالدية.يتـ فير توجير السؤاؿ لمعرفة سنة التخرج لممبحوث وكتابتر و :(203) السؤال
 حوؿ الرمز المناسب. (: يوجر لمعرفة الدراسات العميا التي قاـ بها المبحوث ويتـ وضع الدائرة204السؤاؿ )
ويتـ توجير السؤاؿ لمعرفة ما إذا كاف المبحوث قد التحؽ باية دورات تدريبية خاصة بتنظيـ  (:205السؤال )

 األسرة، وتوضع الدائرة حوؿ الرمز المناسب.
 يوجر السؤاؿ لمعرفة جنس المبحوث.(: 206السؤال )

 
 

 (:217-207األسرة ) تنظيم خدمات
 قبمر وصؼ يحذر المبحوث نظر وجهة مف لممستفيدة عمر أصغرلمعرفة  :يوجر  (001السؤال )يوجر 
، ويسجؿ العمر بالسنوات لكؿ وسيمة الوسائؿتمؾ  وصؼمف  بعدا يحذر عمر وأكبر لها، األسرة تنظيـ وسائؿ

عمى  وذلؾ(، 95عمى حدة، وفي حالة عدـ تحديد عمر معيف لوصؼ الوسيمة،يتـ وضع دائرة حوؿ الرمز )
 .الوسائؿ مف وسيمة لكؿ بالنسبة طبية موانع وجود عدـ افتراض
: يوجر السؤاؿ لمعرفة اقصى عمر لممستفيدة يحذر المبحوث بعدا مف وصؼ الوسيمة،   (001السؤال )يوجر 

 الوسيمة اسـ الباحث ويقرأ الوسائؿ ، مف وسيمة لكؿ بالنسبة طبية موانع وجود عدـ عمى افتراض وذلؾ 
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 حوؿ دائرة توضع العمر تحديد عدـ حالة وفى بالسنوات،  لذلؾ المخصص بعالمر  في العمر ويسجؿ
 (.95الرمز)

 

 يجب الذي األطفاؿ لعدد أدنى حد هناؾ كاف إذا ما حوؿ المبحوث نظر وجهة لمعرفة يهدؼ( 209السؤال )
 مف هامنعألسرة بشرط عدـ وجود موانع طبية تتنظيـ ا وسائؿ بعض استخداـ بدء قبؿ إنجابر المرأة عمى

 في يسجؿ العدد ذكر والغرس. فإذا والحقف والمولب الذكري والواقي الحبوب الوسائؿ هذا وتشمؿ اإلنجاب
ال توضع لذلؾ المخصص المربع  (.95الرمز) حوؿ دائرة وا 

 
 وصؼ قبؿ الزوج موافقة عمى الحصوؿ ضرورة مدى وجهة نظر المبحوث حوؿ يوجر لمعرفة (210السؤال)
 . والغرس والحقف والمولب الذكري والواقي الحبوب مثؿ لممرأة سرةاأل تنظيـ وسائؿ بعض

 (: يوجو لمعرفة لمعرفة ما إذا كان المبحوث يسأل عن الحالة االجتماعية لممستفيدة.211السؤال )
 
 (:215-212) األسئمة 

 لمستفيداتا معظـينصح بها المبحوث  أسرة تنظيـ وسائؿ توجد كانت إذا ما معرفة إلى (212السؤال) يهدؼ
( 1الرمز) حوؿ دائرة توضع نعـ اإلجابة كانت إذا، فالوالدات بيف لممباعدة باستخدامها لتاجيؿ الحمؿ أو

السؤال التالي, أم إذا كانت االجابة خالف ذلك فيتم وضع دائرة حول الرمز المناسب واالنتقال إلى  ويساؿ
 (.214السؤال )

  
 حوؿ دائرة وتوضعتي ينصح بها المبحوث لممباعدة بيف الوالدات : يوجر لمعرفة الوسائؿ ال (213)السؤال 

" بعد  أخرى" في تكتبف السؤاؿ في ترد لـ وسيمة ذكرت إذاأما  (،)يسمح بتعدد االجاباتتذكر وسيمة كؿ رمز
 طبية. موانع وجود عمى افترض عدـ (.xالرمز) حوؿ دائرة ضعو 

 بها ينصح وسيمة كؿ حوؿ دائرة وتوضع(  212 السؤال) اسموب نفسب يوجر والذي(: 214,215السؤال)
  إلى أو اختيارها تنتقؿ  المستفيدة صحة عمى تتوقؼ أو ال اإلجابة كانت إذا أما، )يسمح بتعدد االجابات

 
يتـ توجير السؤاؿ لمعرفة تصرؼ المبحوث حوؿ استعماؿ وسيمة مف وسائؿ تنظيـ االسرة : (216السؤال)

 )يسمح بتعددالمناسبة،  اإلجابةعميها الدورة الشهرية، ويتـ وضع دائرة حوؿ لمستفيدة جديدة دوف أف تكوف 
.، وفي حالة ذكر أي إجراء أو تصرؼ لـ يذكر آنفًا فيتـ وضع دائرة المذكورة سرد الخيارات مع اإلجابات

 ، ويتـ ذكر ذلؾ االجراء أو التصرؼ.×حوؿ الرمز 
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نتظاـ توفير شرائط تنظيـ األسرة لممستفيدة حيث أف عمى ويتـ توجير السؤاؿ لمعرفة مدى ا( : 217) السؤال
شريط في السنة لكؿ مستفيدة، وتتـ كتابة عدد االشرطة في الخانات المناسبة، وفي  12دد المرفؽ توفير ع

 (.98حالة عدـ معرفة كـ العدد فيتـ وضع الدائرة حوؿ الرمز )
 

 خدمات الصحة االنجابية: 
 (:221-218األسئمة من )

 حبوب تستخدـ كانت التي لممستفيدة المبحوث يوجهها التي النصائح هي ما لمعرفة يوجر: (218ل )السؤا
 الوصؼ واتضح أنها معرضة لخطر العدوى باحد تجديد تطمب أو لمكشؼ لممرفؽ وحضرت الحمؿ منع

 إذا أما ،سؤاؿال في الواردة الوسائؿ وتتضمنها ذكرت التي النصائح جميع يتـ تسجيؿجنسيا  المنقولة األمراض
، أما في حالة عدـ (xالرمز) حوؿ الدائرة بعد وضع أخرى خانة في تسجؿفالسؤاؿ  في واردة غير كانت

 (.Yمعرفتر ألي مف النصائح فيتـ وضع الدائرة حوؿ الرمز )
 

 اكتشافر حالة في المبحوث يتخذها أف يمكف التي اإلجراءات مف عدد يوجر السؤاؿ لمعرفة : (219السؤال)
 حوؿ دائرة بوضع يذكرها التي اإلجابات جميع وتسجؿ ،جنسيا منقوؿ مرض باي المستفيدات أحد بةإصا
ذا (، بدوف سردها لممبحوث)يسمح بتعدد الخيارات،  المناسب الرمز  في ترد لـ أخرى إجابة هناؾ كاف وا 
 .(xالرمز) حوؿ دائرة وضع"وب أخرى" في تسجؿ السؤاؿ

 
خدمات داعمة يقدـ أي رعاية أو دعـ نفسي أو المرفؽ الصحي عرفة ما إذا(: يهدؼ السؤاؿ لم220)السؤاؿ 

 ألشخاص المتعايشيف مع مرض اإليدز)المصابيف بعدوى فيروس االيدز(ل
 

 حيث مف المرفؽ عمؿ تعوؽ التي المشكالت أهـ عمى التعرؼ مف خالؿ هذا السؤاؿ يحاوؿ (221السؤال )
 األعمى الخ... اإلشرافية بالمستويات واالتصاؿ اإلداري العمؿ وعبء البشرية والموارد والميزانية التجهيزات

 بوضوح وتكتب تذكر التي واالقتراحات المشكالت وتسجؿ حدا عمى كؿ السؤاؿ في الموضحة البنود وتقرأ
 .المبحوث يذكرها وكما
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 يسجؿ ثـ ستبياف.اال استيفاء أثناء قدمها التي المساعدة عمى لممبحوث الشكر بتوجير المقابمة تختتـ ثـ
 مالحظاتر بكتابة يقـو ثـ.المقابمة خصوصية ودرجة المبحوث تعاوف مدى حوؿ مالحظاتر المشرؼ /الباحث
 . لذلؾ المخصص المكاف في المقابمة وتاريخ اسمر ويكتب األخرى
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 المسن الثبلث : الزػبيت لبل وبؼد الىالدة
في و ( 2،3)سؤاؿ مف االستبياف في القسـ األوؿ 105ـ المشار إليها في السؤاؿ رق اتالخدم يتـ الرجوع إلى

 .في هذا القسـ مف االستبياف استمر اتالخدم تمؾ حالة توفر
المتعمقة بالرعاية ما قبؿ وما بعد والخدمات  الخدمات مقدمي حوؿ أسئمة االستبياف مف الثالث الجزء يتضمف
  . الوالدة.
تقديـ رعاية ما  المكاف الذي يتـ فيرإلى  يصطحبرأف  أف يطمب مف مدير المرفؽ الصحيعمى الباحث يجب 

لشخص المسئوؿ عف تقديـ خدمات رعاية ما قبؿ وما بعد إلى ا الباحثيقوـ بتقديـ ، ثـ قبؿ وما بعد الوالدة
 الوالدة.

