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  كليات 

گردآوري اطالعات جامع و كامل و محاسبه شاخص ها در زمينه جمعيت و وضعيت سالمت آنان كليدي ترين ابزار در راستاي تدوين 

بدون توليد اين گونه اطالعات، .  سياست ها، مداخله ها و برنامه هاي ريزي هاي مناسب تر و منطبق تر با نيازهاي جامعه محسوب مي گردد

كن است پا در مسيري بي راهه نهاده و بدون در نظر گرفتن نيازهاي واقعي، منابع را در مسير غير واقع و غير اثربخش نظام سالمت مم

  . هزينه نمايد

پنجم، اجراي  ه خصوصاً برنامهسال 5توسعه فرهنگي و اقتصادي هاي برنامه اهميت اطالعات در زمينه تدوين  بهبا عنايت در حال حاضر 

شاخص هاي  هبرنامه پزشك خانواده در شهر ها و توجه ويژه به طراحي مداخالتي براي كاهش بي عدالتي در سالمت، تهيه و محاسب

ارائه   از سويي ديگر،. سالمت و جمعيت يكي از اولويت هاي كشور مي باشدشاخص هاي چندگانه مهم سالمت از طريق انجام  بررسي 

بوده و جمهوري اسالمي را از نظر دست يابي به يكي از تعهدات بين المللي كشور مان  (MDGs) توسعه هزاره شاخص هاي اهداف 

  لذا مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران. اهداف توسعه هزاره با ساير كشورها مقايسه مي كند

(IrMIDHS)  بخش هاي مختلف كشور از جمله  طراحي شده تا  نتايج حاصل از آن در اعتمادداده هاي معتبر و قابل با هدف توليد

 .  قرار گيردمورد استفاده  سياستگذاران سالمت در سطح ملي و استاني 

در از اين خانوارها، اطالعاتي . در اين مطالعه خانوارهايي در سطح هر استان به طور تصادفي انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار مي گيرند  

و اندازه هاي ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي خانوار، مرگ و مير، باروري، پوشش خدمات سالمت كودكان و زنان زمينه هاي مختلف نظير 

  .  قد و وزن كودكان جمع آوري مي شود

لذا ضروري . حياتي استبا توجه به اهميت دقت و صحت اطالعات، مشاركت و همكاري موثر شما، به عنوان مصاحبه گر در اين طرح بسيار 

رعايت مفاد اين راهنما  .است تا با نهايت توجه نسبت به جمع آوري اطالعات مورد نياز هر سوال و تكميل پرسشنامه هاي مربوطه اقدام نماييد

الزامي كار در طول انجام  حبه گريراهنماي مصا همراه داشتن  .به شما كمك خواهد كرد تا بتوانيد وظايف مورد انتظار را به طور مطلوب به انجام رسانيد

   .است

و نتيجه نهايي از اين مطالعه بستگي به نحوه  يدمصاحبه گر نقش اصلي را در جمع آوري داده ها دار شما به عنوان تاكيد مي شود كه 

  . لذا بسيار مهم است كه پرسش ها را به نحوي منسجم مطرح نماييد. در طول مدت مصاحبه دارد شما مديريت 

  : به طور كلي، مسئوليت هاي شما به عنوان مصاحبه گرشامل موارد زير است

 شناسايي افراد واجد شرايط جهت پاسخگويي  •

 مصاحبه با همه افراد واجد شرايط  •

 كنترل مصاحبه هاي تكميل شده براي حصول اطمينان از اينكه همه سؤاالت پرسيده شده اند •

 داليل مختلف در مراجعه هاي اول و دوم مصاحبه نشده اند افرادي كه به با مصاحبه جهت مجدد مراجعه •

 حصول اطمينان از صحت اطالعات داده شده به وسيله جلب تمركز پاسخگو بر روي پرسش ها •

  تهيه يادداشت هاي توصيفي درباره مشكالت بوجود آمده در محل مشاهدات هر پرسشنامه •
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  اداره يك مصاحبهچگونگي 
  

اولين برداشت فرد . مصاحبه گر و فرد پاسخگو با هم غريبه هستند، بنابراين براي شروع انجام مصاحبه بايد با فرد پاسخگو ارتباط برقرار كنيد

  . پاسخگو از شما، تمايل او براي شركت در اين بررسي را تحت تاثير قرار مي دهد

بايد هنگام معرفي خود، رفتار تان كامالً دوستانه . ن است كه خودتان را معرفي كنيداولين كاري كه در برخورد با پاسخگو بايد انجام دهيد اي

موضوع بررسي و اينكه پاسخگو بايد چه كاري انجام . نامتان را بگوييد و خاطر نشان كنيد كه از طرف وزارت بهداشت آمده ايد ابتدا .باشد

  .ارتباطي با موضوع بررسي ندارد، خودداري كنيدتوصيه مي شود از گفتگوهاي طوالني كه . دهد را بيان كنيد

بعد از طرح هر سؤال صبر كنيد و به پاسخگو . سؤال هايتان را آهسته و واضح بپرسيد و مطمئن شويد كه پاسخگو سؤال ها را درك مي كند

جواب دهد  "نمي دانم"سؤال را با  اگر پاسخگو با عجله پاسخ دهد و يا نتواند به افكار خود شكل دهد، ممكن است. فرصت فكر كردن بدهيد

  .و يا پاسخ دقيق ندهد

  

  :راهنمايي مي كندمصاحبه اداره يك در چگونگي را شما  رزي رعايت نكات

  

اين مطلب به شما كمك مي كند تا تشخيص دهيد كه پاسخ هايي كه . مطمئن شويد كه هدف اصلي بررسي و سؤاالت را درك كرده ايد •

  .هستند يا خيردريافت مي كنيد كافي 

  .زمان مصاحبه گري را در نظر داشته باشيد  و براي مدت زمان طوالني صحبت نكنيد و نيز در طول مصاحبه عجله به خرج ندهيد•

  .دهدحتي تغييرات كوچك در جمله بندي مي تواند مفهوم سؤال را تغيير . همان طور كه نوشته شده است بپرسيد دقيقاًرا سؤاالت  •

   .ترتيب سؤاالت را تغيير ندهيد. كه در پرسشنامه آمده است، بپرسيد به همان ترتيبيرا  سؤاالت •

شما مي توانيد توضيح دهيد كه شما بايد هر  .به شما بدهد در يك باررا جواب دو سؤال  حتي اگر پاسخگو بپرسيد ت راهمه سؤاال •

 را مجدداً  و سپس سؤال "...يادآوري مجددفقط براي "و يا  "...ئن شومفقط براي اينكه مطم" و يا بگوييدجداگانه بپرسيد به طور  را سؤال

  .بپرسيد

كمك  به زن پاسخگو براي مثال،. كمك كنيد تا پاسخگو احساس راحتي كند ولي مطمئن شويد كه پاسخ سؤالها را پيشنهاد نمي كنيد•

  .را به ياد آورد هاي مختلف پيشگيري از بارداري روش نكنيد تا

كامل كردن . مگر اينكه در پرسشنامه  براي صرف نظر كردن از آن دستورالعملي داشته باشيد سؤالي را بدون پاسخ نگذاريد هيچ •

فقط . ممكن است بعداً فكر كنيد كه اين سؤال را فراموش كرده ايد. سؤالهايي كه پاسخ آنها خالي گذاشته مي شوند بعداً دشوار خواهد بود

فقط براي پرسشهايي كه پاسخ آنها با نمي دانم داده شده است و مطمئن . را منظور كنيد "0"دارند ،) صفر( "0" براي سؤالهايي كه گزينه

اگر در سوالي پاسخگو هيچ يك  .را انتخاب كنيد» نمي داند«هستيد كه براي اين سؤال پاسخي از پاسخگو نخواهيد گرفت، مي تواند گزينه 

وجود نداشت و فرد نتوانست از بين گزينه هاي موجود، يكي را  "نمي داند "مثال اگر در سوالي گزينه  ، از گزينه هاي موجود را انتخاب نكرد

  .  انتخاب نمايد، در چنين موردي اين مطلب را در پرسشنامه با يك يادداشت مشخص كنيد

دداشت كردن پاسخ ها در دفترچه يادداشت هيچ وقت به يا. هنگامي كه پاسخگو به شما پاسخ مي دهد، ثبت كنيد بالفاصلهها را  جواب •

  .براي بازنويسي بعدي آنها اعتماد نكنيد

  .پيش از ترك خانوار، همه پرسشنامه را مجدداً بررسي كنيد و مطمئن شويد كه تمام پرسشنامه ها درست تكميل شده است •
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راه را براي مصاحبه بعدي باز بگذاريد، . است، تشكر كنيداز پاسخگو به خاطر همكاري و وقتي كه براي مصاحبه در اختيار شما قرار داده  •

به جز زمان الزم براي مصاحبه از ماندن بي مورد در خانوار  ".اگر سوالي داشته باشيم، ممكن است مجددا مراجعه كنيم ": مثال بگوييد

  .پاسخگو خودداري كنيد، حتي اگر پاسخگو بسيار صميمي و خوش برخورد باشد

  

  

  درباره انجام  مصاحبه جزييات بيشتر

  

  تأثير خوب در ابتداي مصاحبه  ☺☺☺☺

طرز لباس پوشيدن شما مي تواند روي موفقيت و يا عدم موفقيت . اولين احساسي كه در پاسخگو به وجود مي آوريد ناشي از ظاهر شماست

  .بنابراين آراسته و ساده لباس بپوشيد. شما در انجام مصاحبه تأثير بگذارد

. با انتخاب عبارات مناسب مي توانيد ذهن پاسخگو را آماده كنيد. ايجاد احساس آرامش در اولين ارتباط با پاسخگو اهميت زيادي دارد 

  . مصاحبه را با  كسب اجازه از پاسخگو آغاز كنيد و روند معرفي را همانگونه كه در پرسشنامه آمده است، انجام دهيد

د كه اين بررسي به برنامه ريزي كشور در توسعه سالمت افراد جامعه كمك خواهد كرد و از او به خاطر اگر الزم شد به پاسخگو بگويي

  . همكاري تشكركنيد

  

  با پاسخگو ارتباط برقرار كنيد ☺☺☺☺

صورت  اگر پاسخگو از مصاحبه كردن امتناع كرد، داليل آن را در. براي متقاعد كردن پاسخگوي بي ميل به شركت در مصاحبه آماده شويد

  .به خاطر داشته باشيد كه در تمام مدت آرامش خود را حفظ كرده و مودب باشيد. امكان در پرسشنامه ذكر كنيد

چنانچه در زمان مراجعه، فرد پاسخگو به دليل گرفتاري نتواند در مصاحبه شركت كند، زمان مصاحبه را بر اساس درخواست او تغيير دهيد، 

در نظر داشته باشيد كه  در چنين موردي شماره رديف . صاحبه با خانوارهاي درون خوشه را جابجا كنيدمثال مي توانيد ترتيب انجام م

  . خانوار را تغيير ندهيد و تنها ترتيب زماني انجام مصاحبه را جابجا كنيد

  

  هميشه برخورد مثبت داشته باشيد ☺☺☺☺

چون چنين سؤاالتي شخص را . استفاده نكنيد "خيلي گرفتار هستيد؟ آيا شما "هرگز رفتار عذرخواهانه نداشته باشيد و از عباراتي مثل 

مي خواهم چند سؤال از شما ": قبل از شروع به كار بهتر است به پاسخگو بگوييد. كامالً به سمت امتناع از پاسخگويي هدايت مي كند

  ".بپرسم

  

  تأكيد كنيد كه تمام اطالعات جمع آوري شده محرمانه باقي خواهد ماند ☺☺☺☺

براي "بگوييد كه  "محرمانه "در توضيح منظورتان از كلمه .  تأكيد كنيد تمام اطالعاتي كه جمع آوري مي شود محرمانه باقي خواهد ماند

