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نحوه تكميل  
پرسشنامه خانوار  

كارگاه  آموزشي 

"مي ايران نحوه اجراي مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسال"
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هدف پرسشنامه•
تعريف خانوار در اين مطالعه     •
دفعات مراجعه به درب خانوار    •
)مصاحبه شونده(فرد مورد مصاحبه   •
اطالعات كلي در خصوص پرسشنامه خانوار     •
شاخص هاي پرسشنامه خانوار   •
بخش هاي پرسشنامه خانوار   •
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اطالعات در مورد ويژگي هاي عمومي خانوارها        جمع آوري   •
جمع آوري اطالعات مهمي در مورد تعدادي از شاخص هاي چندگانه                –

سالمت و جمعيت،    

شناسايي زنان واجد شرايط براي انجام مصاحبه با استفاده از           –
زنان و  اختصاصي    پرسشنامه 

 اصلي كودكان زير پنج سال براي انجام         مراقبشناسايي مادر يا    –
مصاحبه با استفاده از پرسشنامه اختصاصي كودكان زير پنج سال             
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خانوار؛ يك يا چند نفر كه   •
با هم در يك اقامتگاه زندگي مي كنند، –
با يكديگر هم خرج هستند و –
.  معموالً با هم غذا مي خورند–

. اعضاي يك خانوار حتماً با يكديگر رابطه خويشاوندي ندارند•
. خانوار لزوماً با خانواده يكي نيست•
.  وجه تمايز بين فاميل و خانوار بايد مد نظر قرار گيرد •

مطالعه فاميل داللت بر رابطه سببي و نسبي و ازدواج دارد اما خانوار دراين  –
.  براي شناسايي يك واحد اقتصادي استفاده شده است  
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كليه خانوارهايي كه اقامتگاه معمولي آنها در زمان مراجعه در           •
خوشه كار قرار دارد آمار گيري مي شوند      

اقامتگاه معمولي خانوار، محلي است كه خانوار در زمان         •
آمارگيري در آنجا زندگي مي كند، مشروط بر اين كه اقامتگاه        

. ديگر نداشته باشد

اقامتگاه معمولي خانوارهايي كه در زمان آمار گيري بيش از يك             •
 مدت سال را در آن جا   بيشترين اقامتگاه دارند محلي است كه  

.به سر مي برند   
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را هتل ها، مهمانخانه ها، مسافرخانه ها، كاروانسراها، نظاير آنها،            مسافران  �•
 ولي خانوارهايي را كه در اين نوع مكان ها زندگي مي كنند و    آمارگيري نكنيد  

: اين خانوارها عبارتند از. اقامتگاه ديگري ندارند در همان جا آمارگيري كنيد   
. كه در اين گونه مكان ها به سر مي برندپناهندگاني  ، معاودين و  خارجيان مقيم ايران  •
.زندگي مي كنند و اقامتگاه ديگري ندارند  ... كه در هتل ها، مسافرخانه ها و     خانوارهاي ايراني  •

...   و  فرد يا افرادي كه در ساختمان هاي نيمه تمام يا نوساز، آلونك، زاغه   �•
، در  زندگي مي كنند مشروط بر آن كه اقامتگاه معمولي آنان جاي ديگر نباشد      

. همان محل به عنوان خانوار معمولي ساكن آمارگيري كنيد    
 محل    مهندسان، تكنسين ها و كارگراني را كه به طور شبانه روزي در نزديكي      �•

... در چادر، كمپ، كاروان و    ... فعاليت هاي راه سازي، سدسازي، لوله كشي گاز و      
 تلقي     زندگي مي كنند، مشروط بر آن كه محل هاي مزبور اقامتگاه معمولي آنان            

. شود، در همان جا آمارگيري كنيد  
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 محصالني را كه به قصد تحصيل خانوار خود را ترك كرده اند و به        �•
  تنهايي يا به صورت عضوي از يك خانوار معمولي در حوزه كار شما زندگي          

.مي كنند را در همان جا آمارگيري كنيد
در اين مطالعه مورد بررسي قرار نمي گيرند، اما     خانوارهاي دسته جمعي  �•