بتفويض أف يطمب مف مدير المرفؽ الصحي  الباحثعمى فغير موجود المختص )مقدـ الخدمة(إذا الشخص ف
 وؿ عف تقديـ خدمات رعاية ما قبؿ وما بعد الوالدة وذلؾ للجابة عف األسئمة.شخص آخر مسئ

مراجعة السجالت فإنر سيطمب مف المبحوث إلى توجير األسئمة  بإعالـ المستجيب أنر باإلضافة الباحثيقـو 
 ووثائؽ أخرى متعمقة باألسئمة .

خمفية عمى معمومات حوؿ والذي يهدؼ لمحصوؿ ( 130-103يبدأ ىذا الجزء من المسح بسؤال )
وفي حالة كاف المبحوث في هذا الجزء هو نفس الشخص الذي أدلى بالبيانات في القسـ الثاني مف المبحوث، 

 .217االستبياف فيتـ االنتقاؿ مباشرة إلى السؤاؿ 
 

مف  بالمرفؽ، فإذا كانت اإلجابة أقؿ بصفة مستمرة المبحوث عمؿ مدة معرفةيوجر السؤاؿ ل (:301السؤال )
(، أما إذا كانت اإلجابة "لسنة أو أكثر" يتـ كتابة عدد السنوات 00ستة أشهر توضع دائرة حوؿ الرمز )

سنوات ونصؼ فيتـ تسجيمها أربع  3عمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت عدد سنوات الخدمة  ألقرب سنة صحيحة،
 (.98أما إذا كاف المبحوث ال يتذكر فتوضع الدائرة حوؿ الرمز ) (، 04سنوات )
ًا فيوضع دائرة حوؿ الرمز طبيب المبحوث كاف فإذا المبحوث مؤهالت يوجر السؤاؿ لمعرفة  (:302السؤال )

ذا كاف أحد الفئات الطبية األخرى )ممرض، مساعد طبي أو قابمة( فيتـ وضع دائرة حوؿ الرمز ) ( 1) ( 2وا 
ما ذكر فيتـ وضع الدائرة حوؿ الرمز (، أما إذا كاف مؤهؿ المبحوث خالؼ 305ويتـ االنتقاؿ إلى السؤاؿ )

 (.306( واالنتقاؿ الى السؤاؿ )3)
 

 بالسنوات الميالدية.يتـ فير توجير السؤاؿ لمعرفة سنة التخرج لممبحوث وكتابتر و :(303) السؤال
 عميا ويتـ وضع الدائرة حوؿ الرمز المناسب.هؿ قاـ المبحوث بدراسات  (: يوجر لمعرفة304السؤاؿ )



37 

 

ويتـ توجير السؤاؿ لمعرفة ما إذا كاف المبحوث قد التحؽ باية دورات تدريبية خاصة بتنظيـ  (:305السؤال )
 األسرة، وتوضع الدائرة حوؿ الرمز المناسب.

 يوجر السؤاؿ لمعرفة جنس المبحوث.(: 306السؤال )
خدمات ما بعد (: يوجر لمعرفة ما إذا كاف المبحوث يقدـ خدمات رعاية ما قبؿ الوالدة أو 217السؤاؿ )

 الوالدة أو كميهما، وتوضع الدائرة حوؿ الرمز المناسب.
نوع المواد المتعمقة برعاية ما قبؿ وما بعد الوالدة التي يقدمها المرفؽ، ويتـ : يوجر لمعرفة (108السؤال )

( 2لرمز )وضع دائرة دائرة حوؿ الرمز المناسب، أما إذا تـ ذكر مواد أخرى لـ يتـ سردها فتوضع دائرة حوؿ ا
 ويتـ تحديد تمؾ المواد.

عدد السنوات التي قدـ فيها المبحوث خدمات  لسؤاؿ المبحوث عف إجمالييهدؼ هذا السؤاؿ  (109السؤال)
فيها. انظر إلى  لخدمات في جميع المرافؽ التي عمؿفي تقديـ تمؾ ا بؿ أو ما بعد الوالدة أثناء عممرما ق

 (. 103ف السؤاؿ )المثاؿ حوؿ الترميز عف عدد السنوات م
يتعمؽ برعاية ما قبؿ  ًا أثناء الخدمةتدريبتمقى ما إذا تمقى المبحوث هذا السؤاؿ لتحديد  يهدؼ (130السؤال )

(. إذا كانت اإلجابة بػ ال في أي بند 7-3كؿ أنواع التدريبات المسجمة ) بسرد الباحثوما بعد الوالدة. يقـو 
( وينتقؿ إلى البند اآلخر.إذا كانت اإلجابة بػ نعـ 2ة حوؿ الرمز )يقـو الباحث بوضع دائر  أ130في السؤاؿ 

لنفس البند ويضع دائرة  ب(130السؤال)(. ثـ ينتقؿ الباحث إلى 3يقـو الباحث بوضع دائرة حوؿ الرمز )
إذا تمقى المبحوث تدريب في الخدمة (. 130السؤال)حوؿ اإلجابة المناسبة. ويقـو بتكرارها لجميع البنود في 

 (. أخرىي أي موضوع لـ يتـ ذكرا في القائمة يقـو المبحوث بكتابة اسـ التدريب في الفراغ )ف
 

لمحصوؿ عمى معمومات حوؿ خدمات الرعاية لما قبؿ  تـ تصميـ تمؾ االسئمة( 127 -133األسئمة من )
عمى المرفؽ  يداتلممستفوما بعد الوالدة المقدمة في المرفؽ الصحي واإلمدادات المتوفرة لمكادر لتقديمها 

 الصحي.
 

( وما إذا 200لمعرفة عدد األياـ التي تقدـ فيها خدمات رعاية ما قبؿ الوالدة )تهدؼ  (:134-133سؤال )
كانت تقدـ في نفس يـو الزيارة، وكذلؾ إلى معرفة عدد األياـ التي تقدـ فيها مواد رعاية ما قبؿ الوالدة وما إذا 

 . ـو الزيارةكانت وما إذا كانت تقدـ في نفس ي
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مف لممستفيدات  معرفة ما إذا كاف يتـ أخذ قياسات العالمات الحيوية روتينياً يهدؼ إلى ( 135سؤال )
خدمات رعاية ما قبؿ الوالدة قبؿ المعاينة، مع مشاهدة ذلؾ، أو مراجعة وجود تسجيؿ لتمؾ العالمات في 

 لمناسب.يتـ وضع دائرة حوؿ الرمز ا السجالت اليومية لرعاية الحوامؿ.
 

( يوجر هذا السؤاؿ لمعرفة مدى توفر لقاحات الكزاز أياـ تقديـ خدمات رعاية الحامؿ. أ 136السؤال )
فحص هدة سجؿ رعاية الحامؿ. مف للجابة عمى هذا السؤاؿ يجب عمى الباحث أف يساؿ المبحوث لمشا

لقاح الكزاز متوفرًا في أياـ توفر  تواريخ ومعمومات تقديـ الخدمة في السجؿ يستطيع الباحث تحديد ما إذا كاف
أف المقاح تـ تقديمر في أياـ توفر خدمات  ًا يوضجالحامؿ. إذا شاهد الباحث نموذج رعاية تقديـ خدمات

(. إذا أفاد المستجيب باف هذا الخدمة غير متوفرة طواؿ أياـ 3رعاية الحامؿ يتـ وضع دائرة حوؿ الرمز)
.  إذا لـ تتوفر سجالت لمحصوؿ عمى المعمومات 5دائرة حوؿ الرمز تقديـ خدمات رعاية الحامؿ يتـ وضع 
( حتى إذا أفاد المبحوث أف المقاح متوفر في أياـ تقديـ خدمات رعاية 8يقـو الباحث يوضع دائرة حوؿ الرمز)

 الحامؿ.
 