هيچ هدف خاصي از پاسخگو نامي برده نمي شود و تمام اطالعات جمع آوري شده از مصاحبه شوندگان با هم ادغام شده و گزارشي كلي 

هرگز در حضور پاسخگو از ساير مصاحبه شوندگان نام نبريد و يا پرسشنامه را براي ديگر مصاحبه گران يا ناظر خود . "نوشته خواهد شد

  .اين موضوع خود به خود، اعتماد پاسخگو به شما را از بين مي برد. نخوانيد
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  پاسخهاي كافي و درست را پرس و جو كنيد ☺☺☺☺

اگر مصاحبه گر تشخيص دهد كه پاسخي با ديگر پاسخ ها هم . رسشنامه ذكر شده، بيان كندمصاحبه گر بايد پاسخ ها را همانگونه كه در پ

 پرس وجواز اين روند در پرسشنامه تحت عنوان  . خواني ندارد، بايد با پرسيدن سؤاالت غير مستقيم يا سؤاالت اضافي مطلب را روشن نمايد

. اي مطرح شوند كه پاسخگو را به مسير خاصي براي پاسخگويي هدايت نكند طي فرايند پرس وجو، سؤاالت بايد به گونه.  ياد شده است

  .مطمئن شويد كه معني سؤاالت اصلي تغيير نكرده است

  .  صبر كنيد و به پاسخگو فرصت بدهيد تا موارد سخت را به ياد آورد، مثال به ياد آوردن تاريخ آخرين سقط، ممكن است زمانبر باشد

سعي كنيد پاسخ سؤاالت را بفهميد و به خاطر بسپاريد و اگر متوجه . اري براي هم صحبتي با پاسخگو استفاده كنيداز پرسشنامه همانند ابز

  .ممكن است شما پاسخ ها را اشتباه تعبير كرده باشيد. ناهمخواني در پاسخ هاي او شديد، سؤال خود را دوباره تكرار كنيد

  

  به سؤاالت پاسخگو پاسخ دهيد ☺☺☺☺

خگو قبل از موافقت به پاسخ دادن به سؤاالت، از شما بپرسد كه چرا او را براي اين بررسي انتخاب كرده ايد و يا آيا  اين ممكن است پاس

ممكن است پاسخگو درباره مدت زمان مصاحبه، . با رضايت و مستقيماً به سؤال او پاسخ دهيد. بررسي براي خود او فايده اي دارد يا خير

  .او صادق باشيد و بگوييد كه زمان مصاحبه دقيقاً چقدر طول خواهد كشيد با.  اظهار نگراني كند

  

  با پاسخگو به تنهايي مصاحبه كنيد ☺☺☺☺

پس بسيار مهم است كه با پاسخگو به . حضور شخص سوم در هنگام مصاحبه مانع دست يابي شما به پاسخ هاي درست و صادقانه مي شود

اين نكته به خصوص در مورد پرسشنامه زنان كه . صورت خصوصي مصاحبه كرده و تمام سؤاالت فقط توسط خود شخص پاسخ داده شود

خصي مي شود، حائز اهميت است و الزم است كه پرسشنامه زنان توسط مصاحبه گر زن تكميل شامل برخي موضوعات خصوصي و يا ش

در مواردي كه شخص سومي حضور دارد به پاسخگو توضيح دهيد كه برخي از سؤاالت شخصي و خصوصي زماني كه او تنهاست، . شود

  . مطرح خواهد شد

  

  به مصاحبه شوندگان دودل و مردد كمك كنيد ☺☺☺☺

را به زبان بياورد، يك پاسخ غير مرتبط بدهد، طوري رفتار كند كه گويي  "نمي دانم "ايط ممكن است پاسخگو به راحتي جمله در برخي شر

زماني را با او راجع به . در اين موارد سعي كنيد به بهترين نحو او را به پاسخگويي عالقمند كنيد. خسته شده و يا پاسخ هاي متناقض بدهد

  ).مثالً راجع به شهر يا روستاي او، آب و هوا و يا فعاليت هاي روزانه او صحبت كنيد(بحث كنيد موضوعات غيرمرتبط 

  

  

 و افراد واجد شرايط پرسشنامه هاي بررسي

در صورت وجود ( و كودكان ) ساله 54تا  15در صورت وجود زن ( در اين مطالعه براي هر يك از خانوارهاي منتخب،  پرسشنامه هاي خانوار، زنان  

  .تكميل مي شود) سال 5كودك زير 

وار، جهت ثبت اطالعاتي در خصوص اطالعات خانبخش . ت از كليه اعضاي خانوار استدر برگيرنده بخش هايي جهت اخذ اطالعا :پرسشنامه خانوار☻

بطه با محل سكونت خانوار، نام سرپرست و كد ملي وي، نتيجه مصاحبه خانوار و تعداد زنان و كودكان واجد شرايط مصاحبه به همراه اطالعاتي در را



7 

 

در بخش فهرست اعضاي خانوار اين  .ميداني و مسئول ورود اطالعات در نظر گرفته شده است/ مصاحبه كننده،  بازبين ميداني، ناظر دانشگاهي

ز مادر پرسشنامه اطالعاتي از قبيل نام، نسبت خويشاوندي، جنس، سن براي تمام اعضاي خانوار و اطالعاتي در خصوص در قيد حيات بودن والدين و ني

آب و بهداشت محيط،  تغال، تحصيالت،اين پرسشنامه همچنين داراي بخش هاي بيمه و اش. سال كسب خواهد شد 17يا مراقب كودك براي افراد زير 

در استان ( و پشه بند آغشته به حشره كش مرگ و مير خانوار، حادثه و معلوليت، آمادگي مواجهه با مخاطرات و باليا، كار كودك، تربيت كودك، ماالريا

از . ميداني مي باشد/ ازبين ميداني و ناظر دانشگاهيمشخصات خانوار و در انتها مشاهدات مصاحبه گر،  ب)  هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و كرمان

و  طريق پرسشنامه خانوار اين امكان فراهم مي گردد تا مصاحبه گر، زنان و كودكان واجد شرايط پرسشگري اختصاصي بر اساس پرسشنامه هاي زنان

تمام خانوارهايي كه براي مصاحبه انتخاب شده اند، بايد ) روز 29ماه و  11سال و  4(سال  5سال و كودكان زير  54تا  15زنان . كودك را شناسايي نمايد

  . جداگانه و با استفاده از پرسشنامه هاي اختصاصي، مورد مصاحبه قرار گيرند

زنان  پرسشنامه. بعد از شناسايي زنان واجد شرايط خانوار، از پرسشنامه اختصاصي زنان براي مصاحبه استفاده خواهد شد: پرسشنامه اختصاصي زنان☻

ميداني و نتيجه مصاحبه، مشخصات / اطالعاتي در زمينه هاي اطالعات كلي خوشه و خانواري كه زن در آن سكونت دارد، مصاحبه گرو  ناظر  دانشگاهي

يري از بارداري، پيشگ تاريخچه باروري، ،، مرگ و مير كودكزن، دسترسي به رسانه  هاي گروهي و  استفاده از فناوري اطالعات، ازدواج و زندگي مشترك

بيماري،  ايدز نيازهاي برآورده نشده، تمايل به بارداري در آخرين بارداري، بهداشت مادر و كودك، پيشگيري از بارداري،  پاسخگويي نظام سالمت، عاليم 

  . ميداني را شامل مي شود/ دانشگاهيمشاهدات مصاحبه گر،  بازبين  ميداني و ناظر رضايت از زندگي،  بيماري هاي مزمن،   ،دخانيات استعمال، HIVو 

. استفاده مي شود) روز 29ماه و  11سال و  4(سال  5از اين پرسشنامه براي اخذ اطالعات در خصوص كودكان زير  :پرسشنامه اختصاصي كودكان☻

ميداني و نتيجه مصاحبه، ثبت /نشگاهياين پرسشنامه شامل بخش هاي اطالعات كلي خوشه و خانواري كه كودك بدان تعلق دارد، مصاحبه گر و ناظر دا

در استان هاي سيستان و بلوچستان، ( كودكي، تغذيه با شير مادر، مصرف تنقالت كم ارزش، مراقبت از بيماري، ماالريا  تولد، سن، تكامل سالهاي اوليه

  .ميداني مي باشد/گاهي، ايمن سازي، تن سنجي و مشاهدات مصاحبه گر،  بازبين  ميداني و ناظر دانش)هرمزگان و كرمان 

  

. از اين خانوارها  را به شما خواهد داد ليست تيم يك ميداني/دانشگاهيبراي پيدا كردن خانوار هايي كه بايد مورد مصاحبه  قرار گيرند، ناظر 

بخش هاي همه  .كنيدر شروع مطلع خانواپر كردن پرسشنامه را بايد از طريق مصاحبه با يك عضو بزرگسال  ،هر خانوار منتخب در مورد

به عنوان (ر ديگر اعضاي خانوا ازاطالعات پاسخ داده خواهد شد، از جمله بخش هاي مرتبط با جمع آوري ، ر، توسط اين فردپرسشنامه خانوا

  .)وضعيت تحصيالتمثال 

 )سال 18 كمتر از(خانواده بسيار جوان  اعضايبا اين حال ممكن است . سال است 15در اين پرسشنامه، منظور از فرد بزرگسال، افراد باالي 

 15 فرد مادر ياپدر و لبه عنوان مثا(بيشتر  سن ديگري با فرد بزرگسال در مواردي كه بنابراين  .ايده آل ترين فرد براي مصاحبه نباشند

. خانواده اطالعات بيشتري دارد اً  آن فرد را براي مصاحبه انتخاب كنيد كه احتماالً در موردترجيح است، در دسترسبراي مصاحبه  )ساله

  .مصاحبه با او نيستيد مصاحبه با سرپرست خانواده اجباري نيست و شما ملزم به 

بايد فقط يك نفر پاسخگوي پرسشنامه خانوار باشد و بقيه اعضاي خانوار الزم نيست به هيچ يك از قسمت هاي پرسشنامه خانوار پاسخ 

، نيازي به مشورت )مثل سن و تحصيالت اعضاي خانواده(د كه ترجيحاً درمورد پرسش هاي بديهي همچنين از پاسخگو انتظار مي رو. دهند

اما اگر به نظر شما اينكار تأثير جدي در روند پاسخگويي به پرسشنامه دارد، مي توانيد به پاسخگو اجازه . با ساير اعضاي خانوار نداشته باشد

مثل اطالعات مربوط به سن كه ممكن است روي واجد شرايط بودن . (ضاي خانوار سؤال كنددهيد تا براي حصول اطالعات صحيح از ساير اع

برخي از افراد خانوار براي پاسخ گويي به پرسشنامه هاي اختصاصي تاثير گذار باشد، يا بخش هايي كه شاخص سن در آن مهم است مثل 

    ).تحصيالت و يا كار كودك



 

      سال مشخص  5و مادران و مراقبان اصلي كودكان زير 

ساله يك خانوار به صورت جداگانه مصاحبه نماييد و براي هريك پرسشنامه 

اگر مادر در . سال را از طريق مادر و يا مراقبي كه در آن خانوار زندگي مي كند، تنظيم نماييد

  .سال پاسخ دهد 5، مراقب اصلي به عنوان شخص آگاه بايد به پرسشنامه كودكان زير 

پرسشنامه ( نيستندپاسخگويي به پرسشنامه هاي اختصاصي 

زرگسال عضو ب ر از يكهم بايد سؤاالتي در ارتباط با خانوا

در اين محل كسي  بپرسيد كه آيامسايگان 

. اگر خانواده اي در آن سكونت دارد از همسايگان بپرسيد كه اعضاي آن چه زماني مراجعت خواهند كرد

. وريدبا بازبين ميداني تيم براي مراجعه مجدد به محل سكونت، پس از مراجعت اعضاي خانوار، هماهنگي هاي الزم را به عمل آ

در منزل حضور ندارند، برگه هاي   جهت به حداكثر رساندن تكميل پرسشنامه ها در خانوارهايي كه در زمان مراجعه تيم،

در صورت عدم حضور خانوار اين برگه را به داخل 

  .ن بخواهيد در صورت امكان زمان مراجعه بعدي شما را به خانوار اطالع دهند

اطالعات (همه برنامه ها را روي برگه كنترل خوشه خود يادداشت كنيد و زمان بازگشت خود را روي اولين صفحه پرسشنامه بنويسيد 

با مراقب موقت كودك، مثل پرستار كودك؛ . 