 ممكن است در داخل موسساتي كه در آن جا افراد به عنوان اعضاي خانوار      
دسته جمعي زندگي مي كنند، يك يا چند خانوار معمولي نيز سكونت      

اين خانوارها را جز خانوار دسته جمعي به حساب نياوريد و به      . داشته باشند
به طور مثال، در داخل پادگان   . عنوان خانوار معمولي ساكن آمارگيري كنيد   

و درجه  ها، پايگاه ها و نظاير آن ها احتماالً تعدادي از خانوارهاي افسران  
  داران سكونت دارند كه هر كدام بايد به عنوان يك خانوار معمولي ساكن   

.مورد آمارگيري قرار گيرند
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 بار   3حداكثر •

روزها و ساعات مختلف زمان هاي مراجعه به خانوار بايد در     •
انجام شود و براي انتخاب زمان مناسب بهتر است از همسايگان            

 اي كه   برگه درباره زمان حضور خانوار تحقيق شود و هم چنين             
در آن زمان و ساعت مراجعه بعدي درج شده است را به داخل         
منزل خانوار بياندازيد و از همسايگان بخواهيد در صورت امكان               

.زمان مراجعه بعدي شما را به خانوار اطالع دهند       
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شهروند محترم  
سالم 

اطالعاتي كه ما    .   ملي در باره سالمت در كشور هستيم       مطالعه  ما در حال انجام يك   
 برنامه    در زمينه  وزارت بهداشت، درمان و ـموزش پزشكي  جمع آوري مي كنيم به  

در اين بررسي، خانوار شما انتخاب شده    . ريزي خدمات سالمت كمك خواهد نمود 
                   . مايليم كه از شما سواالتي در خصوص خانوارتان بپرسيم      .  است
 در منزل حضور      ،به درب منزل شما مراجعه نموديم    . ... .. . ساعت  .../ . ../.. . .... .. ...  در تاريخ 

از آن جا كه نظرات شما براي ما بسيار مهم است، مجدداً در تاريخ        . نداشتيد
.  به درب منزل شما مراجعه خواهيم كرد     . .. ... ... . ، ساعت  .../. ../.. .. ... ... .. .
به اميد ديدار  

وانيد با  در صورتي كه نياز به اطالعات بيشتري در خصوص اين بررسي داريد، مي ت 
. تماس حاصل فرماييد . ... ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... ...   شماره تلفن
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رمصاحبه با يك عضو بزرگسال مطلع خانوا•
پاسخ داده خواهد شد، همه بخش هاي پرسشنامه خانوار، توسط اين فرد•
با اين حال ممكن است اعضاي بسيار جوان خانواده .  سال است15منظور از فرد بزرگسال، افراد باالي •

بنابراين در مواردي كه  فرد بزرگسال . ايده آل ترين فرد براي مصاحبه نباشند)  سال18كمتر از (
براي مصاحبه در دسترس است، )  ساله15به عنوان مثال پدر ويا مادر فرد (ديگري با سن بيشتر 

انواده اطالعات بيشتري داردترجيحاً  آن فرد را براي مصاحبه انتخاب كنيد كه احتماالً در مورد خ
 نيستيدمصاحبه با سرپرست خانواده اجباري نيست و شما ملزم به  مصاحبه با او•
 الزم نيست به هيچ يك از بايد فقط يك نفر پاسخگوي پرسشنامه خانوار باشد و بقيه اعضاي خانوار •

همچنين از پاسخگو انتظار مي رود كه ترجيحاً درمورد . قسمت هاي پرسشنامه خانوار پاسخ دهند
، نيازي به مشورت با ساير اعضاي خانوار )مثل سن و تحصيالت اعضاي خانواده(پرسش هاي بديهي 

 دارد، مي توانيد اما اگر به نظر شما اينكار تأثير جدي در روند پاسخگويي به پرسشنامه . نداشته باشد
مثل . (وار سؤال كندبه پاسخگو اجازه دهيد تا براي حصول اطالعات صحيح از ساير اعضاي خان

د خانوار براي پاسخ گويي اطالعات مربوط به سن كه ممكن است روي واجد شرايط بودن برخي از افرا
در آن مهم است مثل به پرسشنامه هاي اختصاصي تاثير گذار باشد، يا بخش هايي كه شاخص سن   