. يوجر هذا السؤاؿ لمعرفة مدى توفر الحديد و حمض الفوليؾ وعالجات ضد المالريا (د -ب136السؤال)
يساؿ المبحوث أف وللجابة عمى هذا السؤاؿ يقـو الباحث مرة أخرى بفحص السجؿ اليومي لرعاية الحامؿ 

يرير الحديد وحمض الفوليؾ وعالج المالريا. إذا كاف متوفرًا بسهولة ويستطيع المبحوث مشاهدة السجؿ 
ذا لـ يستطيع مشاهدة 3يتـ وضع دائرة حوؿ الرمز) لممستفيداتاليومي أنر يتـ تقديمر بشكؿ منتظـ  ( وا 

أيضا.  إذا أفاد  0األدوية ولكف السجالت تفيد بانها تقدـ بشكؿ روتيني يتـ وضع دائرة حوؿ الرمز 
(. أما إذا أجاب المبحوث بانر غير 2المستحيب بانها ال تقدـ عادة يقـو الباحث بوضع دائرة حوؿ الرمز)

 (.8متاكد يتـ وضع دائرة حوؿ الرمز)
 

( يهدؼ إلى تقديـ معمومات حوؿ إذا كاف المبحوث يقدـ مشورة حوؿ تنظيـ األسرة ىـ 136السؤال)
لرعاية ما قبؿ وما بعد الوالدة الالتي ال يبحثف بالضرورة عف معمومات حوؿ تنظيـ األسرة. يقوـ  لممستفيدات

ـ بإعطاء المشورة الباحث أوالً  بسؤاؿ المبحوث إذا أجاب بػ نعـ يقـو الباحث بالتقصي عبر سؤاؿ كيؼ تقو 
أنر  المبحوث ( إذا قاؿ3رعاية ما قبؿ وما بعد الوالدة. يقـو الباحث بوضع دائرة حوؿ الرمز)مف  لممستفيدة

ناقشهف حوؿ تمؾ المواضيع كػ عدد مرات الحمؿ، عدد األطفاؿ التي لديها، وحالتهـ الصحية، دائمًا يسالهف وي
حوؿ الفواصؿ القصيرة لموالدات )مثاًل الحمؿ السريع بعد ،والمخاطر الصحية خططها المستقبمية للنجاب
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الوالدات. إذا كانت اإلجابة نعـ  المباعدة بيفالوالدة(، خيارات حوؿ وسائؿ تنظيـ األسرة المتوفرة مف أجؿ 
لرعاية ما قبؿ وما بعد الوالدة  لممستفيداتولكنها ال تستطيع شرح أو إعطاء أمثمة حوؿ كيفية تقديـ المشورة 

( 2يقـو الباحث بوضع دائرة حوؿ الرمز) "ال"(. إذا كانت اإلجابة بػ 2قـو الباحث بوضع دائرة حوؿ الرمز)في
ذا كاف المبحوث لـ يعي ما إذا كاف المرفؽ يقوـ بتقديـ مشورة حوؿ تنظيـ األسرة بشكؿ روتيني  كذلؾ، وا 

 (.8ز)ما قبؿ وما بعد الوالدة يقـو الباحث بوضع دائرة حوؿ الرم لمستفيدات
 

يهدؼ هذا السؤاؿ إلى تقديـ معمومات حوؿ توفر الفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة ( و 136السؤال )
المكتسب في المرفؽ الصحي.إذا تـ تقديمر بشكؿ روتيني يعني أف الكادر تـ تدريبهـ عمى الفحص الطوعي 

ؿ منتظـ حسب طمب وأف المرفؽ الصحي يممؾ تسهيالت إجراء اختبار نقص المناعة المكتسب بشك
في المرفؽ  أي شخص. يبدأ الباحث بسؤاؿ المبحوث ما إذا كاف لدير دراية حوؿ ما إذا كاف المستفيديف

ذا كاف المرفؽ الصحي لدير الخصوصية الضرورية لعمؿ  الصحي قد تمقى التدريب حوؿ الفحص الطوعي. وا 
ص اإليدز.  إذا لـ يتـ التدريب حوؿ الفحص المشورة باإلضافة إلى المعدات واإلمدادات المخبرية لتقديـ فح

(. 2الطوعي و/أو ال تتوفر غرفة خاصة، والمعدات واإلمدادات متوفرة يقـو الباحث بوضع دائرة حوؿ الرمز)
( فقط إذا تمقى شخصًا في المرفؽ الصحي التدريب حوؿ الفحص 3يستطيع الباحث عمؿ دائرة حوؿ الرمز )

مدادات ومختبر لفحص اإليدز. الطوعي وشاهد الباحث غرفة خاصة  لممشورة باإلضافة إلى توفر معدات وا 
 

يهدؼ هذا السؤاؿ لتحديد ما إذا كاف المرفؽ الصحي يقدـ بشكؿ روتيني عالج لألمراض  (137السؤال )
 رعاية الحامؿ. إذا كانت اإلجابة بػ نعـ يقـو الباحث بمشاهدة السجؿ اليومي لرعاية لمستفيداتالمنقولة جنسيًا 

(.إذا أجاب المبحوث بػ نعـ ولـ 3الحامؿ لمتاكد مف أف هذا األدوية يتـ تقديمها ويقوـ بوضع دائرة حوؿ الرمز)
ذا أفاد المس (2)يستطع الباحث مشاهدتها في سجؿ رعاية الحامؿ  يقـو بوضع دائرة حوؿ الرمز تجيب آف وا 

كانت المستفيدة يتـ إحالتها إلى مقدـ  ، أما إذا( أيضا2)ضع دائرة حوؿ الرمز هذا الخدمة غير متوفرة ي
أو موقع عالج آخر لألمراض المنقولة جنسيا فيتـ وضع الدائرة  ) ضمف نظاـ إحالة يتـ تطبيقة(خدمة آخر

 (.5حوؿ الرمز )
 

واستخدامر في المرفؽ  (ما قبل الوالدة) يهدؼ السؤاؿ إلى معرفة توفر سجؿ رعاية الحامؿ(: 138السؤال )
ى الباحث التاكد مف وجود السجؿ وأنر يحتوي عمى بيانات حديثة حوؿ الزيارة األولى أو الصحي، ويجب عم

 رمز اإلجابة في المكاف المناسب كما هو واضح في االستبياف. دائرة حوؿ المتابعة لمحامؿ، ويتـ وضع
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واستخدامر في   ،لما بعد الوالدةرعاية ال يهدؼ إلى معرفة توفر سجؿوبالمثؿ، فهذا السؤاؿ  (:139السؤال )

المرفؽ الصحي، وهنا يجب عمى الباحث التاكد مف وجود السجؿ الذي يجب أف يكوف محتويًا عمى بيانات 
رمز اإلجابة في المكاف المناسب كما هو واضح  دائرة حوؿ حوؿ عدد األياـ ووجودالمضاعفات، ويتـ وضع

 في االستبياف.
 

ة وجود )بطاقة أو "كرت" رعاية ما قبؿ الوالدة(، فإذا أفاد وهنا يوجر الباحث السؤاؿ لمعرف (:120السؤال )
إذا ذكر  (، أما0المبحوث باإليجاب يساؿ الباحث لرؤية بطاقة فارغة، وبعد رؤيتها يضع الرمز حوؿ الرمز)

المبحوث أف المرفؽ يستخدـ البطاقة ولـ يتمكف الباحث مف رؤيتها ألي سبب مف االسباب، فيضع دائرة حوؿ 
 (.2أما إذا أفاد المبحوث بعدـ توفر تمؾ البطاقات فيتـ وضع دائرة حوؿ الرمز)، (5الرمز )

 
 ب( -أ121و السؤال ) (ز -أ 122(و السؤال )و -أ 123السؤال )

تهدؼ هذا األسئمة لتحديد توفر البنود األساسية والمعدات واإلمدادات الضرورية لتقديـ خدمات رعاية ما قبؿ 
مى إلى األدلة اإلرشادية وأدوات التدريس. لكؿ بند مف البنود المذكورة يجب ع وما بعد الوالدة باإلضافة

(. إذا أجاب 3في حالة وجود البند وأنر يعمؿ يجب وضع دائرة حوؿ الرمز)الباحث مشاهدة وجود ذلؾ البند، و 
وفر ولكف لـ (. إذا أجاب المبحوث باف البند مت2المبحوث أف البند غير متوفر يقوـ بوضع دائرة حوؿ الرمز)

(. إذا أجاب المبحوث بانر ال يعرؼ إذا 8يتـ مشاهدتر مف قبؿ الباحث ألي سبب توضع دائرة حوؿ الرمز)
 .كذلؾ (8توضع دائرة حوؿ الرمز)فكاف متوفرًا أـ ال 

 
هذاف السؤاالف يتعمقاف بالعالقة بيف المرفؽ الصحي والموالدات الشعبيات. إذا لـ ( 125(و)124األسئمة )

( يتطمب مف الباحث مشاهدة أمثمة 125(. السؤاؿ)126ناؾ عالقة يقـو الباحث باالنتقاؿ إلى السؤاؿ)تكف ه
 لوجود تمؾ العالقة. 