  .با افرادي كه به طور دايم در آن محل سكونت زندگي نمي كنند، مصاحبه نكنيد

بار براي بازديد، به آن  3مشخص كنيد، بايد حداقل 

خانوار مراجعه كرده باشيد، ممكن است مواردي باشد كه خانوار براي مدت طوالني از محل سكونت دور بوده و يقيناً در طول مدت اجراي 

 گرفته ناظر شما بايد توسط نين مواردي، تصميم نهايي

آن را . زمان بازگشت او را از همسايه و يا اعضاي خانواده بپرسيد

. يادداشت كنيد، بر اساس دستورالعمل هاي ناظرتان در زمان تعيين شده براي مصاحبه با زن، مجدداً مراجعه كنيد

  .در مورد پرسشنامه زن، از هيچ شخص ديگري به جز همان زن واجد شرايط پاسخ سؤال ها را نپذيريد

اگر مادر در آن خانوار سكونت (دك و يا مراقب اصلي كودك 

جاي ديگري زندگي مي (فقط اگر مادر كودك زنده نيست و يا زنده است ولي با خانوار زندگي نمي كند 
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و مادران و مراقبان اصلي كودكان زير ) ساله 54تا  15( روه مشخص از زنان پس از تكميل پرسشنامه خانوار، يك گ

  .مي شوند كه بايد براي آنها پرسشنامه هاي اختصاصي تكميل شود

ساله يك خانوار به صورت جداگانه مصاحبه نماييد و براي هريك پرسشنامه  54تا  15با تمام زنان  بايد

 .اختصاصي زنان را تكميل كنيد

سال را از طريق مادر و يا مراقبي كه در آن خانوار زندگي مي كند، تنظيم نماييد 5بايد پرسشنامه كودكان زير 

، مراقب اصلي به عنوان شخص آگاه بايد به پرسشنامه كودكان زير فهرست اعضاي خانوار نباشد

 .خواهند شدشخص م رخانوافهرست اعضاي خانوار پرسشنامه 

پاسخگويي به پرسشنامه هاي اختصاصي  آن واجد شرايط هيچ يك از اعضايبه خانواري مراجعه كرده ايد كه 

هم بايد سؤاالتي در ارتباط با خانوا باز، )براي كودكان زير پنج سال اختصاصيبراي زنان و پرسشنامه 

  .را تكميل كنيد پرسشنامه خانوار

مسايگان ، از هحضور نداشتهيچ كس در محل سكونت هنگام مراجعه براي مصاحبه، 

اگر خانواده اي در آن سكونت دارد از همسايگان بپرسيد كه اعضاي آن چه زماني مراجعت خواهند كرد. 

با بازبين ميداني تيم براي مراجعه مجدد به محل سكونت، پس از مراجعت اعضاي خانوار، هماهنگي هاي الزم را به عمل آ

جهت به حداكثر رساندن تكميل پرسشنامه ها در خانوارهايي كه در زمان مراجعه تيم،

در صورت عدم حضور خانوار اين برگه را به داخل . طراحي شده است كه در آن  زمان و ساعت مراجعه بعدي تيم، درج مي شود

ن بخواهيد در صورت امكان زمان مراجعه بعدي شما را به خانوار اطالع دهندمنزل خانوار بياندازيد و از همسايگا

همه برنامه ها را روي برگه كنترل خوشه خود يادداشت كنيد و زمان بازگشت خود را روي اولين صفحه پرسشنامه بنويسيد 

  .هرگز خانوار ديگري را جايگزين اين خانوار نكنيد

. ، زمان ديگري را براي مراجعه مجدد هماهنگ كنيدلي در محل سكونت نيست

با افرادي كه به طور دايم در آن محل سكونت زندگي نمي كنند، مصاحبه نكنيد

مشخص كنيد، بايد حداقل "در منزل نيست" قبل از اينكه نتيجه نهايي مصاحبه در پرسشنامه خانوار را  با كد 

خانوار مراجعه كرده باشيد، ممكن است مواردي باشد كه خانوار براي مدت طوالني از محل سكونت دور بوده و يقيناً در طول مدت اجراي 

نين مواردي، تصميم نهاييدر چ. ضرورتي نداشته باشد يدبار بازد 3مطالعه حضور نخواهد داشت و  ممكن است 

  . و داليل آن به طور كامل در برگه كنترل خوشه ثبت شود

زمان بازگشت او را از همسايه و يا اعضاي خانواده بپرسيدنزل حضور ندارد، در مواجد شرايط مصاحبه در دسترس نيست و يا 

يادداشت كنيد، بر اساس دستورالعمل هاي ناظرتان در زمان تعيين شده براي مصاحبه با زن، مجدداً مراجعه كنيد

در مورد پرسشنامه زن، از هيچ شخص ديگري به جز همان زن واجد شرايط پاسخ سؤال ها را نپذيريد

دك و يا مراقب اصلي كودك سال مصاحبه مي شود بايد مادر كو 5شخصي كه براي پرسشنامه كودكان زير 

فقط اگر مادر كودك زنده نيست و يا زنده است ولي با خانوار زندگي نمي كند . 

پس از تكميل پرسشنامه خانوار، يك گ

مي شوند كه بايد براي آنها پرسشنامه هاي اختصاصي تكميل شود

بايدتوجه داشته باشيد كه   •

اختصاصي زنان را تكميل كنيد

بايد پرسشنامه كودكان زير  •

فهرست اعضاي خانوار نباشد

  

فهرست اعضاي خانوار پرسشنامه تكميل فرم  زاپس  اين افراد

به خانواري مراجعه كرده ايد كه اگر حتي 

براي زنان و پرسشنامه  اختصاصي

پرسشنامه خانوارپرسيد و ب خانوار مطلع

هنگام مراجعه براي مصاحبه،  اگر

. زندگي مي كند يا خير

با بازبين ميداني تيم براي مراجعه مجدد به محل سكونت، پس از مراجعت اعضاي خانوار، هماهنگي هاي الزم را به عمل آ

جهت به حداكثر رساندن تكميل پرسشنامه ها در خانوارهايي كه در زمان مراجعه تيم،

طراحي شده است كه در آن  زمان و ساعت مراجعه بعدي تيم، درج مي شود

منزل خانوار بياندازيد و از همسايگا

همه برنامه ها را روي برگه كنترل خوشه خود يادداشت كنيد و زمان بازگشت خود را روي اولين صفحه پرسشنامه بنويسيد 

هرگز خانوار ديگري را جايگزين اين خانوار نكنيد). خانوار

  

لي در محل سكونت نيستبزرگسااگر هيچ 

با افرادي كه به طور دايم در آن محل سكونت زندگي نمي كنند، مصاحبه نكنيد. مصاحبه نكنيد

  

قبل از اينكه نتيجه نهايي مصاحبه در پرسشنامه خانوار را  با كد 

خانوار مراجعه كرده باشيد، ممكن است مواردي باشد كه خانوار براي مدت طوالني از محل سكونت دور بوده و يقيناً در طول مدت اجراي 

مطالعه حضور نخواهد داشت و  ممكن است 

و داليل آن به طور كامل در برگه كنترل خوشه ثبت شود شود

   

واجد شرايط مصاحبه در دسترس نيست و يا اگر زن 

يادداشت كنيد، بر اساس دستورالعمل هاي ناظرتان در زمان تعيين شده براي مصاحبه با زن، مجدداً مراجعه كنيدروي جدول اطالعات زن 

در مورد پرسشنامه زن، از هيچ شخص ديگري به جز همان زن واجد شرايط پاسخ سؤال ها را نپذيريد

  

شخصي كه براي پرسشنامه كودكان زير 

. باشد) ندارد و يا از دنيا رفته است
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اصلي براي مصاحبه در دسترس نبوده و يا در منزل  اگر مادر و يا مراقب. شما بايد با مراقب اصلي كودك در آن خانوار مصاحبه كنيد) كند

اگر آن شخص درهمان روز در دسترس . ، بايد مشخص كنيد كه چه زماني در دسترس خواهد بود و به محل سكونت باز خواهد گشتنيست

  . نخواهد گشت، مشخص كنيد چه زماني مصاحبه با او امكان پذير است نبوده و يا باز

     

سال را كامل كنيد ولي آخرين بخش  5پرسشنامه كودك زير  است، حاضر مراقب اصلي/ در دسترس نيست اما مادرسال   5اگر كودك زير 

تحت عنوان   AN2بود، نتيجه را در سؤال در دسترس نكودك  هنوزبعد از سه بار مراجعه به  خانوار،  اگر. كامل نكنيد) تن سنجي(آن را 

  .ثبت كنيد "كودك در محل نيست"

نمي توانيد محل خانواري را پيدا كنيد و يا نمي توانيد مصاحبه اي را كامل كنيد و نسبت به قدم بعدي ترديد داريد، از ناظرتان سؤال  راگ

خود ثبت كنيد و آنها را » برگه كنترل خوشه«هميشه گزارش مواردي راكه بازديد كرديد و هيچكس در محل سكونت نبود روي . كنيد

اگر امكان  .در پرسشنامه  ثبت كنيد "اطالعات زن "جود ندارد، اين مطلب را در قسمت ن مصاحبه با زن واجد شرايط واگر امكا. نگهداريد

  .سال ثبت كنيد 5، در پرسشنامه كودك زير  "سال 5اطالعات كودك زير  "مراقب اصلي وجود ندارد اين مطلب را در /مصاحبه با مادر

  :  كه شامل موارد زير است استفاده شده است استاندارد م كدگذاري و طراحي از يك سيستپرسشنامه همه قسمتهاي در 

  .ي كه از فرد پاسخگو پرسيده مي شوند استفاده ميشودبراي سؤاالت معمولي، از حروف 

  .ي مصاحبه كنندگان استفاده مي شوددستورالعمل هابراي   حروف مايل،

  .مي تواند به كار برده شود مصاحبه گرب بوسيله كلماتي كه در زمان مناس  حروف مايل داخل پرانتز،

  

  

   ارجاع سؤاالتدستورالعمل هاي 

  

براي . ها براي راهنمايي شما جهت جلوگيري از پرسيدن سؤاالت نامربوط از فرد پاسخگو ارائه شده استدر پرسشنامه  ارجاعدستورالعمل 

حذف براي دستورالعمل  است "خير"اگر پاسخ  . استشترك مهاي ديگر  ر، شما بايد بپرسيد كه آيا توالت با خانوا WS9 سؤال مثال، در

هاي ركه آيا توالت با خانوادر خصوص اين (از فرد پاسخگو پرسيده نمي شود   WS11و  WS10، به طوري كه رفتن به بخش بعدي است

  .)استفاده مي كنند توالتز اين ر اخانواچه تعداد و  است و اين كه آيا آن توالت عموميصورت مشترك استفاده مي  ديگر به

از فرد پاسخگو يا حذف نادرست كل ال نامناسب ؤسپرسيدن به  ن است منجريك ارجاع اشتباه ممككه  بسيار مهم هستند، چرا ارجاع ها

  .قسمتي كه بايد پاسخ داده شود، گردد

  

  

   تسؤاال انواع

اينها در واقع سؤال هايي نيستند كه از پاسخگو پرسيده شوند، بلكه معيارهايي . عمل مي كنند )فيلتر(به عنوان يك غربالگر سؤاالت  از برخي