). تحصيالت و يا كار كودك 
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 بخش13•

) سوال ماالريا و پشه بند آغشته به حشره كش   17(سوال 162•

برخي از سواالت نبايد از پاسخ گو پرسيده شود       •

 دقيقه 45 تا 35مدت مصاحبه •

سواالت ارجاعي و فيلتر  •

پاسخ ها به اشكال ورود كد در مربع، دايره كشيدن دور كد و در         •
مورد گزينه ساير، مشخص نمودن آن     

شاخص از پرسشنامه خانوار   34استخراج  •
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 Household( مرگ و مير خانوار •
Mortality (

 & Accident( حادثه و معلوليت •
Disability (

آمادگي مواجهه با مخاطرات و •
) Disaster Preparedness( باليا

) Child Labour( كار كودك •
) Child Discipline( تربيت كودك•
) Malaria( ماالريا•
 Treated( پشه بند آغشته به حشره كش •

Net (
 Household( مشخصات خانوار•

Characteristics (
مشاهدات

كد شناسايي خانوار  
) HouseHold(اطالعات خانوار •

داراي دو جدول –

رضايت نامه
 Household( فهرست اعضاي خانوار•

List (
Insurance(بيمه و اشتغال• & 

Employment(
)Education(تحصيالت•
 & Water(آب و بهداشت محيط•

Sanitation(
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نسبت خالص حضور در آموزش •
) تعديل شده (ابتدايي  

نسبت خالص حضور در آموزش •
) تعديل شده (راهنمايي

كودكاني كه به آخرين پايه ابتدايي   •
مي رسند

ميزان تكميل دوره ابتدايي•
ميزان انتقال به دوره راهنمايي•
شاخص برابري جنسيتي •

) تحصيالت ابتدايي(
ميزان خالص پذيرش در آموزش •

ابتدايي 

تمهيدات زندگي •
شيوع كودكاني كه حداقل يكي از  •

والدين شان فوت كرده است  
ضريب نفوذ بيمه پايه•
ضريب نفوذ بيمه مكمل•
 15در جمعيت وضعيت اشتغال •

ساله و باالتر در طول يك هفته قبل 
از مطالعه

آمادگي براي مدرسه •
حضور كودكان يتيم در مدرسه •
حضور كودكان غير يتيم در مدرسه •
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استفاده از منابع آب آشاميدني    •
بهسازي شده  

استفاده از تجهيزات بهداشتي       •
بهسازي شده   )  توالت(

سوخت جامد    •

شاخص برابري جنسيتي •
) تحصيالت راهنمايي (

كار كودك•

حضور در مدرسه در ميان كودكان  •
كار

كار كودك در ميان دانش آموزان •

تربيت خشونت آميز•
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فراهمي پشه بند آغشته به حشره •
كش

 سالي كه داخل هر 5كودكان زير •
نوع پشه بند خوابيده اند 

خود ارزيابي خانوار از آمادگي براي •
مخاطرات طبيعي

آمادگي خانوار در برابر مخاطرات •
طبيعي

بروز بيماري ماالريا•

ميزان موزون شده مرگ و مير  •
و ميزان خام مرگ كودكان  

محاسبه شده
ميزان مرگ ناشي از حوادث •

ترافيكي
بروز حادثه منجر نشده به مرگ•
شيوع معلوليت•
 سالي كه داخل      5كودكان زير   •

پشه بند آغشته به حشره كش  
خوابيده اند  

زنان بارداري كه داخل پشه بند     •
آغشته به حشره كش خوابيده اند   
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جهت شناسايي خانوار   •
 و   منطقه، شماره خوشه    كد استان، كد شهرستان، كد        اطالعات   شامل –

شماره رديف خانوار در خوشه        

 مي شود   همه اين اطالعات از روي فرم فهرست برداري منتقل      –

 سال و    54 تا  15عيناً به باالي پرسشنامه اختصاصي زنان        كد اين –
مي گردد   سال منتقل    5پرسشنامه اختصاصي كودكان زير       
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دو جدول است؛  اطالعات خانوار شامل   •
كه در زير كد شناسايي خانوار در       ) HH14تا  HH1 ( جدول اول   –