 
خارج أو تتعمؽ باإلشراؼ عمى عمؿ رعاية ما قبؿ وما بعد الوالدة مف قبؿ مشرؼ مف داخؿ : ( 126السؤال)

حوث بعدـ اإلشراؼ عمى عمؿ رعاية ما قبؿ وما بعد . إذا أفاد المبخالؿ الستة أشهر األخيرة المرفؽ الصحي
(، بعد وضع الدائرة حوؿ 129ينتقؿ الباحث إلى سؤاؿ )، أو عدـ معرفتر عف وجود ذلؾ االشراؼ فالوالدة 

 (0الرمز المناسب، وفي حالة وجود إشراؼ فيساؿ السؤاؿ التالي، بعد وضع الدائرة حوؿ الرمز )
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حث عف عدد المرات التي خضع فيها المبحوث للشراؼ خالؿ الستة أشهر وهنا يساؿ البا( 127) السؤال

 األخيرة، ويسجؿ الرقـ في المربعات المقابمة.
 

يجب (: يبحث هذا السؤاؿ عف تفصيالت الزيارة اإلشرافية األخيرة التي خضع لها المبحوث، 258السؤاؿ )
 يستطيع الباحث وضع دائرة فقط، في السؤاؿ قائمة اإلجابات دون أن يقرأعمى الباحث أف يساؿ هذا السؤاؿ 

 أما إذا ذكر المبحوث أي شئ آخر فيتـ تحديدا في البند )ز(.إلجابات المقدمة مف قبؿ المبحوث. لرمز ا
 
يحاوؿ معرفة المواضيع األكثر أهمية التي يشعر المبحوث أنها تحتاج لتوجير مف أجؿ تحسيف  (129لسؤال)ا

ويقوم بوضع دائرة حول إجابة واحدة  ال يقرأ الباحث القائمةبعد الوالدة. العمؿ في رعاية ما قبؿ وما 
 . والذي ذكرة المبحوثلمموضوع األكثر أىمية 

 
 ثـ االستبياف. استيفاء أثناء قدمها التي المساعدة عمى /المبحوثة لممبحوث الشكر بتوجير المقابمة تختتـ ثـ

 مالحظاتر بكتابة يقـو ثـ.المقابمة خصوصية ودرجة المبحوث تعاوف مدى حوؿ مالحظاتر الباحث يسجؿ

 . لذلؾ المخصص المكاف في المقابمة وتاريخ اسمر ويكتب األخرى
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 المسن الزابغ : رػبيت الىالدة وحديثي الىالدة
في حالة و ( 4)سؤاؿ مف االستبياف في القسـ األوؿ 105المشار إليها في السؤاؿ رقـ  مةالخد يتـ الرجوع إلى

 في هذا القسـ مف االستبياف استمر ةالخدم ؾتم توفر
 بالوالدة وحديثي الوالدة.المتعمقة  والخدمات الخدمات مقدمي حوؿ أسئمة االستبياف مف رابعال القسـ ويتضمف

خدمات رعاية تقديـ موقع يجب عمى الباحث أو الباحثة أف يطمب مف مدير المرفؽ الصحي أف يقودها إلى 
الوالدة وحديثي لمشخص المسئوؿ عف تقديـ خدمات  الباحثويقوـ بتقديـ  بالمرفؽ، الوالدة وحديثي الوالدة

 .الوالدة
شخص آخر  تفويض أو تحديدأف يطمب مف مدير المرفؽ الصحي  الباحثإذا الشخص غير موجود عمى 
 وذلؾ للجابة عف األسئمة. الوالدة وحديثي الوالدة مسئوؿ عف تقديـ خدمات رعاية

مؤهال  األعمى الشخص مف ىتستوف شخص مف أكثر وجود حالة وفى مستجيب واحد فقطبمة بمقا الباحثيقوـ 
   المرفؽ. في مسئولية األكثر أو

مراجعة السجالت ووثائؽ أخرى طمب فة إلى توجير األسئمة سيتـ بإعالـ المستجيب أنر باإلضا الباحثيقوـ 
 باألسئمة.متعمقة 

 
وفي خمفية والذي يهدؼ لمحصوؿ عمى معمومات حوؿ ( 406-403يبدأ ىذا الجزء من المسح بسؤال )

مف االستبياف فيتـ  الثالثفي هذا الجزء هو نفس الشخص الذي أدلى بالبيانات في القسـ  المبحوثحالة كاف 
 .174االنتقاؿ مباشرة إلى السؤاؿ 

 
بصفة  ي المرفؽالصحية ف في تقديـ الخدمات رفؽبالم المبحوث عمؿ مدة لمعرفةر السؤاؿ يوج( 403سؤال )

في المرفؽ لفترة أقؿ مف ستة أشهر يقوـ بعمؿ دائرة حوؿ مستمرة. إذا كاف المستجيب يعمؿ بصفة مستمرة 
(. إذا كاف المستجيب يعمؿ في المرفؽ لفترة أكبر مف ستة أشهر وأقؿ مف سنة يقوـ بكتابة الرمز 00الرمز )

 2المستجيب يعمؿ في المرفؽ لمدة سنتيف و ( في المربع المخصص لذلؾ. عمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف03)
ذا كاف المستجيب يعمؿ 02أشهر بصفة مستمرة يقوـ الباحث بكتابة الرمز ) ( في المربع المخصص لذلؾ. وا 

( في المربع المخصص 04أشهر بصفة مستمرة يقوـ الباحث بكتابة الرمز) 7في المرفؽ لمدة ثالث سنوات و
 لذلؾ.

(، أما 0ًا فيتـ تسجيؿ دائرة حوؿ الرمز )طبيب المبحوث كاف إذاف المبحوث مؤهالت لتسجيؿ (402السؤال )
)ممرض، مساعد تمريض او قابمة( فيتـ وضع الدائرة حوؿ  أحد الفئات الطبية األخرىإذا كاف المبحوث 
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(، وأما إذا كانت مهنة المبحوث غير ماسبؽ فيتـ وضع الدائرة حوؿ 412( واالنتقاؿ إلى السؤاؿ )5الرمز )
 (.211( واالنتقاؿ الى السؤاؿ )2الرمز )

 
 بالسنوات الميالدية.يتـ فير توجير السؤاؿ لمعرفة سنة التخرج لممبحوث وكتابتر و (: 412) السؤال

 : يوجر لمعرفة هؿ قاـ المبحوث بدراسات عميا ويتـ وضع الدائرة حوؿ الرمز المناسب.(404السؤال )
 

في رفة ما إذا كاف المبحوث قد التحؽ باية دورات تدريبية خاصة ويتـ توجير السؤاؿ لمع (:405السؤال )
 ، وتوضع الدائرة حوؿ الرمز المناسب.التوليد أورعاية حديثي الوالدة

 يوجر السؤاؿ لمعرفة جنس المبحوث.(: 406السؤال )
أو كميهما،  يةإجراء الوالدات الفعمأو  التوليد(: يوجر لمعرفة ما إذا كاف المبحوث يقدـ خدمات 417) السؤال

 وتوضع الدائرة حوؿ الرمز المناسب.
 