 .هستند كه مصاحبه گر از آنها براي پرش از تعدادي از  سؤال هاي بديهي و ارجاع به محل مناسب استفاده مي كند

ن مي دهد كه نبايد از پاسخگو قسمت هايي كه پيش زمينه آنها خاكستري روشن است، آن دسته از سؤاالت و غربالگرها را نشا •

 .پرسيده شوند ولي بايد بر اساس پاسخ ها و مشاهدات قبلي كدگذاري شوند
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حروف به منظور نشان دادن گزينه ها در سؤاالتي استفاده مي شود كه مي تواند چند پاسخ مورد قبول داشته باشد و كدگذاري  •

از اين  سؤاالت بيشتر. شود اده مي شوند كه فقط يك پاسخ كدگذاري مياعداد هم براي نشان دادن گزينه هاي سؤاالتي استف. شود

 . گونه هستند

براي نشان دادن پاسخ هايي است   "9998"و  "998"،  "98"،  "8"شوند ، اعداد   در مورد پاسخ هايي كه با عدد مشخص مي •

 .جواب ها است "ساير“براي نشان دادن  "9996"و  "996"،  "96"،  "6"اعداد . مشخص مي شوند "نمي داند "كه با   

مثالً بخش . اد مختلف استاين ها ليستي از اطالعات جمع آوري شده در زمينه موضوعات يكسان در مورد افر: فهرست ها •

سال خانوار جمع آوري  5تحصيالت در اين ليست قرار مي گيرد كه سطح تحصيالت و اطالعات بدست آمده براي تمام اعضاي باالي 

 .مي شود

و معموالً در ستون ارجاع تنظيم شده است و ) به استثناي جداول(قاعده ارجاع در سمت چپ پاسخ ها : دستورالعمل هاي ارجاع •

 )WS6 � 11.(ماره سؤال هايي كه مصاحبه گر بايد به آنها مراجعه كند را نشان مي دهدش

و يا طرح سؤال  "بررسي كنيد"بررسي ها براي طرح سؤاالت بيشتر از پاسخگو بكار برده مي شود و به شكل كلمه : بررسي ها •

 .نمايش داده مي شوند "چيز ديگري هم هست؟"

اين گونه سؤاالت يا بر يك نكته تأكيد دارند و يا براي حصول . وال خط كشيده شده باشدممكن است زير يك كلمه در متن س •

كلمه   WS1براي مثال در سؤال  . اطمينان از اين است كه شما فراموش نكنيد با پرسيدن اين سؤال دقيقاً به دنبال چه هستيد

 .كه به صورت برجسته مشخص شده براي تاكيد بر اينست كه فقط يك منبع آب آشاميدني بايد انتخاب شود "اصلي"

يعني سؤالي كه در پاسخ آن كد گزينه . به همراه دارند )مشخص نماييد(مشخص مي شوند تقريباً هميشه  "ساير"كد پاسخ هايي كه با 

  .انتخاب شده است بايد پاسخ دقيق آن نيز قيد شود "ساير"

  

 ثبت اطالعات در پرسشنامه

  .براي تكميل پرسشنامه فقط از خودكار آبي استفاده نماييد �

  .با خط خوانا بنويسيد �

  .اطالعات مربوط به جداول را بين دو خط بنويسيد �

  .را به صورت كامل و قابل تفكيك براي مراحل بعدي كد گذاري و استخراج بنويسيد "ساير "توضيحات مربوط به كد  �

  .اعداد مربوط به كدها را بسيار دقيق، كامالً كتابي بنويسيد و از نوشتن آنها به صورت شكسته و يا خالصه خودداري كنيد �
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  پرسشنامه خانوارچگونگي تكميل 
  

براي جمع آوري اطالعات مهمي  از اين پرسشنامه. استاطالعات در مورد ويژگي هاي عمومي جامعه و خانوارها جمع آوري هدف از پرسشنامه خانوار، 

نان و زاختصاصي شناسايي زنان واجد شرايط براي انجام مصاحبه با استفاده از پرسشنامه  چندگانه سالمت و جمعيت،در مورد تعدادي از شاخص هاي 

خواهيد كودكان زير پنج سال استفاده اختصاصي مصاحبه با استفاده از پرسشنامه انجام كودكان زير پنج سال براي  صليمادر يا سرپرست اشناسايي 

   .كرد

  .سواالت پرسشنامه خانوار را از سرپرست خانوار و يا از مطلع ترين فرد خانوار بپرسيد

  .از اطالعات مندرج در پوشه نقشه و فرم فهرست برداري استفاده كنيد هرستان و منطقهكدهاي مربوط به استان، ش براي تكميل

 
  كد شناسايي خانوار

مربع به شماره  چهار، منطقهمربع به كد  يكمربع است كه به ترتيب از سمت چپ، دو مربع به كد استان، دو مربع به كد شهرستان،  11اين كد شامل 

همه اين اطالعات را از روي فرم فهرست برداري منتقل كنيد و اين كد را كه در . خوشه و دو مربع آخر به شماره رديف خانوار در خوشه تعلق مي گيرد

كودكان زير پنج سال منتقل سال و پرسشنامه اختصاصي  54تا  15قسمت باالي پرسشنامه خانوار وجود دارد، عيناً به باالي پرسشنامه اختصاصي زنان 

  .كنيد

  

  اطالعات خانواربخش 

  

و كه در زير كد شناسايي خانوار در صفحه نخست پرسشنامه خانوار قرار دارد  )HH14 تا HH1( دو جدول است؛ جدول اولاطالعات خانوار شامل 

قبل از مصاحبه  جدول صفحه اول. كه در قسمت انتهايي پرسشنامه خانوار؛ باالي قسمت مشاهدات تعبيه شده است )HH30تا  HH15(جدول دوم 

اطالعات  .خواهد دادداده به شما ميداني / توسط ناظر دانشگاهي مورد نياز اين جدولاطالعات  ،را مشخص كرديد ربعد از اينكه خانوا. ددگر تكميل مي

  .و  پس از آن كه تمام پرسشنامه ها براي خانوار كامل شد، تكميل مي گردد جدول دوم در انتهاي كار

  . شماره رديف خانوار را عيناً از روي كد شناسايي خانوار ثبت كنيد منطقه، شماره خوشه ودر سواالت زير، كد استان، كد شهرستان، كد  

HH1 .نام استان  

  .نام استان را وارد كنيد

HH2 .كد استان  

  .وارد كنيدميداني / ناظر دانشگاهينظر  بارا  كد استان

HH3 .نام شهرستان  

  .را وارد كنيد نام شهرستان

HH4 .كد شهرستان  

  .وارد كنيدميداني / ناظر دانشگاهينظر  بارا  شهرستان كد

HH5 . روستا/ نام شهر  

  .وارد كنيدميداني / ناظر دانشگاهينظر  باروستا را / نام شهر 

  

HH6 .كد منطقه  
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اين اطالعات از پيش تعيين شده اند و شما مجبور به البته . دور شماره گزينه مرتبط دايره بكشيد. است منطقه شامل شهر و روستاكد 

  .نيستيد و تفكيك آنهاتشخيص 

  :تعاريف زير در اين راستا مي تواند كمك كننده باشد

داراي شهرداري بوده است و يا در فاصله سرشماري  1385كليه مناطقي كه در زمان سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  :شهر -"1" كد

  .تا زمان پرسشگري داراي شهرداري شده اند به عنوان نقطه شهري منظور شود

و يا بعد از آن داراي شهرداري  1385ل منظور از روستا كليه نقاطي است كه در زمان سرشماري عمومي نفوس و مسكن سا: روستا -"2" كد

  . نبوده و به عنوان نقاط روستايي كشور منظور شده است

HH7 .شماره خوشه  

  .وارد كنيدميداني / ناظر دانشگاهينظر  شماره خوشه را با

HH8 .شماره رديف خانوار  

  .وارد كنيدميداني / ناظر دانشگاهينظر  بارا  شماره رديف خانوار

HH9 . خانوار در مكانتعداد  

  .وارد كنيدميداني / ناظر دانشگاهي را طبق نظر تعداد خانوار در مكان

HH10 . خانوارپستي آدرس  

  .نشاني پستي خانوار را دقيق ثبت كنيد. منظور نشاني پستي خانوار است

HH11 .مراجعه تاريخ  

 ،)سمت راست (اولين ستون  در با خودكار آبي را مراجعه اولين تاريخ. بار در نظر گرفته شده است 3تعداد مراجعات به خانوار براي انجام مصاحبه حداكثر 

 رساندن پايان به براي نياز به مراجعه مجدد وو يا به دليلي مصاحبه انجام نشده  نرسيده پايان به مراجعه اولين در مصاحبه كه صورتي در. كنيد وارد

با خودكار آبي در اين ستون وارد  را تاريخاست، تاريخ مراجعه بعدي را در دومين ستون با مداد يادداشت نماييد و در هنگام دومين مراجعه اين  مصاحبه

) سمت چپ (را با مداد در سومين ستون تاريخ سومين مراجعه   به همين ترتيب چنانچه در دومين مراجعه نيز موفق به تكميل مصاحبه نشديد،. نماييد

 پايان تاريخ شده، ثبت تاريخ آخرين كه باشيد داشته ياد به. يادداشت كنيد و در هنگام مراجعه سوم اين تاريخ را با خودكار در اين ستون بنويسيد

   .را مشخص مي نمايد باشيد گرفته مصاحبه انجام ساختن متوقف به تصميم مصاحبه، انجام عدم عليرغم كه را زماني يا و پرسشنامه ها تكميل

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

داخل منزل خانوار  زمان حضور خانوار تحقيق شود و هم چنين برگه اي كه در آن زمان و ساعت مراجعه بعدي درج شده است را به

   .بياندازيد و از همسايگان بخواهيد در صورت امكان زمان مراجعه بعدي شما را به خانوار اطالع دهند

HH12 .نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي مصاحبه گر  

  .نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي خود را در قسمت هاي پيش بيني شده يادداشت نماييد ،در هر بار مراجعه

HH13 .كد نتيجه  

  . وارد نماييد در ذيل آمده است كه )HH13,HH22(كد نتيجه را بر اساس كدهاي نتيجه مصاحبه خانوار  ،پس از اتمام مصاحبه

  ، نتيجه مصاحبه با خانوارHH13, HH22كدهاي 

  .كنيد انتخابرا  "01"اگر پرسشنامه خانوار تكميل شده است، گزينه  :"انجام شد كامل"

  

اگر محل سكونت مسكوني است ولي   "در زمان بازديد هيچ يك از اعضاي خانوار يا هيچ فردي كه قادر به پاسخگويي باشد در خانه نبود  "

 است وحاضر ناشنوا و يا عقب مانده ذهني است در محل سكونت  محل سكونت نيست و يا فقط كودكي و يا بزرگسالي كه مريض،در كسي 
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انتخاب را  "02"مالقات كنيد، گزينه پاسخگويي بيشتري داشته باشد توانايي  كه رنتوانستيد با عضوي از خانوا مكرربعد از مراجعات يا 

  .نماييد

  

كه هيچ همسايگان گفتند  مراجعه كسي در محل سكونت نبود واگر هنگام  "به علت غايب بودن طوالني مدت خانوار مصاحبه انجام نشد  "

  .كنيد انتخابرا  "03"هفته آينده مراجعت نخواهند كرد، گزينه  /در طول چند روز راين خانوايك از اعضاي 

  

  .كنيد انتخابرا  "04"از انجام مصاحبه امتناع كردند گزينه  رخانوا ،اگر هنگام مراجعه :"از پاسخ گويي امتناع"

  

كند،  بدون اثاثيه است و كسي در آن زندگي نميو خالي اگر خانه  به اين معني كه "آدرس مسكوني نيست / خانه خالي از سكنه است  "