صفحه نخست پرسشنامه خانوار قرار دارد      

كه در قسمت انتهايي پرسشنامه     ) HH30 تا HH15(جدول دوم    –
خانوار؛ باالي قسمت مشاهدات تعبيه شده است       

جدول صفحه اول قبل از مصاحبه تكميل مي گردد         –

اطالعات جدول دوم در انتهاي كار و  پس از آن كه تمام پرسشنامه                   –
ها براي خانوار كامل شد، تكميل مي گردد     
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كدهاي نتيجه مراجعه و يا مصاحبه

"01"  كد پرسشنامه خانوار تكميل شده است،     :"كامل انجام شد"•

سخگويي   در زمان بازديد هيچ يك از اعضاي خانوار يا هيچ فردي كه قادر به پا   "•
كسي در محل سكونت     محل سكونت مسكوني است ولي        "باشد در خانه نبود   

مريض، ناشنوا و يا عقب مانده ذهني         نيست يا فقط كودكي و يا بزرگسالي كه      
وي از  است در محل سكونت حاضر است يا بعد از مراجعات مكرر نتوانستيد با عض      

"02"كد بيشتري داشته باشد مالقات كنيد،      توانايي پاسخگويي خانوار كه 

هنگام مراجعه     " به علت غايب بودن طوالني مدت خانوار مصاحبه انجام نشد        "•
همسايگان گفتند كه هيچ يك از اعضاي اين خانوار     در محل سكونت نبود و   كسي 

"03"كد ، هفته آينده مراجعت نخواهند كرد    / در طول چند روز 
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ادامه

"04"كد ، خانوار از انجام مصاحبه امتناع كرد:"امتناع از پاسخ گويي"•

 اگر خانه خالي و بدون اثاثيه است و كسي در "آدرس مسكوني نيست /  خانه خالي از سكنه است "•
در ديگر موارد ممكن است واحدي را .  "05"، كد  تلقي مي كنيم "خالي"آن زندگي نمي كند، آن را   

گاه نمايشي و يا امكانات   پيدا كنيد كه مسكوني نيست ولي ممكن است كليسا، فروشگاه، مدرسه، كار 
پس از اينكه مطمئن شديد كه در . رفاهي ديگري باشد كه از آن براي سكونت استفاده نمي شود

. ”05"كدواحد مسكوني وجود ندارد، ) پشت و يا باالي ساختمان(اطراف اين واحدها 

 محل اقامت كامالً سوخته باشد و يا به شيوه هاي ديگر تخريب شده باشد : " خانه تخريب شده است"•
“06"كد 

يدا كنيد، حتي  بعد از اينكه از مردم آن ناحيه پرسيديد، نتوانستيد محل اقامت را پ:" خانه پيدا نشد"•
ر آمده آشنا هستند كد  اگر افراد محلي با آدرس و نام سرپرست خانوار كه در بخش فهرست خانوا

"07"

 و دليل مشخص را در محل "96" به دليل ديگري نتوانستيد پرسشنامه را تكميل كنيد،كد   :"ساير"•
.شده استپرسشنامه تا حدودي تكميل : "ساير"مثالي براي كد . مخصوص بنويسيد
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رضايت نامه
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شناسايي تمام افراد خانوار و تعيين گروه هاي واجد شرايط       •
پرسشگري
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) ا=��E�$� !U �$د   
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 ساله، كلثوم گلستاني مادر  40 ساله، معصومه كرمي همسر سرپرست 45 نفري شامل محمد محمدي سرپرست خانوار     6خانوار   : مثال  •
 سال، شادي محمدي فرزند ازدواج قبلي معصومه     60 ساله، علي محمدي پدر سرپرست سن را نمي دانند احتماالً باالي       60سرپرست 

 ساله3 ساله و سينا محمدي فرزند   24كرمي 
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��$ 

سشنامه هاي وقتي فهرست اعضاي خانوار را براي همه اعضاي خانوار تكميل كرديد، پر   •
.اختصاصي را براي اين خانوار آماده كنيد 

و WM5(  سال نام و شماره رديف او را در محل مخصوص   54 تا 15براي هر زن بين •
WM6 (   در باالي پرسشنامه اختصاصي زن بنويسيد .