لمبحوث خدمات الوالدة أثناء يهدؼ هذا السؤاؿ لمحصوؿ عمى عدد السنوات التي قدـ فيها ا (408السؤال)
فيها. انظر إلى المثاؿ حوؿ الترميز عف عدد  لخدمات في جميع المرافؽ التي عمؿفي تقديـ تمؾ ا عممر

 أعالا. (403السنوات مف السؤاؿ )
 

كؿ بقراءة . يقـو المبحوث التوليديتعمؽ  اً ما إذا تمقى المبحوث تدريبيهدؼ هذا السؤاؿ لتحديد  (409السؤال )
يقوـ الباحث بوضع  أ409(. إذا كانت اإلجابة بػ ال في أي بند في السؤاؿ 1-3أنواع التدريبات المسجمة )

نت اإلجابة بػ نعـ يقوـ الباحث بوضع دائرة حوؿ الرمز ( وينتقؿ إلى البند اآلخر.إذا كا2دائرة حوؿ الرمز )
لنفس البند ويضع دائرة حوؿ اإلجابة المناسبة. ويقـو بتكرارها  ب(409السؤال)(. ثـ ينتقؿ الباحث إلى 3)

في أي موضوع لـ يتـ ذكرا في القائمة  تدريبات أثناء فترة خدمترإذا تمقى (. 409السؤال)لجميع البنود في 
 (. أخرىوث بكتابة اسـ التدريب في الفراغ )يقـو المبح

  
: يوجر السؤاؿ لمعرفة مدى استخداـ مقدـ الخدمة )المبحوث( لمبارتوجراؼ كوسيمة هامة (430السؤال )

لمتابعة تطور عممية الوالدة )متى كانت آخر مرة استخدـ فيها البارتوجراؼ(، ويتـ وضع دائرة حوؿ الرمز 
 المناسبة.
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جر السؤاؿ لممبحوث لمعرفة ما إذا كاف حاليًا )خالؿ هذة الفترة( يقدـ خدمات رعاية يو  (:433السؤال )
 حديثي الوالدة، وتوضع دائرة حوؿ االجابة المناسبة.

 
ورعاية حديثي الوالدة عدد السنوات التي قدـ فيها المبحوث خدمات  لمعرفةيهدؼ هذا السؤاؿ  (432السؤال)

فيها. انظر إلى المثاؿ حوؿ الترميز عف عدد  في جميع المرافؽ التي عمؿلخدمات في تقديـ تمؾ ا أثناء عممر
 ( أعالا.403السنوات مف السؤاؿ )

 
والمتعمقة برعاية حديثي  التدريبات المذكورةيهدؼ هذا السؤاؿ لتحديد فيما إذا تمقى المبحوث ( 431السؤال)
(. إذا كانت اإلجابة بػ ال في أي بند في 1-3كؿ أنواع التدريبات المسجمة )بقراءة . يقوـ المبحوث الوالدة

( وينتقؿ إلى البند اآلخر.إذا كانت اإلجابة بػ نعـ يقـو 2يقوـ الباحث بوضع دائرة حوؿ الرمز ) أ431السؤاؿ 
لنفس البند ويضع دائرة حوؿ  ب(431السؤال)( ثـ ينتقؿ الباحث إلى 3الباحث بوضع دائرة حوؿ الرمز )

في أي موضوع لـ إذا تمقى المبحوث تدريبًا (. 431السؤال)بتكرارها لجميع البنود في اإلجابة المناسبة. ويقـو 
 (.أخرىيتـ ذكرا في القائمة يقـو المبحوث بكتابة اسـ التدريب في الفراغ )

 
بالكادر الذي يجري الوالدة، في حاؿ عدـ وجود كوادر أو عدـ استدعائها  السؤاؿ يتعمؽ هذا (:434السؤال )
 .401توليد فيتـ االنتقاؿ إلى السؤاؿ لمقياـ بال
 يؤكد هذا السؤاؿ االستفسار حوؿ ما إذا كانت الوالدات تتـ عمى أيدي قابالت )أو أطباء(. (:435السؤال )
(: يوجر السؤاؿ لمعرفة والتاكد مف وجود سجؿ لتسجيؿ بيانات المستفيدة مف خدمة الوالدة، 401السؤاؿ )

 كما هو مبيف في االستبياف. وتوضع دائرة حوؿ الرمز المناسب
 

ضمن  : ييدف السؤال لمعرفة ىل يقوم المبحوث بإجراء الوالدات المنزلية بشكل روتيني(437السؤال)
يساؿ الباحث مشاهدة سجؿ  , أو كطوارئ توليدية, خدمات المركز التي يقدميا لممستفيدات في منازلين

ـ يكف الدات المنزلية كجزء مف خدمات المرفؽ الصحي. إف لإذا كانت القابالت تقوـ بالو  مف ما الوالدة لمتاكد
( ويتـ االنتقاؿ إلى السؤاؿ 1مف بالوالدات المنزلية توضع دائرة حوؿ الرمز)هناؾ تسجيؿ أف القابالت يق

(439.) 
: يتـ االستفسار والتاكد مف وجود حقيبة الوالدة في المرفؽ الصحي في حالة تقديمة لخدمات (438السؤال )

 دة.الوال
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تهدؼ هذا األسئمة لتحديد توفر المواد األساسية والمعدات واإلمدادات ( 421السؤال) -(439السؤال )

الضرورية إلجراء الوالدة وخدمات حديثي الوالدة باإلضافة إلى األدلة اإلرشادية. لكؿ بند يتـ ذكرا يجب عمى 
اب المبحوث أف البند غير متوفر توضع (. إذا أج3الباحث مشاهدة البنود مف أجؿ وضع دائرة حوؿ الرمز)

(. إذا أجاب المبحوث باف البند متوفر ولـ يتـ مشاهدتر مف قبؿ الباحث ألي سبب مف 2دائرة حوؿ الرمز)
إذا أجاب المبحوث بانر ال يعرؼ إذا كاف متوفرًا أـ ال توضع دائرة (. 8األسباب توضع دائرة حوؿ الرمز)

 (.8حوؿ الرمز)
 

 عدم قراءةتحديد الممارسات الروتينية لألطفاؿ حديثي الوالدة. عمى الباحث  إلى يهدؼ( 424السؤال)
أخذ الوقت الكافي وذكر جميع الخدمات الروتينية أو التي تقدـ في  ممارسات. يجب أف تطمب مف المبحوثال

عمؿ دائرة . يقوـ الباحث بالخروج مف المرفؽأغمب األوقات في المرفؽ الصحي لألطفاؿ حديثي الوالدة قبؿ 
 .:أخرى"الذي يتوافؽ مع إجابة المبحوث. ألي ممارسات روتينية إضافية يتـ ذكرها تحت بند  حوؿ رمز البند

 
يهدؼ السؤاؿ إلى معرفة ما إذا كاف كاف رقود المواليد إجراء روتينيًا في المرفؽ، وهو ما (: 425السؤال )

 المبحوث. يعطيهاضع دائرة حوؿ رمز االجابة التي يستمـز بقاء األـ مع طفمها أثناء فترة الرقود. يتـ و 
 

. إذا أجاب المبحوث بػ نعـ لهذا A&Kيتعمؽ هذا السؤاؿ بتقديـ فيتاميف ( 427( والسؤال)426السؤال)
األسئمة عمى الباحث طمب مشاهدة الفيتامينات لمتاكد مف وجودها في المرفؽ الصحي قبؿ وضع الدائرة حوؿ 

إذا أجاب  (.2حوث بػ نعـ ولـ يتـ مشاهدة الفيتامينات يتـ عمؿ دائرة حوؿ الرمز)(. إذا أجاب المب3الرمز)
 (.8المبحوث بانر ال يعرؼ إذا كاف متوفرًا أـ ال توضع دائرة حوؿ الرمز)

 
يتعمؽ بمراجعة وفيات األمهات وحديثي الوالدة. إذا أجاب المبحوث بػ نعـ يقوـ الباحث بطمب  (428السؤال )

لمراجعات. إال إذا كانت هناؾ وثائؽ لمتاكيد أف المراجعات تتـ، يقوـ الباحث بوضع دائرة حوؿ التوثيؽ لهذا ا
 ( التي تشير إلى أف المرفؽ ال يشارؾ في تمؾ المراجعات.4الرمز)

 
رعاية الوالدة وحديثي الوالدة مف قبؿ مشرؼ  خدمةتتعمؽ باإلشراؼ عمى ( 413السؤال ) -(429السؤال )

)أو  اإلشراؼ وجود . إذا أفاد المبحوث بعدـخالؿ الستة أشهر االخيرة المرفؽ الصحيخارج أو مف داخؿ 
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(، وأما إف أفاد 412رعاية الوالدة وحديثي الوالدة ينتقؿ الباحث إلى سؤاؿ ) خدمةعمى  عدـ معرفتر بوجودا(
 (.0بوجود ذلؾ االشراؼ خالؿ الستة أشهر األخيرة فيضع دائرة حوؿ الرمز )

 
يتـ االستفسار عف عدد المرات التي تـ فيها االشراؼ عمى المبحوث فيما يخص خدمة  (:410السؤال )

 ة خالؿ الستة أشهر االخيرة.التوليد أورعاية حديثي الوالد
 

 -أ 413قائمة اإلجابات في السؤاؿ ) دون أن يقرأ( يجب عمى الباحث أف يساؿ هذا السؤاؿ 413لمسؤاؿ )
جابات المقدمة مف قبؿ المبحوث، وتحديد أي شئ لـ يذكر في خانة للالباحث بوضع دائرة  يقوـ(. ز

 "أخرى".
 