ممكن است واحدي را پيدا كنيد كه مسكوني نيست موارد  در ديگر .كنيد انتخابرا  "05"كنيم و شما بايد گزينه  تلقي مي "خالي"آن را 

پس از  .شود براي سكونت استفاده نمي از آنولي ممكن است كليسا، فروشگاه، مدرسه، كارگاه نمايشي و يا امكانات رفاهي ديگري باشد كه 

را به عنوان نتيجه  "05"زينه گ واحد مسكوني وجود ندارد، )پشت و يا باالي ساختمان( اينكه مطمئن شديد كه در اطراف اين واحدها

  .كنيد انتخاببازديد از محل 

   

  . را انتخاب كنيد "06"سوخته باشد و يا به شيوه هاي ديگر تخريب شده باشد  اگر محل اقامت كامالً:  "است تخريب شده خانه "

  

با آدرس و نام  افراد محليحتي اگر  ،را پيدا كنيد اقامتنتوانستيد محل  ،اگر بعد از اينكه از مردم آن ناحيه پرسيديد :"پيدا نشد خانه "

  .را انتخاب كنيد "07"آمده آشنا هستند  خانوار فهرست بخشكه در  رسرپرست خانوا

  

ص صوخم محلرا در آن  مشخصكنيد و دليل  انتخابرا  "96"كد اگر به دليل ديگري نتوانستيد پرسشنامه را تكميل كنيد بايد  :"ساير"

نتيجه مصاحبه خانوار،  HH22و HH13منظور از محل مخصوص در صورت يك بار نياز به استفاده از اين كد، قسمت كدهاي  .بنويسيد

. است HH13و در موارد نياز به استفاده بيش از يك بار از اين كد، در كنار مربع هاي كد نتيجه در سوال ) مشخص كنيد(ساير  96رويروي كد 

   .شنامه تا حدودي تكميل شده استپرس :"ساير"براي كد  يمثال

HH14 .   ميداني/ ناظر دانشگاهيو شماره و نام خانوادگي نام   

  .خود را در قسمت پيش بيني شده وارد مي نمايدشناسايي و شماره  و نام خانوادگي نام بعداًميداني / ناظر دانشگاهي. اين قسمت را خالي بگذاريد

  

  :زير شروع كنيد عبارتمصاحبه را با گفتن 

  

عوامل موثر بر سالمت سالمت و وضعيت  خصوصاي در  مطالعهو در حال حاضر روي  ما از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آمده ايم

تمام . ي انجامددقيقه به طول م 45تا  35ود مصاحبه حداين بخش از . ميبا شما صحبت كنارد اين مو بارهدر مايل هستيم. خانواده ها كار مي كنيم

. نخواهد شددر ميان گذاشته افراد تيم مطالعه،  هيچ كسي، به جزهاي شما با  ماند و پاسخ ميمحرمانه باقي  كامالً ي كه از شما كسب مي كنيماطالعات

  شروع كنم؟ اجازه مي دهيد

وزارت نام : مشخصات زير را منظور نمائيدمعرفي خود  در بايد حتماًبا اين حال، شما . توانيد عبارات باال را با عبارات مناسب تر جايگزين كنيد شما مي

با او مصاحبه  مي خواهيدlو شخصي كه  مطالعهميزان محرمانه بودن  ،موضوع مطالعه، مدت زمان تقريبي مصاحبه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،

به ادامه مصاحبه نداشت، از او تشكر كرده محل سكونت او را ترك كنيد و براي اگر پاسخگو تمايلي . اگر با شما موافقت شد، مصاحبه را شروع كنيد. كنيد

  . انجام مصاحبه به محل سكونت بعدي برويد
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انجام  جهتد براي دومين بار يتوان مي مطالعهشما و يا فرد ديگري از گروه . خود گفتگو كنيدميداني / ناظر دانشگاهيسپس، در مورد اين امتناع با 

در نظر سنجي بايد  ربا اين حال، به ياد داشته باشيد كه مشاركت خانوا. اين بستگي به تعريف شما از امتناع دارد. ين خانواده رجوع كندمصاحبه به ا

  .داوطلبانه باشد و پاسخ دهندگان نبايد هرگز مجبور به انجام مصاحبه شوند

  

HH31  .زمان را ثبت كنيد  

باشد يك صفر جلوي  10اگر ساعت و يا دقيقه زير . ساعته استفاده كنيد 24از سيستم . كنيد ساعت روزي كه مصاحبه را شروع كرديد ثبت

  .بينيد بنويسيد از گرد كردن دقيقه خودداري كنيد و بي كم و كاست، دقيقه اي را كه روي ساعت خود مي. ريداساعت يا دقيقه بگذ

  

  خانوار فهرست اعضايبخش 

  

  .را مرور نماييمدر ابتدا الزم است تعريف خانوار 

  تعريف خانوار 

بنابراين . ندخانوار از يك يا چند نفر تشكيل مي شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مي كنند، با يكديگر هم خرج هستند و معموالً با هم غذا مي خور

فردي كه به . خانوار لزوماً با خانواده يكي نيست به عبارت ديگر،. الزم نيست كه اعضاي يك خانوار حتماً با يكديگر رابطه خويشاوندي داشته باشند

  . مي كند نيز خانوار تلقي مي شود   تنهايي زندگي

  :براي روشن تر شدن مفهوم خانوار به مثال هاي زير توجه كنيد

 .زن و شوهري كه با فرزندان خود با هم زندگي مي كنند، يك خانوار به حساب مي آيند - 

 .نوه هاي خود با هم زندگي مي كنند، يك خانوار هستند زن و شوهري كه با پسر، عروس و - 

 .مرد يا زني كه تنها زندگي مي كند، يك خانوار يك نفره محسوب مي شود - 

براي نگهداري فرزندشان، پرستاري دارند كه شب ها به خانه خود مي رود، زن و شوهر و فرزند  و زن و شوهري كه داراي يك فرزند هستند - 

 .ساب مي آيند و پرستار عضو اين خانوار محسوب نمي شودآنان يك خانوار به ح

 .چند محصل كه در يك اتاق زندگي مي كنند ولي خرج شان جدا است، هر كدام يك خانوار يك نفره به شمار مي آيند - 

  .يز مي ناميمخانوار با تعريف فوق، اكثر افراد كشور را در برمي گيرد و به همين دليل اين گونه خانوارها را خانوار معمولي ن

  

  :خانوار معمولي ساكن و خانوار معمولي غير ساكن 

 "خانوار معمولي غير ساكن"و  "خانوار معمولي ساكن"همگي وضع مشابهي ندارند و از اين لحاظ به دو گروه  "سكونت"خانوارهاي معمولي از نظر 

سكونت ...) اي مسكوني ساخته شده از مصالح سخت و نيز چادر، آلونك، كپر و واحده(آن دسته از خانوارهايي كه در اقامتگاه ثابت . مي شوند     تقسيم 

  .دارند به عنوان خانوار معمولي ساكن و بقيه به عنوان خانوار معمولي غير ساكن تلقي مي شوند

  

  :چه خانوارهايي را بايد مورد آمارگيري قرار دهيد

راجعه در خوشه كار شما قرار دارد آمار گيري كنيد، هر چند كه ممكن است در زمان مراجعه شما كليه خانوارهايي را كه اقامتگاه معمولي آنها در زمان م

منظور از اقامتگاه معمولي خانوار، محلي است كه خانوار در زمان آمارگيري . برخي از اين خانوارها به عللي در اقامتگاه معمولي خود حضور نداشته باشند

 ،اقامتگاه معمولي خانوارهايي كه در زمان آمار گيري بيش از يك اقامتگاه دارند. اين كه اقامتگاه ديگر نداشته باشد در آنجا زندگي مي كند، مشروط بر

  :به موارد زير توجه داشته باشيد. محلي است كه بيشترين مدت سال را در آن جا به سر مي برند
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    ن ها زندگي در هتل ها، مهمانخانه ها، مسافرخانه ها، كاروانسراها، نظاير آنها، مسافران را آمارگيري نكنيد ولي خانوارهايي را كه در اين نوع مكا �

  : اين خانوارها عبارتند از. مي كنند و اقامتگاه ديگري ندارند در همان جا آمارگيري كنيد

 .ناهندگاني كه در اين گونه مكان ها به سر مي برندخارجيان مقيم ايران، معاودين و پ - 

 .زندگي مي كنند و اقامتگاه ديگري ندارند... خانوارهاي ايراني كه در هتل ها، مسافرخانه ها و  - 

كه اقامتگاه معمولي  اين گونه افراد را مشروط بر آن. زندگي كنند... ممكن است فرد يا افرادي در ساختمان هاي نيمه تمام يا نوساز، آلونك، زاغه و  �

  .آنان جاي ديگر نباشد، در همان محل به عنوان خانوار معمولي ساكن آمارگيري كنيد

را در ) ماه و بيشتر 6(اقامتگاه معمولي افرادي كه در زمان آمارگيري بيش از يك اقامتگاه دارند مانند سربازها، محلي است كه بيشترين مدت سال  �

  .آن جا به سر مي برند

در چادر، كمپ، ... مهندسان، تكنسين ها و كارگراني را كه به طور شبانه روزي در نزديكي محل فعاليت هاي راه سازي، سدسازي، لوله كشي گاز و  �

  .زندگي مي كنند، مشروط بر آن كه محل هاي مزبور اقامتگاه معمولي آنان تلقي شود، در همان جا آمارگيري كنيد... كاروان و 

دانشجوياني 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 محصالن و  �

  .زندگي مي كنند را در همان جا آمارگيري كنيد

نند، ممكن است يك يا چند خانوار معمولي يادآور مي شود در داخل موسساتي كه در آن جا افراد به عنوان اعضاي خانوار دسته جمعي زندگي مي ك �

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

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

  .ساكن مورد آمارگيري قرار گيرند

براي  مطالعهو نسبي و ازدواج دارد و خانوار دراين  يفاميل داللت بر رابطه سبب. بايد مد نظر قرار گيرد وجه تمايز بين فاميل و خانوار توجه نماييد كه

شما بايد هوشيار باشيد و از شاخص هاي ارائه شده در زمينه عضويت در خانوار براي مشخص كردن اينكه . ه استاستفاده شد شناسايي يك واحد اقتصادي

  .دهند استفاده كنيد كدام افراد يك خانوار مشخص را تشكيل مي

  

شما بايد يك . اين عددي است كه براي شناسايي هر فرد ثبت شده استفاده مي شود. است »، شماره رديفHL1«ستون خانوار ها شامل  فهرست اعضاي

شده است، پركردن اين ستون و انجام عمليات ديگر  نوشته اعداد قبالً چونزندگي مي كنند بدست آوريد و  ردر يك خانوا فهرست كامل از افرادي كه معموالً

با اين شماره رديف ها  راين خانوا برايپرسشنامه هاي تنظيم شده  دركامل شد، همه اعضا  ضاي خانوارفهرست اعبعد از اينكه . در آن ضروري نيست

  .شناسايي مي شوند

  

  :بايد با گفتن جمالت زير شروع كنيد

  .قبل از هر چيز، لطفاً نام تمام افرادي كه معموالً اينجا زندگي مي كنند را بگوييد، با نام سرپرست خانوار شروع كنيد

را ) HL4(و جنس شان ) HL3(،  نسبت شان با سرپرست خانوار )HL2(تمام اعضاي خانوار . ، بنويسيد01نام سرپرست خانوار را در رديف 

  : سپس بپرسيد. ذكر كنيد

  آياكس ديگري هم اينجا زندگي مي كند؟ حتي اگر اكنون در خانه نباشد؟

  .سؤاالت را شروع كنيد نفر به طور جداگانههراز  HL5 پرسيدنسپس با . را كامل كنيد  HL4 تا HL2اگر جواب بله بود، سؤاالت 

  