بنويسيد و نام ) UF5و UF4(  سال نام و شماره رديف  او را در 5براي هر سال كودك زير •
در باالي   ) UF7و UF6( مراقب اصلي او را در محل مشخص شده   / و شماره رديف مادر 

.  سال بنويسيد5پرسشنامه اختصاصي كودك زير  

 سال خانوار پرسشنامه اختصاصي  5حاال بايد براي هر زن واجد شرايط و هر كودك زير •
.جداگانه اي، آماده براي تكميل داشته باشيد  



شاخص ها 

تمهيدات زندگي كودك  •

شيوع كودكاني كه حداقل يكي از والدين شان فوت كرده است     •

)مشترك با تحصيالت   (حضور كودكان يتيم در مدرسه     •

)مشترك با تحصيالت  (حضور كودكان غير يتيم در مدرسه     •
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سال   15د وضعيت بيمه پايه و مكمل تمام افراد خانوار و نيز وضعيت اشتغال افرا     : بيمه و اشتغال 
 روز قبل از مصاحبه  7و باالتر خانوار در 
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 معصومه بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني كه  -محمد بيمه خدمات درماني و بيمه مكمل، كارمند بانك : مثال
 علي بيمه - كلثوم بيمه ندارد-ند بيمارستان بيشتر از بيمه تامين اجتماعي استفاده مي كند، بيمه مكمل ندارد،كارم

 شادي بيمه تامين اجتماعي، بدون بيمه مكمل و -خدمات درماني، كارمند بازنشسته بانك و بدون بيمه مكمل  
 سينا بيمه خدمات درماني است و بيمه مكمل ندارد -دانشجو 
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شاخص ها 

ضريب نفوذ بيمه پايه     •

ضريب نفوذ بيمه مكمل      •

 سال در طي هفته    15وضعيت اشتغال افراد خانوار باالي     •
گذشته
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 سال و بيشتر و اعضاي خانوار  5وضعيت تحصيالت اعضاي خانوار داراي سن   : تحصيالت
 سال  24 تا  5با سن بين  
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 شادي - علي سواد خواندن و نوشتن دارد- كلثوم فقط مي تواند بخواند- معصومه فوق ديپلم -محمد فوق ليسانس : مثال
 سينا مهدكودك مي – شده است 1 و وارد ترم كارشناسي را سال گذشته تمام و امسال در دوره كارشناسي ارشد پذيرفته

رود
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شاخص ها 

آمادگي براي مدرسه •

ميزان خالص پذيرش در آموزش ابتدايي   •

)تعديل شده(نسبت خالص حضور در آموزش ابتدايي      •

)تعديل شده(نسبت خالص حضور در آموزش راهنمايي      •

كودكاني كه به آخرين پايه ابتدايي مي رسند     •

ميزان تكميل دوره ابتدايي •

ميزان انتقال به دوره راهنمايي   •

)آموزش ابتدايي (شاخص برابري جنسيتي   •

)آموزش راهنمايي (شاخص برابري جنسيتي   •
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ارزيابي انواع آب مصرفي براي آشاميدن و توالت خانوار ها   : آب و بهداشت محيط 
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شاخص ها 

استفاده از منابع بهسازي شده آب آشاميدني        •

استفاده از تجهيزات بهسازي شده توالت   •
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 54 تا 15وقوع مرگ در خانوار يا وجود مرده زايي در زنان    بررسي : مرگ و مير خانوار   
 ساله خانوار 
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 سالگي به دليل تصادف با اتومبيل       67 سن    مادر معصومه با نام عفت شهبازي كه در اين خانوار زندگي مي كرده در  89ارديبهشت ماه : مثال
.  فوت كرده است
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ميزان خام مرگ و موزون شده مرگ  •

ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيكي       •
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اين بخش شامل دو قسمت حادثه و معلوليت است و شامل تمام افراد       : حادثه و معلوليت   
خانوار مي شود  
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 ساعت در 20 در حال رانندگي در جاده با كاميوني تصادف كرده و به مدت  89محمد در ارديبهشت : مثال
. بيمارستان بوده است
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شاخص ها 

بروز حادثه منجر نشده به مرگ     •

شيوع معلوليت•
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خود ارزيابي خانوار از آمادگي براي مخاطرات طبيعي           •