معرفة المواضيع األكثر أهمية التي يشعر المبحوث أنها تحتاج لتوجير مف أجؿ يوجر السؤاؿ ل (412السؤال)
حول ويقوم بوضع دائرة  ال يقرأ الباحث القائمة. خدمة التوليد أو رعاية حديثي الوالدةتحسيف العمؿ في 

 المذكور مف قبؿ المبحوث. إجابة واحدة لمموضوع األكثر أىمية 
 
 ثـ االستبياف. استيفاء أثناء قدمها التي المساعدة عمى /المبحوثة لممبحوث الشكر بتوجير المقابمة تختتـ ثـ

 مالحظاتر بكتابة يقـو ثـ.المقابمة خصوصية ودرجة المبحوث تعاوف مدى حوؿ مالحظاتر الباحث يسجؿ

 . لذلؾ المخصص المكاف في المقابمة وتاريخ اسمر ويكتب خرىاأل
 
 
 
 
 
 
 

 
 المسن اخلبهس : ًظبم املؼلىهبث يف الصحت اإلجنببيت
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نظاـ المعمومات في الصحة اإلنجابية ويتطمب مف الباحث  ة حوؿأسئم االستبياف مف خامسال الجزء ويتضمف
. جميع المعمومات المسجمة يجب أف تكوف مف رةفحص التقارير وتسجيؿ البيانات المتوفرة في يـو الزيا

إلى  اأف يطمب مف مدير المرفؽ الصحي أف يقود يجب عمى الباحث المعمومات المقدمة في المرفؽ الصحي.
الكادر المسئوؿ عف  و)السجالت اليومية والبطاقات ..إلخ(  سجالت الصحة اإلنجابية تتوفر فير المكاف الذي

 .تمؾ السجالت
 

. التعريؼ في يوم الزيارةالمعمومات الصحية لمصحة اإلنجابية  نظاـ يتعمؽ بتوفر مواد إدارة (503السؤال)
 -لمرموز موضحة عمى النحو التالي:

 يشاهد الباحث البند ويشاهد إذا تـ تعبئتر بشكؿ كامؿ مف قبؿ الكادر.  –لوحظ وقيد االستعماؿ ( 3الرمز)
احث البند ولكف يالحظ أنر لـ يتـ تعبئتر أو تـ تعبئتر بشكؿ يشاهد الب –لوحظ ولكف ال يستعمؿ ( 2الرمز)
 متقطع.
ولكف لـ  بحسب إفادة المبحوث يعرض الباحث أف البند متوفر – لكف لـ ي شاهدمتوفر  النموذج( 1الرمز)

 يستطع مشاهدتر ألي سبب.
اليوـ. أيضًا يجب  يعرض الباحث أف البند ليس متوفرًا في المرفؽ الصحي في ذلؾ –غير متوفر ( 4الرمز)

ف قاؿ أف المبحوث باف البند كاف متوفرًا في أي يوـ آخر.4عمى الباحث وضع دائرة حوؿ الرمز)  ( حتى وا 
 لمقدمة مف قبؿ المبحوث غير واضحة )إفادة غير واضحة، أو ال يدري(المعمومات ا –غير محدد ( 8الرمز)

 
لمعمومات الصحية نظاـ اإدارة يب عمى يهدؼ إلى الحصوؿ عمى معمومات حوؿ التدر ( 502السؤال )

لمصحة اإلنجابية، إذا أفاد المبحوث بانر لـ يتـ تمقي أي تدريب في إدارة نظاـ المعمومات الصحية لمصحة 
(، أما إذا أفاد المبحوث باف تدريبًا قد 214( واالنتقاؿ الى السؤاؿ )5االنجابية فيتـ وضع دائرة حوؿ الرمز )

 ( وتوجير السؤاؿ التالي.0حوؿ الرمز ) تـ إجراؤا، توضع دائرة
 : يهدؼ السؤاؿ إلى الحصوؿ لمعرفة الكادر الذي تـ تدريبهـ عمى ذلؾ النظاـ، (501السؤال )
شهريًا  والمستفيدات لممستفيديفلجمع معمومات حوؿ إمدادات تنظيـ األسرة التي يتـ توزيعها  (504السؤال )

ف يساؿ عف التقرير الشهري لمتنظيـ األسرة حيث توجد هذا مف قبؿ المرفؽ الصحي. يجب عمى الباحث أ
انتقؿ إلى السؤاؿ الذي  ، اذكر ذلؾ بشكؿ واضح كتابة، ثـالمعمومات. إذا كاف التقرير الشهري غير متوفر

ستة مف قبؿ المرفؽ الصحي، شهرًا شهرًا، خالؿ ال الكمية التي تـ صرفهايجب اإلشارة إلى  وسيمةيمير.لكؿ 
 ، وبعدئذ حساب اإلجمالي.5101ولى مف السنة االشهر اال
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الالتي يتمقيف  )رعاية الحامؿ( لرعاية ما قبؿ الوالدة المستفيداتلجمع معمومات حوؿ عدد ( 505السؤال )

الخدمة مف المرفؽ الصحي. يجب عمى الباحث أف يساؿ عف التقرير الشهري لما قبؿ الوالدة حيث توجد هذا 
انتقؿ إلى السؤاؿ الذي  فاذكر ذلؾ كتابة بشكؿ واضح وير الشهري غير متوفر المعمومات. إذا كاف التقر 

تدويف عدد الزيارات األولى والثانية والثالثة والرابعة لكؿ شهر مف االشهر الستة االولى يمير.لكؿ رمز يجب 
 وبعدئذ حساب اإلجمالي. 5101مف 
 

بعد الوالدة الالتي يتمقيف الخدمة مف المرفؽ  لمرعاية ما المستفيداتلجمع معمومات حوؿ عدد ( 506السؤال )
الصحي. يجب عمى الباحث أف يساؿ عف التقرير الشهري لما بعد الوالدة حيث توجد هذا المعمومات. إذا كاف 

نوع مف انواع انتقؿ إلى السؤاؿ الذي يمير.لكؿ  فاذكر ذلؾ كتابة بشكؿ واضح والتقرير الشهري غير متوفر 
وبعدئذ حساب  5101لكؿ شهر مف االشهر الستة االولى مف  عدد الزياراتإلى يجب اإلشارة  الزيارة

 االجمالي النواع الزيارات نهاية كؿ شهر، واجمالي كؿ نوع خالؿ الستة أشهر.
 

لجمع معمومات حوؿ عدد الوالدات المقدمة مف قبؿ أشخاص مؤهميف يعمموف في المرفؽ ( 507السؤال )
ؿ عف سجؿ الوالدات حيث توجد هذا المعمومات. إذا كاف التقرير الصحي. يجب عمى الباحث أف يسا

. يجب تدويف عدد انتقؿ إلى السؤاؿ الذي يمير فاذكر ذلؾ كتابة بشكؿ واضح ومتوفر  الشهري غير متوفر
كؿ نوع مؤهؿ عمى حدة ومف ثـ حساب االجمالي كما هو مبيف باالستبياف، وذلؾ الوالدات التي تمت بواسطة 

 .5101ة األولى مف لالشهر الست
 

لجمع معمومات حوؿ عدد جرعات الكزاز الذي تـ إعطائر للناث في سف اإلنجاب مف قبؿ ( 508السؤال )
لنساء حيث توجد هذا ا لتحصيف المرفؽ الصحي. يجب عمى الباحث أف يساؿ عف التقرير الشهري

انتقؿ إلى القسـ السادس مف  اضح وفاذكر ذلؾ كتابة بشكؿ و متوفر المعمومات. إذا كاف التقرير الشهري غير 
نًا النساء الحوامؿ وغير الحوامؿ لكؿ شهر الجرعات المقدمة متضم عدديجب عمى الباحث كتابة  ،االستبياف

 وبعدئذ حساب االجمالي. 5101مف االشهرالستة االولى لعاـ 
 

 
 لمسن السبدس: األدويت و اإلهدادث ا
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أدوية الصحة اإلنجابية و اإلمدادات في المخازف أو  ة حوؿ توفر أسئم االستبياف مفسادس ال الجزء ويتضمف

الصيدلية.  الباحث يجب أف يطمب مف مدير المرفؽ إرشادا إلى مكاف توفر وتخزيف األدوية والمستمزمات  
والى الشخص المسئوؿ أو األكثر مسؤولية حوؿ هذا البنود. إذا كاف الشخص المسئوؿ غير متواجد عمى 

فقط  سؤولية. عمى الباحث مقابمة مسئوؿ واحدمدير المرفؽ أف يقدمر لمشخص التالي في المالباحث سؤاؿ 
 وفي حاؿ وجود أكثر مف شخص مسئوؿ يجب عمير مقابمة الشخص المسئوؿ  والمؤهؿ أكثر في المرفؽ.