اين فرد ممكن است بر اساس سن . به عنوان سرپرست شناخته مي شود ركه توسط افراد ديگر خانوااز ساكنان خانه است ي فرد معموالً رسرپرست خانوا

اين بستگي . و يا داليل ديگر به عنوان سرپرست شناخته شود) مايحتاج كننده اصلي أمينت(موقعيت اقتصادي  ،)، مردولي نه لزوماً معموالً(و جنسيت ) باالتر(

باشد و يا كسي كه  رشما الزم نيست ارزيابي كنيد چه شخصي بهتر است سرپرست خانوا. را چگونه تعريف كند ردارد كه سرپرست خانوا ربه پاسخگوي خانوا

  .سرپرست خانوار به شمار مي آيد ،در خانوارهاي يك نفره، همان فرد .است مشخصات و خصوصيات مربوط به سرپرست را دارد يا خير رسرپرست خانوا
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ره به ياد داشته باشيد شما لطفاً. استفاده كنيد رشما بايد از پرسشنامه اضافي جهت ثبت اعضاي ديگر خانوا باشد، رعضو در خانوا 15توجه كنيد اگر بيش از 

عالمت  "ادامه " عبارت را با اضافيپرسشنامه نخست تغيير دهيد و صفحه ... ،  18،  17،  16 به اضافيدر پرسشنامه  رخانوا يرديف ها را براي اعضا

    ه اطالعات شناساييبايد هم اضافيپرسشنامه . "ادامه را ببينيد "   دنويسيب نخستدر پرسشنامه اوليه براي اين مجموعه بايد در باالي صفحه . بگذاريد

) HH1  تاHH14 ( بايد مصاحبه را با پرسشنامه  اضافيبعد از پر كردن اطالعات براي افراد باقيمانده خانوار در پرسشنامه . داشته باشد نخستدر صفحه  را

  .دنمانبا هم باقي تا هميشه بپرسشنامه اوليه نگاهداريد  اخلرا د اضافيهر بار كه پرسشنامه خانوار را كامل مي كنيد پرسشنامه . اوليه ادامه دهيد

  

مربوط به همه اعضاي ) HL4(  سيتو جن)  HL3(  هاي خانوادگي نسبت، كد )HL2(اول اسامي . خانوار در دو مرحله كامل خواهد شد فهرست اعضاي

 زندگي مي كنند روقتي از  پاسخگو اسامي همه افرادي كه در خانوا. شوندخانوار ذكر  فهرست اعضاي در رخانوا يد تا زماني كه همه اعضاونشمي ثبت  رخانوا

 و HL3 و HL2 ستون هايبه همين دليل . ذكر مي گردداسامي  فهرستشان به طور طبيعي در  با سرپرست خانوار و جنسيت نسبت شان سوال مي شود،

HL4 سپس سؤاالت  .فهرست خانوار همزمان در مرحله اول به صورت عمودي تكميل مي شودHL5  تاHL14  بعد  و پرسيده مي شودبه طور كامل از هر نفر

 .همين مرحله براي نفر بعدي انجام مي شود

  

HL2 .و نام خانوادگي نام  

اين  .شروع كنيد) را به عهده دارد ركسي كه مسئوليت خانوا( ربا سرپرست خانوا. را وارد كنيد رهر يك از اعضاي خانواو نام خانوادگي نام 

اعتراض پاسخگو جواب  هب. باشد فهرسترديف اول در بايد  رسرپرست خانوا. بداند رسرپرست خانوارا پاسخگو دارد كه چه كسي نظر بستگي به 

  .نكنيد

 رواخان يبا اين وجود ثبت اسامي اعضا. استفاده نخواهد شد اطالعاتتحليل  درهرگز  رخانوا ييك از اعضا يچكه نام هذكر كنيد چنين  هم 

  .سؤاالت استفاده مي كنيد ارجاع درچون شما از اين اسامي براي  ،بسيار مهم است

HL3 . با سرپرست خانوار چيست؟) نام(نسبت    

استفاده خانوار فهرست اعضاي  باال و پاييندر ذكر شده  يكدهااز . وارد كنيد رسرپرست خانوا افرد ثبت شده ب نسبتقسمت كد مربوطه را در 

به سؤاالت پاسخ مي  رهمسر سرپرست خانوا مثالً. ثبت كرده ايدرا به طور صحيح  رشويد كه ارتباط همه افراد با سرپرست خانوامطمئن . كنيد

براي بدست آوردن اطالعات صحيح، ).  سرپرست يا همسرخواهر  - برادر( مي گيرد  "07"كد  پرويزبرادرش است پس  پرويزدهد و مي گويد 

  .خيلي دقيق باشيد بايد در كسب اين اطالعات

مي باشد     "10" راز ازدواج قبلي خود فرزندي دارد، رابطه فرزند با سرپرست خانوا وازدواج كرده  قبالً  با مردي رسرپرست خانواهمسر اگر 

ي كه با خانوار د دوستارتباطي ندارند مانن ربا سرپرست خانوا رخانوااز ي ضواگر ع). فرزند رضاعي/ فرزند ازدواج قبلي همسر/ فرزند خوانده (

  .را وارد كنيد "98 "كد اگرپاسخگو نسبت فرد با سرپرست خانوار را نمي داند. را وارد كنيد) غير خويشاوند( "11"زندگي مي كند، كد 

HL4. ) ؟زناست يا  مرد) نام  

وقتي پاسخگو . شما داده شده است حدس نزنيدجنسيت افراد را از روي اسمي كه به . گذاري كنيدكد را براي زن  " 2 "را براي مرد و  " 1 "

در اين شرايط اگر اين . اكرمممكن است به جنسيت آنها به طور همزمان اشاره كند براي مثال با گفتن خواهر من  ،همه افراد را فهرست مي كند

ام اشاره مي شود كه هم براي زن و هم بنابراين وقتي به يك ن. را دوباره بپرسيد رفرد زن است احتياجي نيست شما جنسيت اين عضو خانوا

استفاده ) و يا براي زن ها( حتي اگر شما فكر مي كنيد اين اسم بيشتر براي مردان ،مي شود هرگز خودتان قضاوت نكنيد      براي مرد استفاده 

  .اين ستون را هرگز خالي نگذاريد. يديه پاسخگو را بگيريدأئتفرد حتماً براي تعيين جنسيت  .مي شود

و در مربع مربوط  استفاده كنيد )اضافيپرسشنامه (  پرسشنامه ديگريك از  است،نفر  15بيش از  ر، اگر تعداد افراد اين خانواگفته شدهمان طور كه در باال  

، 16و وارد كردن شماره ها از شماره هاي نوشته شده حذف در اين پرسشنامه اضافي خانوار به وسيله . به نياز به استفاده از پرسشنامه اضافي عالمت بزنيد
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نسبت با كد در  "01 "شماره از پيش نوشته شده  ،ياين برگه اضافتوجه كنيد كه در . شروع مي شود "16" از رخانوا يمطمئن شويد  كه شماره رديف اعضا

  .يددهتغيير  16شماره به كد نسبت فرد رديف را  سرپرست خانوار

 با و ادامه دهيداين صفحه  در ها در مورد افراد براي پرسش و ثبت پاسخ دشتيو جنسيت دا ت هاي خانوادگينسبكامل از اسامي،كد  فهرستيك  هرگاه

HL5 براي فرد ثبت شده همين كار را به پايان رسانديد  "01"براي رديف را  هاوقتي پرسش  .شروع كنيد "01"در رديف  راز سرپرست خانوا. شروع كنيد

  . ادامه دهيد  "02"در رديف 

 HL5اطالعات سوال هاي ادامه تكميل  كه قبل از براي تأكيد بر اين است  HL4و  HL3و  HL2و  HL1سؤال هاي اطراف كادر خطوط ضخيم در 

  .بايد به صورت عمودي كامل شوند اين سوال ها، اطالعات به طور افقي هرفرد از HL14تا 

   

  HL5 . چيست؟) نام(تاريخ تولد  

براي . كنيد عدد ثبتشما بايد ماه را به . ترجيحاً پاسخ اين سوال پس از رويت شناسنامه درج شود. شكل سال و ماه ثبت كنيد بهپاسخ سؤال را 

، مهر 06) سپتمبر(، شهريور 05) آگوست(، مرداد 04) جوالي(، تير 03 )جون(خرداد ،  02 )مي(ارديبهشت ،  01 )اپريل(فروردين اينكار 

اگر پاسخگو ماه  .را ثبت كنيد 12) مارچ(، اسفند 11) فبريواري(، بهمن 10) جنيواري(، دي 09) دسمبر(آذر  ، 08) برنوم(، آبان 07) اكتبر(

 حتياگر  .سعي كنيد حداقل سال تولد را بدست آوريد. را وارد كنيد و سال تولد را بپرسيد "98"كد  "دماه را نمي دان"تولد را نمي داند براي 

  .كنيد ثبترا  "9998 "كد است علومنا مهم سال تولد 

HL6 .)چند سال دارد؟ )نام  

سن كامل نيز به شكل تعداد سال هاي كامل از . سن او در آخرين سالگرد تولدش استعدد معادل اين  .وارد كنيد سال كامل سن هر فرد را با

 بعداً توجه داشته باشيد كه. را وارد كنيد "00"پس براي سن او  ،ماهه سال كامل ندارد 6با اين تعريف يك طفل . لحظه تولد تعريف شده است

  .خواهيد آوردبدست  كودكسن دقيق تري از  تخمين دقيق

هنوز در پيدا  ،حتي اگر بعد اينكه بررسي كرديد و تمام اطالعات الزم را از پاسخگو پرسيديد .نبايد خالي گذاشته شودبه هيچ وجه اين ستون 

 60كمتر از ي براي اعضا.  "سن داردسال  60بيش از / نمي داند "يعني  ،وارد كنيدرا  "98"مشكل داريد، بايد كد ر انواخمسن كردن سن افراد 

ناظر يا  بازبين ميداني . سني است محدودهكنيد كه فرد مورد سؤال در چه  مشخصبنابراين شما  بايد . سال، سن كامل بايد وارد شود

  .بدهد صالحيت اين فرد براي يك مصاحبه فردي مي تواند نظر شما در موردميداني / دانشگاهي

  .را وارد كنيد "95"و يا باالتر دارند كد  95كه سن  ربراي همه اعضاي خانوا

  

  .واجدين شرايط استدر مورد اطالعات  HL9و  HL7سؤاالت  :پرسشنامه هاي اختصاصيبراي  واجد شرايط بودن

    

 HL7 . ساله است دور شماره رديف دايره بكشيد 54تا  15اگر فرد مورد نظر زن.  
در اين  رديفشماره دور ، )ساله را نيز شامل مي شود 54 و 15 ستون افراداين توجه نماييد كه (سال است  54تا  15زن بين  راگر عضو خانوا

  .شما نبايد اين سؤال را از  پاسخگو بپرسيد. دايره بكشيدستون 

HL8 . چه كسي مادر يا مراقب اصلي اين كودك است؟:  14تا  5براي كودكان بين  

مادر يا مراقب اصلي را در اين  رديفشماره  ،)ساله را نيز شامل مي شود 14 و 5كودكان ستون اين (باشد  14تا  5كودكي بين  ،راگر عضو خانوا

  . اين سؤال را در صورت لزوم از پاسخگو بپرسيد. ستون ثبت كنيد

  

HL9.  مادر يا مراقب اصلي اين كودك كيست؟ :سال 5براي كودكان زير  
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كامل  گي راسال 5 اماهستند  هسال 4كه تازه متولد شده اند و يا آنهايي كه اني كودك از جمله(است  سال 5كودك زير  ر،خانوا يكي از اعضاياگر 

در صورت لزوم اين . ثبت كنيدرا كودك در اين ستون شماره رديف مادر و يا مراقب اصلي اين ، )روز 29ماه و  11سال و  4كرده اند؛ يعني ن

  ايد، در مورد كودكي كه اطالعاتش را جمع آوري  نوشتهرا در اين قسمت  رديف اشبا فردي كه شماره  شما بعداً. سؤال را از پاسخگو بپرسيد

  .مصاحبه خواهيد كرد مي كنيد

  .را بپرسيد  HL14 تا HL11سؤاالت  هسال 17تا  0افراد  براي
   اين اطالعات . اينكه زنده اند يا مردههستند و  رخانوا فهرست اعضايشان در  سال مي خواهيم بدانيم كه آيا پدر و مادر واقعي 18زير ي افراد  براي همه

 و باالتر سواالت سال 18براي افراد . مورد مطالعه مورد استفاده قرار گيرد جمعيتفرزند خواندگي در يتيمي و ميزان شيوع مي توانند براي اندازه گيري 

HL11 تا HL14 د ماندنخالي خواه .  