آمادگي خانوار در برابر مخاطرات طبيعي        •
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 5كودكان ( ساله خانوار 14 تا 5 براي همه كودكان  ه بررسي كار كودك اين بخش ب
مي پردازد  ) ساله نيز مشمول اين بخش هستند  14و
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 ساعت به كار مراقبت از 10 ساعت به كارهاي خريد منزل و شادي  حدوداً 1سينا در هفته حدوداً : مثال
سينا پرداخته است
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 ��ل و 8L    <d�8:ا> اE�> <�mA: از    
١M       د$� �Eا�T� !
�� n,ل ���$ار رد�� 



شاخص ها 

كار كودك •

)مشترك با تحصيالت  (حضور در مدرسه در ميان كودكان كار   •

)مشترك با تحصيالت   ( كار كودك در ميان دانش آموزان      •

موسسه ملي تحقيقات سالمت 

                                                                       معاونت بهداشت       جمهوري اسالمي ايران                    دانشگاه علوم پزشكي تهران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                                                                   



���� �	
 -ه�ي ������� ���� و ��	��  ¬���
��ت ���� ���  !"� �#�$�

 2كودكان  كسب اطالعاتي درباره استفاده از روش هاي تربيتي جسمي و كالمي براي   
 روش انتخاب تصادفي كودك - سال 14تا 
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ا�: <$دp ا��JEب ��. در ��. ��E�T در ���$ار �F$د.  
 S��2 �>ت ٢dرا 8:ا> �$ا CD11 � CD21a ب�JEا�

��,���



استفاده از روش هاي خشونت آميز در سراسر دنيا

Source: MICS, DHS and other national surveys, 2005-2007

�� روش ه�� ����� ���� �١ �� ٢در	� ��د��ن ��)  ���ر٣٧( !�ل دارا� �
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مثال

 فرزند   3 در خوشه كاري شما  داراي     05خانوار با شماره رديف     •
در سنين 

 در فهرست خانوار   07 ساله با شماره رديف   3علي صالحي  •

 در فهرست خانوار    06 ساله با شماره رديف  7شيرين صالحي •

 در فهرست خانوار   05 ساله با شماره رديف  11مينا صالحي  •

براي سواالت بخش تربيت كودك، كودك تصادفي اين         . است
خانوار را پيدا كنيد     

موسسه ملي تحقيقات سالمت 

                                                                       معاونت بهداشت       جمهوري اسالمي ايران                    دانشگاه علوم پزشكي تهران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                                                                   



���� �	
 -ه�ي ������� ���� و ��	��  ¬���
��ت ���� ���  !"� �#�$�

موسسه ملي تحقيقات سالمت 

                                                                       معاونت بهداشت       جمهوري اسالمي ايران                    دانشگاه علوم پزشكي تهران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                                                                   



نگرش و عملكرد: تنبيه جسمي

Percentage of children aged 2-14 years who experience  physical punishment and percentage of 
mothers/caretakers who think that a child needs to be physically punished in 12 CEE/CIS countries
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شاخص ها

تربيت خشونت آميز    •
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شاخص ها 

ميزان بروز ماالريا   •
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 ��. FN@ از  �ر,٣i      �F'�C� Sا�: 2_� ��8 در ;$ل     
                 ،���> �F? اد ��. ه� را�	  �ً��N��7 ��. ا��، �8,� د 

.  را ?٩L  "   ���> �F" ��. ا��  ٣iا�: ��ت I�8 از    
را ?�F <���     " ٠٠" ��. ا�� ١ا�: <�E: از  



شاخص ها 

فراهمي پشه بند آغشته به حشره كش براي خانوار         •

 سالي كه داخل هر نوع پشه بند خوابيده اند        5كودكان زير  •

 سالي كه داخل پشه بند آغشته به حشره كش      5كودكان زير  •
خوابيده اند 

زنان بارداري كه داخل پشه بند آغشته به حشره كش خوابيده          •
اند
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... 8:ا> �$ارد /
$�t، <\: و ��در         ٩٩<� 



از /ن �� <� در ا,IJ8 H ه�ف  	��H و=	��          :  $�� ���,��   
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U:دار ا��JEب �$د  







شاخص ها 

سوخت جامد •
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زمان را يادداشت كنيد 
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