 ود.  البنتمؾ يشاهد مختمؼ عمير أف عمى الباحث إعالـ المستجيب إضافة لسؤالر عف البنود المختمفة أف 

 
( عند تواجد الباحث في المخزف و/او الصيدلية يحتاج الباحث لمسؤاؿ عف توفر وفحص 110السؤاؿ)

 واحدا اً بند 51اإلمدادات / األدوية المتعمقة بالصحة اإلنجابية والطوارئ التوليدية. عمى الباحث مراجعة الػ 
 ووضع دائرة حوؿ اإلجابة المناسبة. واحداً 

 
 هد الباحث البند. يشا  –لوحظ( 3الرمز)
 المستجيب أفاد بتوفر البند ولكف ال يمكف مشاهدتر لسبب ما.( 2الرمز)
ف أفاد المبحوث باف البند كاف غير متوفر. المستجيب أفا( 1الرمز) د بعدـ توفر البند في ذاؾ اليوـ، حتى وا 

 يـو آخر  متوفرا في 
 ير واضحة.المعمومات المقدمة مف قبؿ المبحوث غ –غير محدد ( 8الرمز)
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 ثالمسن السببغ: األدلت اإلرشبديت والربوتىكىال

 

القسـ السابع مف االستبياف يتضمف توفر األدلة اإلرشادية والبروتوكوالت المتعمقة بالصحة 
اإلنجابية وتدريب الكادر عميها. عمى الباحث أف يطمب مف مدير المرفؽ أف يقودا إلى مكاف 

و الشخص السؤوؿ عف هذا الوثائؽ. إذا كاف هذا الشخص غير إمكانية توفر هذا المواد بر و/أ
متواجد يمكف لمباحث أف يساؿ المدير أف يقدمر لمشخص التالي في المسؤولية والذي يمكف أف 

 تتوفر هذا الوثائؽ لدير. 
 

ريد رؤية أي أدلة إرشادية أو بروتوكوالت بانر ي 710يبدأ هذا القسـ بالسؤاؿ عمى الباحث أف 
تعمؽ بالصحة اإلنجابية. عمى الباحث أف يقرأ القائمة في هذا السؤاؿ ويضع دائرة حوؿ متوفرة ت

 الرمز المناسب.
 

 يشاهد الباحث البند.   –لوحظ( 3الرمز)
 المستجيب أفاد بتوفر البند ولكف ال يمكف مشاهدتر لسبب ما.( 2الرمز)
ف أفاد المبحوث د بعدـ توفر البند في ذاؾ الالمستجيب أفاغير متوفر. ( 1الرمز) يوـ، حتى وا 

 يـو آخر  باف البند كاف متوفرا في 
 .المعمومات المقدمة مف قبؿ المبحوث غير واضحة –غير محدد ( 8الرمز)

 
يتعمؽ بالتدريب حوؿ البروتوكوالت واألدلة اإلرشادية حيث يساؿ الباحث فيما إذا  702 السؤال

لبوتوكوالت واألدلة، فاذا كانت االجابة نعـ، درب عمى هذا اكاف احد مف الكادر في المرفؽ قد ت
ينتقؿ لمسؤاؿ التالي، أما اذا كاف المبحوث ال يدري أو أفاد بانر لـ يتـ التدريب، فتوضع دائرة 

( 712ؿ االخير مف هذا االستبياف )(، وال يستمر الباحث في توجير السؤا2( أو )5حوؿ الرمز )
 ويتـ اختتاـ المقابمة.

فئة وعدد الكادر الذي تدرب عمى هذا البروتوكوالت واألدلة المتعمقة ب يتعمؽ 701 السؤال
  بالصحة اإلنجابية.  ثـ يقوـ الباحث بتدويف عدد المتدربيف حسب الفئة.
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 الفصل الرابع
 ضبط جودة البيانات

 
 تؼهيًبد انزلبثخ انًيذاَيخ 

 تؼهيًبد انًزاجؼخ انًيذاَيخ 
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 داًيتتؼليوبث الزلببت املي
 

  ًيت:داالزلببت امليهفهىم  .1
 

 هو المشرفيف الميدانييف منسؽ المسح و المقصود بالرقابة الميدانية المطموب تنفيذها مف قبؿ
قيامهـ بمهمة الرقابة الميدانية عمى كافة المشتغميف الذيف يقعوف تحت نطاؽ إشرافهـ سواء مف 

اجعة ودراسة التقارير المرفوعة وغيرها مف خالؿ النزوؿ الميداني إلى مواقع العمؿ أومف خالؿ مر 
 الطرؽ التي تضمف التحقؽ مف سالمة تنفيذ األعماؿ الميدانية.

 

 أهداف وفىائد الزلببت امليداًيت: .2
 

قصير في أداء العمؿ مف قبؿ العامميف في تإتاحة الفرصة الكتشاؼ أي إهماؿ أو  .1
معالجتها في الوقت المسح في وقت مبكر بحيث يمكف اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل

 المناسب.
توفير الفرصة وفي وقت مبكر لتصحيح األخطاء التي يتـ اكتشافها أثناء استيفاء  .2

بيانات االستبياف بحيث يسهؿ الرجوع إلى المرفؽ بهدؼ التصحيح ألي بيانات 
 خاطئة عند اكتشافها.

رؼ حث وتمكيف كافة أعضاء الفرؽ الميدانية مف تحسيف مستوى أدائهـ بعد التع .3
 عمى أخطائهـ.

 .تحقيؽ مستويات عالية في شموؿ عممية حصر المرافؽ ودقة البيانات .4
 

 آليت تٌفيذ الزلببت امليداًيت: .3
 

تنفيذ أعماؿ الرقابة الميدانية المباشرة في منسؽ المسح والمشرفيف الميدانييف بقياـ  .1
صحة وصوؿ كؿ باحث مناطؽ العمؿ الميداني التي تقع تحت إشرافها لمتحقيؽ 

جرائر لممقابالت في المرفؽ الصحي المناط بر.  وا 
بتنفيذ أعماؿ الرقابة الميدانية مف خالؿ  منسؽ المسح والمشرفيف الميدانييفقياـ  .2

 .مراجعة التقارير الميدانية
بتنفيذ أعماؿ الرقابة الميدانية مف خالؿ منسؽ المسح والمشرفيف الميدانييف قياـ  .3

 فائها مف قبؿ الباحثيف. مراجعة االستبيانات التي يتـ استي
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 اإلجزاءاث املرتتبت  ػلى الزلببت امليداًيت هي لبل الفئبث اإلشزافيت : .4
 

التوجير بتصحيح األخطاء التي يتـ اكتشافها بحيث يتـ ذلؾ مباشرة مف خالؿ  .أ 
 العودة إلى المدلي بالبيانات لتصحيح األخطاء التي يتعذر تصحيحها مكتبيا.

مع مرتكب هذا األخطاء وتتوقؼ هذة اإلجراءات تبعا  اتخاذ اإلجراءات الالزمة .ب 
لمستويات األخطاء وحجمها وتكرار حدوثها. ويمكف إف تكوف هذة اإلجراءات مف 

 خالؿ ما يمي:
 إعادة شرح الموضوعات التي تبين عدم استيعابيا من قبل الباحث. .1
 داتمرافقة الباحث لبعض الوقت عند قيامو بجمع البيانات وأعطاءة اإلرشا .2

حتــى يصــل إلــى المســتوى المناســب مــن  والمناســبة وتكثيــف اإلشــراف عميــ
 جودة األداء.

في حالة تكرار اإلهماؿ والتقصير في أداء المهاـ بشكؿ  التركيز وتكثيؼ الرقابر .ج 
 شامؿ ودقيؽ.