  

HL11.  زنده است؟ )نام(مادر واقعي آيا  

 كنند را نيز در نظر مي گيرند، اني كه خودشان بزرگ ميفرهنگ ها، مردم كودكاز ي سياردر ب. است بيو لوژيك، مادر "مادر واقعي"منظور ما از 

شود كه شما درباره زني كه كودك را  شما بايد مطمئن شويد كه پاسخگو متوجه مي .موارد مشابهديگر يا خواهر و يا  همسرفرزندان  مخصوصاً

  . سؤال مي كنيد ،به دنيا آورده است

زنده نيست و  اگر مادر واقعي كودك. يا خير مادر واقعي كودك زنده است مشخص كنيد كه ،با عالمت گذاري كد مربوط به پاسخ هاي داده شده

  .، در غير اين صورت سؤاالت ستون بعدي را ادامه دهيدبرويد HL13به مربوطه را در مربع درج نموده و  8كد يا پاسخگو نمي داند 

HL12 .زندگي مي كند؟ راين خانوا در )منا( آيا مادر واقعي  

      زندگي  راگر مادر واقعي كودك در اين خانوا. يا خير زندگي مي كند رما مي خواهيم بدانيم اگر مادر واقعي كودك هنوز زنده است، در اين خانوا 

  زندگي  راگر او با اين خانوا، )ثبت شده باشد اعضاي خانواربايد در فهرست اگر او در اين خانوار زندگي مي كند (بپرسيد او كيست   ،مي كند

ثبت نشده  ردر فهرست خانوا(زندگي نمي كند  راقعي كودك با اين خانوااگر مادر و .كند شماره رديفش را در محل مشخص شده ثبت كنيد مي

  . را وارد كنيد "00") است 

HL13. است؟ زنده )نام(آيا پدر واقعي  

HL14 . زندگي مي كند؟ ردر اين خانوا )نام(آيا پدر واقعي  

 رخانوا راگر پد. و شماره رديف پدر واقعي مطمئن شويد بودنزنده يا مرده اين بار از . كامل كنيد HL12و  HL11مانند  را دقيقاً تاين سؤاال

  .برويد فهرست اعضاي خانوار بعدي در رديف نفرنيست، به  شخصزنده نيست و يا زنده بودن و نبودن او براي پاسخگو م

  

باقي  ري از افراد خانواكسبررسي كنيد كه آيا  خانوار را كامل كرديد، يكبار ديگر فهرست اعضاي ، همه پرسش هايرهر گاه براي همه افراد ثبت شده خانوا

  .اگر هست نام آن عضو را وارد كرده و فرم را كامل كنيد. شما نيست فهرستمانده كه در 

  

  .آماده كنيد رخانوااين را براي  هاي اختصاصي تكميل كرديد، پرسشنامه ررا براي همه اعضاي خانوا رخانوا فهرست اعضايوقتي 

  

  . زن بنويسيد اختصاصيدر باالي پرسشنامه  )WM6 وWM5( محل مخصوصاو را در  رديفسال نام و شماره  54تا  15 هر زن بين يبرا •

را در محل او مراقب اصلي / مادر  رديفنام و شماره  و بنويسيد )UF5 و UF4( او را در  رديفسال نام و شماره  5براي هر سال كودك زير  •

  . سال بنويسيد 5كودك زير اختصاصي در باالي پرسشنامه  )UF7 و UF6(مشخص شده 

  

  .پرسشنامه اختصاصي جداگانه اي، آماده براي تكميل داشته باشيد رسال خانوا 5كودك زير هر هر زن واجد شرايط و  بايد برايحاال 
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  بيمه و اشتغالبخش 

  

  . سال و باالتر خانوار را سوال مي نمايد 15اين بخش اطالعاتي در خصوص وضعيت بيمه پايه و مكمل خانوار و نيز وضعيت اشتغال افراد 

IE1 . رديفشماره  

نيست شما شده اند، ديگر الزم  نوشتهشماره ها  از آنجا كه. خانوار به هر فرد اختصاص داده شده است فهرست اعضايست كه در ا اين شماره اي

  .اين ستون را پر كنيد

IE2.  نام  

در صورتي كه برخي از اعضاي خانوار داراي نام هاي . كپي كنيد ربوطهم رديف هايشماره  را در) HL2(خانوار  فهرست اعضاي ام هر فرد ازن

  .ثبت كنيد) نوه(و فاطمه ) دختر(نسبت را در داخل پرانتز، مثالً فاطمه  ،يكساني هستند، در كنار نام هاي مشابه

IE3.  بيمه پايه دارد؟) نام(آيا  

در صورت بيمه بودن هر يك از اعضاي خانوار، نوع دفترچه بيمه هر يك را . ما مي خواهيم وضعيت بيمه پايه هر يك از اعضاي اين خانوار را بدانيم

 .مشخص نماييد

رت يا در صورتي كه فكر مي كنيد فرد پاسخگو از وضعيت بيمه فردي در خانوار آگاهي ندارد، از ساير افراد آن خانوار اين سوال پرسيده شود و كا

  . ، تا به پاسخ صحيح برسيدرا رويت نماييددفترچه بيمه 

براي اين . يمه اي را كه بيشتر استفاده مي كند ثبت نماييددو نوع بدر صورتي كه نام هم زمان داراي بيش از يك دفترچه يا كارت بيمه است، 

را در  و يك بيمه ديگر) ستون خاكستري( ، در اولين فضاي خالي سمت راستاستفاده مي شودبيشتر  كه از همه انواع بيمه هابيمه اي  كار،

اگر نام تنها داراي يك نوع دفترچه بيمه است، كد مربوطه در ستون خاكستري درج شود و در ستون كد بيمه بعدي  .محل بعدي ثبت كنيد

  .ثبت گردد "0"

را در ستون ”Z“و در صورتي كه پاسخ نمي داند است كد " Y" كديعني  د دفترچه بيمه ندارد، كد پاسخ بيمه ندارددر صورتي كه فر

  .برويد IE5ثبت نماييد و  سپس به سوال ) مي گيرده اي كه بيشتر مورد استفاده قرار محل كد بيم(خاكستري 

IE4 . در صورتي كه پاسخ سوالIE3 .بيمه مكمل دارد؟)  نام(است، آيا  مثبت  

آيا نام عالوه بر يكي از بيمه هاي عمومي شامل خدمات درماني، تامين اجتماعي . در اين سوال، اطالعات مربوط به بيمه تكميلي مد نظر است

  . نيز استفاده مي كند... و غيره از خدمات بيمه تكميلي مانند بيمه تكميلي دانا، آسيا، البرز و 

  .بپرسيدرا  IE5 سوال سال و باالتر 15براي افراد 
سال بايد  15اما براي افراد زير  ،ساله نيز مي شود 15اين ستون شامل افراد . سال و باالتر در قالب اين سوال مد نظر است 15افراد همه وضعيت اشتغال 

  . ه است، توجه نماييدبراي تعيين وضعيت فعاليت افراد الزم است به تعريفي كه در اين آمارگيري براي كار در نظر گرفته شد. خالي باقي بماند

مگر به (بنابراين فعاليت هايي مانند ورزش . صورت گيرد) نقدي و غير نقدي(كار هر فعاليت فكري يا بدني است كه قانوناً مجاز باشد و به منظور كسب درآمد 

را كه قانون ... گدايي، دزدي و . آمد انجام نمي گيردكار به حساب نمي آيد، زيرا اين فعاليت ها به منظور كسب در... ، خانه داري، تحصيل و )صورت حرفه اي

  .منع كرده است، كار به حساب نياورديد

اگر بيش از يك مورد مطرح شود . بر اساس تعريف كار و با توجه به توضيحات زير، وضع فعاليت افراد را تعيين كنيد و كد مربوطه را در اين ستون وارد نماييد

  .رقم رياضي استاولويت با كد كوچكتر از نظر 

  

IE5 . روز گذشته چگونه است؟  7در ) نام(وضعيت فعاليت  
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  .كد مرتبط با وضعيت اشتغال نام را ثبت نماييد

وضعيت ) يكشنبه(بپرسيد از يكشنبه گذشته تا به ديروز  ،روز گذشته، شامل روز مصاحبه نمي شود؛ به عنوان مثال اگر روز مصاحبه دوشنبه است 7:  توجه

  .فعاليت نام چگونه بوده است

روز قبل از زمان مصاحبه كار كرده است، در صورتي كه داراي  7در صورتي كه نام در زمان پرسشگري مشغول كار است، در صورتي كه نام در  "شاغل"

ي، مرخصي، تعطيل موقت محل كار و غيره كار نكرده و پس از رفع علت به كار خود ادامه خواهد داد، شغلي هست اما در زمان بررسي به عللي از قبيل بيمار

مشروط بر آن كه در جستجوي كار ديگري هم ) بيكار فصلي(در صورتي كه داراي شغل هست، ولي به اقتضاي فصل يا ماهيت فصلي كار خود، كار نكرده 

روز قبل از مصاحبه به كار اشتغال داشته است، در صورتي كه به صورت نقدي  7ل است، تحت عنوان كارآموز در نباشد، به انجام خدمت وظيفه عمومي مشغو

تلقي  "شاغل"وان يا غير نقدي مزد دريافت مي كند و فعاليت وي در ارتباط با توليد كاال و خدمت و مقدمه اي براي اشتغال مستمر او به شمار مي رود به عن

  . راي او انتخاب كنيدرا ب "1"شده و كد 

كساني كه براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با وي نسبت خويشاوندي نيز دارد، كار مي كند و از اين بابت مزد و حقوق دريافت نمي كند، : توجه نماييد

  .شاغل محسوب نمي شوند

افرادي كه شاغل يا بيكار جوياي كار نبوده و درآمدهاي مستمر يا غير مستمر مانند حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه يا مستمري،   "داراي درآمد بدون كار"

  . درا انتخاب كني "2"را براي آن ها انتخاب نموده و كد  "داراي درآمد بدون كار"درآمد از امالك و مستغالت، سود سهام و دريافتي هاي انتقالي دارند، گزينه 

" خانه دار "براي اين فرد گزينه . فردي كه از نظر اقتصادي فعال نيست و در خانه به انجام امور منزل اشتغال دارد، خانه دار محسوب مي شود "خانه دار"

  . را انتخاب نماييد"  3 "  كد يعني

شخصي است كه از نظر اقتصادي فعال نيست و طبق برنامه هاي رسمي آموزشي كشور در موسسات آموزشي، اعم از دولتي يا خصوصي  "محصل يا دانشجو"

  . را انتخاب نماييد "4"را در نظر گرفته و كد  "محصل يا دانشجو"براي اين افراد گزينه . تحصيل مي كند

  :هر دو شرط زير را داشته باشد به فردي اطالق مي گردد كه يك يا "بيكار جوياي كار"

روز گذشته اقدامات مشخصي مانند ثبت نام يا پي گيري در موسسات كاريابي و پرس و جو از دوستان و آشنايان، جست و  30كسي كه شاغل نبوده و در - 