االستغناء عف المشتغميف المقصريف في حالة عدـ فعالية كافر الخطوات السابقة  .د 
 .واستبدالهـ مف العامميف االحتياط الهادفة إلى تحسيف أداءهـ

 

)املشزف  الفزيك مبشزفاملهبم الزلببيت امليداًيت املببشزة املٌبطه  .5
 :امليداًي(

 

  بتدقيؽ البيانات التي يجمعها الباحث التابع لر بشكؿ كامؿ  المشرؼ الميدانييقوـ
رشادا إلى األساليب المناسبة لتصحيحها.  وتنبيهر إلى أخطاءا وا 

  الباحث في كؿ مرفؽ صحي وعدـ تركر إف أمكف بمرافقرؼ الميداني المشر يقـو 
 الطمئناف إلى إمكانية قيامة بعممر بشكؿ سميـ.ل
  بممارسة الرقابة الميدانية الفعالة عمى المشرؼ الميداني يقوـ  المسحخالؿ فترة

يتـ خاللها  يفالباحث عأعماؿ الباحث التابع لر مف خالؿ عقد جمسات يومية م
رشاد الباحث إلى أخطائر لتالفيها أواًل باوؿ  تعمى االستبيانا اإلطالع المستوفاة وا 

 وكذلؾ مراجعة تقارير العمؿ اليومي لمفريؽ.
  عمى الصعوبات و المشاكؿ التي يواجهها الفريؽ ووضع الحموؿ.  عاإلطال 
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  في  المختارة كافة المرافؽ الصحية تغطيةبالتحقؽ مف المشرؼ الميداني قياـ
ممهـ. و يتـ التحقؽ مف ذلؾ باالستعانة بقوائـ المرافؽ الصحية المسممة مناطؽ ع

 لمفريؽ وكذا عف طريؽ التاكد مف أنر قد تـ تحديد وجمع بيانات المرافؽ الموجودة.
  و بعد استالـ االستبيانات مف  ؽالفعمي لكؿ مرف المسحبعد االنتهاء مف عممية

يقوـ رئيس الفريؽ  ذي تـ االنتهاء منرال أف وجد مرفقة بتوقيع وختـ المرفؽ الباحث
 بما يمي:
 ؽ مف عدـ وجود بيانات ناقصة المراجعة العامة لبيانات االستبيانات لمتحق

 فيها ومف ثـ استالمها.
  .التاكد مف أخذ التقاط الصور المعبرة عف وضع المرفؽ وتسجيؿ أرقامها 
  تبيانات.بالتوقيع في المكاف المخصص عمى االسالمشرؼ الميداني قياـ 
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 تؼليوبث املزاجؼت امليداًيت
 

 

 أسببة وهصبدر األخطبء احملتولت أثٌبء مجغ بيبًبث: .1
هناؾ أسباب ومصادر كثيرة لألخطاء أثناء استيفاء بيانات االستبياف. ويمكف اإلشارة 

 إلى أهمها فيما يمي:
 تعمد المدلي بالبياف باإلدالء ببياف خاطئ. .1
 جهؿ المدلي بالبياف. .2
 ي بالبياف إلى بياف معيف ألغراض وأسباب خاصة بر.تحيز المدل .3
 عدـ التزاـ الباحث بالمفاهيـ والتعاريؼ والتعميمات الفنية. .4

 

 أػوبل املزاجؼت امليداًيت لالستبيبى: .2
 سوؼ تشمؿ أعماؿ المراجعة الميدانية لالستبياف التالي:

 المراجعة  الشكمية لمبيانات: .1
  عة مثال للجابات الرقمية، اإلجابات تدويف البيانات حسب التعميمات الموضو

 الكتابية.....الخ.
  تدويف كافة البيانات المطموب استيفائها حسب التعميمات وعدـ ترؾ أية حقوؿ

 لبيانات فارغة )غير مستوفاة(.
 مراجعة الموضوعية لمبيانات: .2

 .مراجعة البيانات مف حيث المضموف ومنطقية البيانات المستوفاة 
 حيث اتساؽ البيانات ذات العالقة مع بعضها البعض. مراجعة البيانات مف 

 مراجعة شموؿ البيانات: .3
 ؽ الصحية في منطقة عمؿ الفريؽ.فالتاكد مف استيفاء بيانات جميع المرا 
 العمؿ في حدود منطقة عممر.العمؿ الميداني قد التـز بحدود التاكد مف أف فريؽ 

 

دانية لبيانات االستبياف، واكتشاؼ وفيما يمي عرض لكيفية تنفيذ أعماؿ المراجعة المي
 األخطاء وتصححيها:
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 أوال: لىاػذ انًزاجؼخ انشكهيخ:

التاكد مف أف الباحث يستخدـ القمـ األسود الجاؼ المسمـ لر لتدويف البيانات في 
 االستبياف.

التاكد مف أف الباحث يقـو بالمحافظة عمى نظافة االستبياف عند قيامر بتدويف  .1
 بياناتها.

د مف أف الباحث يقـو بشطب البيانات الخاطئة بطريقة خفيفة وذلؾ بوضع التاك .2
إشارة الشطب)//(  عمى البياف الخاطئ المراد شطبر لتسهيؿ قراءتر عند 

  الضرورة.
التاكد مف تقيد الباحث بالتعميمات الخاصة بكيفية كتابة اإلجابات في االستبياف  .3

)كتابة( وفي حقوؿ أخرى حيث انر في بعض الحقوؿ مطموب كتابة البياف 
 مطموب كتابة البياف )رقميا(

التاكد مف أف الباحث يقـو بكتابة البيانات الرقمية )باألرقاـ العربية األصيمة(   .4
 ،...الخ(.1،2،3،4،5بالشكؿ التالي )

( أو إشارة ) //( في حالة تشابر -التاكد مف أف الباحث ال يستخدـ إشارة ) .5
 البيانات.

حث لـ يترؾ أي حقؿ مخصص لكتابة بياف خاليا ولو كاف التاكد مف أف البا .6
ينوي كتابتر في وقت الحؽ فجميع البيانات يجب أف تدوف مف قبؿ الباحث قبؿ 

 مغادرة المرفؽ التي تمت مقابمتر.
التاكد مف أف الباحث ال يستخدـ األماكف ) المظممة ( المخصصة لمترميز  .7

 المكتبي أثناء قيامر بتدويف البيانات.

 

 َيب: لىاػذ انًزاجؼخ انًىضىػيخ نهجيبَبد:ثب

 غالؼالتاكد مف أف الباحث يقـو باستيفاء البيانات التعريفية الموجودة في  .1
لالستبياف وكذلؾ وأف هذا البيانات تستوفى لممرافؽ الموجودة في منطقة عمؿ 

 الفريؽ. وينبغي التاكد مف عدـ دخوؿ الفريؽ لمنطقة مسندة لفريؽ آخر.
ف الباحث يقـو باستيفاء البيانات بحسب التعميمات الموضوعة التاكد مف أ .2

 الستيفاء كؿ حقؿ مف حقوؿ االستبياف.
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 يهبو انزلبثخ انذاتيخ نهجبحث:

يجب عمى الباحث مراجعة جميع إجابات االستبياف الذي تـ استكمالر فور االنتهاء 
مػى أيػة معمومػات مف المقابمة أي قبؿ مغادرة المرفؽ الصحي حتى يتسػنى لػر الحصػوؿ ع

ناقصػػة والتاكػػد مػػف أنػػر قػػد قػػاـ بتوجيػػر جميػػع األسػػئمة المطموبػػة لممػػدلي بالبيانػػات. ويجػػب 
 أيضًا القياـ بالمراجعات التالية:

 هؿ تـ استيفاء بيانات صفحة الغالؼ؟ -أ 
 هؿ تـ استيفاء بيانات كافة البيانات التعريفية؟  -ب 
 بطريقة سميمة؟   هؿ تـ إتباع تعميمات المقابمة وتعميمات االنتقاؿ  -ج 
 هؿ تـ تدويف اإلجابات بوضوح وتفصيؿ كاؼ؟     -د 

طة حدثت نتيجة خطا في الكتابة، وفي حيف يمكف الباحث تصحيح أية أخطاء بسي
نر يجب عدـ تغير أي شيء آخر عمػى اإلطػالؽ فػي االسػتبياف الػذي تػـ اسػتكمالر دوف اف

 يع المعمومات عمى استبياف جديد.الرجوع لممدلي بالبيانات. كما ال ينبغي إعادة كتابة جم
 

 

 