گهي هاي استخدام، درج آگهي در روزنامه ها و غيره جوي منابع مالي و امكانات براي شروع فعاليت خود اشتغالي، تقاضاي جواز كسب يا پروانه كار، مطالعه آ

  .براي پيداكردن كار را انجام داده باشد

  .روز آينده آمادگي شروع به كار را داشته باشد 7روز گذشته تا  7در صورت مهيا شدن كاري در  - 

        لي آمادگي شروع به كار را دارند بيكار جوياي كار تلقي روز گذشته در جستجوي كار نبوده و 30به طور استثناء افرادي كه به دو دليل زير در : توجه

  :مي شوند

  .افرادي كه كاري را براي خود به عنوان مزد و حقوق بگير در آينده آغاز خواهند نمود.1

  .افرادي كه معلق از كار شده و پيوند رسمي شغلي ندارند ولي با اين حال انتظار دارند به كار خود بازگردند.2

  . را انتخاب كنيد "5 "را در نظر گرفته و كد "بيكار جوياي كار"ورتي كه يكي از موارد فوق براي فردي مصداق دارد براي وي گزينه در ص

را در " ر بيكا"براي اين گونه افراد گزينه . روز قبل از مصاحبه فاقد كار بوده و در گروه افراد فوق قرار نگرفته است 7به فردي گفته مي شود كه در  "بيكار"

  .را انتخاب نماييد"  6"نظر گرفته و كد 

  .را انتخاب كنيد"  7 "روز قبل از مصاحبه در هيچ يك از گروه هاي باال قرار نمي گيرند، كد 7، براي كساني كه از نظر وضع فعاليت در  "ساير"
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  تحصيالتبخش 

  

 توجه كنيد .بپرسيد )سال يا بيشتر 5(سؤال ها را از همه افراد واجد شرايط  ،خانوار را كامل كرديد فهرست اعضايهمان طور كه . ادامه دهيد رديفبه  رديف

  .بايد خالي بماند رسال خانوا 5كه رديف هاي مربوط به اعضاي زير 

  

 فهرست اعضاي و باالتر از روي سال 5 افرادسن همه اطالعات براي اين كار با كپي كردن نام و . جمع آوري شوند افقياطالعات بايد به طور  بخش،در اين 

  .را براي هر فرد قبل از اينكه به نفر بعدي برويد، كامل كنيد تحصيالتسپس همه سؤاالت . خانوار شروع كنيد

ED1.  رديفشماره  
شده اند، ديگر الزم نيست شما  نوشتهشماره ها  از آنجا كه. خانوار به هر فرد اختصاص داده شده است فهرست اعضاي ست كه درا اين شماره اي

  .اين ستون را پر كنيد

ED2 .نام و سن  

 رديف راو بقيه  محلاين . كپي كنيد ربوطهم رديف هايشماره  در ،)HL6 و HL2(خانوار  فهرست اعضاي سال را از 5نام و سن هر فرد باالي 

  . سال خالي بگذاريد 5براي هر كودك زير 

  

در اين گروه سني  ربراي همه اعضاي خانوا تحصيليرباره موقعيت هاي داين سؤال . را بپرسيد ED4و  ED3,ED3aسال يا بيشتر  5 ربراي هر عضو خانوا

  .)سال ثبت خواهد شد 5سال به مدرسه يا پيش دبستاني مي روند اين اطالعات در پرسشنامه كودك زير  5اگر كودكان زير (است 

ED3 . رفته است؟يا آمادگي  پيش دبستاني، مدرسهدانشگاه، به هرگز  )نام(آيا  

 سوال كرده و به سراغ انتخابرا  "2"، است "خير"اگر پاسخ  .ادامه دهيد ED4كرده و با پرسش  انتخابرا  "1"است ،  "بلي"اگر پاسخ 

ED3a برويد.  

  

را مدرسه اي سيستم رسمي در  واسطچنين هرگونه سطح تحصيلي  مي گردد و هم پس از دبيرستاندبيرستان و دبستان، راهنمايي، شامل  "مدرسه"واژه 

نيز   دبستان مانند دوره هاي طوالني مدت مكانيك يا منشي گريباالتر از در سطح  حرفه ايفني يا  آموزش هايشامل اين واژه چنين  هم. مي شود  شامل

  .مي گردد

از كه  مكتب است ،غير رسميآموزشي هاي  مثالي از برنامه. نمي شود ،)تحصيالت غير رسمي(كه برنامه آموزش غير استاندارد دارد  يمدارسواژه شامل اين 

   .پيروي نمي كننداستانداردي  برنامه آموزش كامالً

  

آموزشي  هاي در برخي برنامه هاي سازمان يافته  و يا دوره در كالس اول شركت نكرده اند وليبراي كودكاني كه و كودكستان  پيش دبستان يا آمادگي

تعريف برنامه هاي . دنشناخته مي شو آموزشياين برنامه ها به هر حال بخشي از سيستم . در نظر گرفته مي شود شركت كرده انددوران ابتداي كودكي 

  .نمي شودكودك و مراقبت برنامه هاي پرستاري سازمان يافته دوران ابتداي كودكي منحصر به آموزشي 

ED3a . و نوشتن دارد؟ سواد خواندن) نام(آيا  

كسي كه مي تواند به فارسي يا هر زبان ديگري متن ساده اي را بخواند و . ساله و باالتر خانوار تعيين مي شود 5در اين سوال وضعيت سواد هر يك از اعضاي 

براي كليه كساني كه نمي توانند بخوانند و . براي وي انتخاب شود "1"با سواد تلقي نموده و كد  ،بنويسد، خواه مدرك رسمي داشته باشد خواه نداشته باشد

براي  2 يا 1 در صورتي كه كد. انتخاب گردد"  2"توجه نماييد براي كسي كه مي تواند بخواند اما نمي تواند بنويسد كد . انتخاب شود " 2"بنويسند، كد 

  .خانوار برويد؛ يعني فرد بعدي در يفردي انتخاب گرديد ساير سواالت را خالي گذاشته و به رديف بعد
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ED4 .؟چقدر است )نام( ميزان تحصيالت  

 الزم باشد شما انواع مدارسي شايد. ثبت كنيدپاسخ كد  تعيينرا با يا دانشگاه مدرسه  مقطعباالترين  ،رفته استيا دانشگاه اگر فرد به مدرسه 

كه كودك در آن شركت كرده پيش  مقطعياگر باالترين . كنيد انتخابرا  "8" ،و پاسخ را نمي داندگاگر پاسخ. بررسي كنيدرا كه شركت كرده 

  .برويد ED5به )  0=  مقطع(   دبستان است

  

  چيست؟مقطع در آن به طور كامل درس خوانده در اين ) نام( پايه يا سالي كهباالترين سپس بپرسيد 

  

به  براي مثال اگر فردي. را وارد كنيد "00"كمتر از يك است  پايهاگر . وارد كنيد "نمي داند  "را براي  "98"را وارد كنيد يا  پايهباالترين 

  .وارد خواهد شد "00" پايهخواهد بود و  "1"براي اين فرد  مقطعپس  تمام نكرده استرا  پايهه است ولي اولين رفت دبستان

اين فرد  زيرا "04"كد پايه با شود و مي  عالمتگذاري "1"با كد مقطع هنگام مصاحبه  ،رسيده دبستاندر  5 پايهچنين براي كودكي كه به  هم

   .را كامل نكرده است 5 پايه هنوز

و براي پايه  "3"پيش دانشگاهي را جز دبيرستان محسوب نماييد و در صورتي كه فرد پيش دانشگاهي را تمام كرده است، براي مقطع وي كد 

  . وارد نماييد "04"ساله بودن دوره آن صرف نظر نموده و پايه را  4ساله يا  3براي افرادي كه ديپلم گرفته اند، از  .را وارد نماييد "04"كد 

به عنوان نمونه اگر فرد سال دوم دانشگاه را تمام كرده است، . براي موارد دانشگاهي، هر سال تحصيلي دانشگاه را معادل يك پايه در نظر بگيريد

و اگر  06، اگر فوق ليسانس دارد براي پايه 04، اگر ليسانس دارد براي پايه 02اگر فردي فوق ديپلم دارد براي پايه . رد نماييدوا 02پايه او را 

PhD  توجه نماييد، . ثبت گردد 06و داروسازي  05، دندانپزشكي 07پايه براي افراد با تحصيالت پزشكي عمومي . وارد كنيد 10دارد براي پايه

  .راي دو مدرك ليسانس هستند، تنها يكي از آنها محاسبه شودكساني كه دا

  

  .ه بايد خالي بماندپايقسمت ، است پيش دبستان اگرسطح تحصيلي مشخص شدهكه توجه كنيد 

  

آن شركت است كه او قبل از اينكه سيستم آموزشي را ترك كند در  مقطعي ،كه شركت كرده يمقطعباالترين  مي رودبه مدرسه ن ديگر براي شخصي كه

( است كه هم اكنون در آن شركت دارد  مقطعي مقطع،براي كسي كه هنوز مدرسه مي رود باالترين . چند هفته طول كشيده استفقط حتي اگر  ،كرده است

  ).مدرسه است تعطيالتاگر مصاحبه ما در خالل  هكرديا 

  

  :را بپرسيد ED8تا  ED5 ، سواالتسال 24تا  5بين  راز اعضاي خانوا
  .را بپرسيد در مدرسه است حضور مربوط بهكه  ED8تا  ED5سؤاالت  ،)مي شودهم ساله  24ساله و  5اين شامل افراد (سال  24تا  5 رهر عضو خانوا براي

  

سؤال ها هدف از اين . بايد آنها را هنگام مصاحبه با وضعيت موجود هماهنگ كرد ،در مدرسه اشاره دارد حضوربه  ED8تا  ED5از آنجايي كه سؤاالت 

در مورد  يتوضيحات زير اطالعات. رفته استچه كساني دو سال تحصيلي متوالي به مدرسه  رخانوا يكه از ميان اعضامشخص كردن اين مطلب است 

  .چگونگي رسيدن به اين مطلب را ارائه داده است

ED5 . ؟خواهد رفتمي رود يا مدرسه يا پيش دبستاني دانشگاه، به  89- 90در سال تحصيلي)  نام(آيا  

 .ديبرو ED7به  استاگر بلي باشد ادامه دهيد و به سؤال بعدي برويد اگر پاسخ خير . كد مربوط به پاسخ را وارد كنيد
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ED6 . ؟مي خوانددر چه مقطع و كدام پايه درس ) نام( 89- 90در طي آن سال تحصيلي  

با باالترين پايه را . كنيد انتخاب "نمي داند  "را براي  8 كد. را بنويسيد رعضو خانوا پايه فعلي كنيد و انتخابرا مقطع تحصيلي كد مربوط به 

 ED7به و را خالي بگذاريد  پايهقسمت  ،كاربردي ندارد پايهاست و  پيش دبستانياگر كودك در . وارد كنيد... و  "02"و  "01"استفاده از 

  .برويد

به مدرسه رفته ولي بعداً ترك تحصيل كرده باشند را سال تحصيلي ابتداي است در  كه ممكناني به ياد داشته باشيد اين سؤال ها بايد كودك

 پايهو  مقطعدرباره مده حصول اطمينان از اينكه اطالعات به دست آ در صورت ضرورت، استفاده از زمان گذشته ساده مي تواند به. مشخص كند

  .كندكمك  ،در طول سال تحصيلي ترك تحصيل كرده اندكه است  انيكودك

  

 حضور ED8و  ED7سؤال . مي كند را مشخص 89-90را در مدرسه در سال تحصيلي  رخانوا هسال 24تا  5اعضاي حضور  ED6و  ED5سؤال هاي 

  . نشان مي دهددر مدرسه  88- 89را در طول سال تحصيلي  رخانواه سال 24تا  5اعضاي 

ED7 . يا پيش دبستاني رفته است؟ مدرسه ،هيچ زماني به دانشگاه 88- 89در سال تحصيلي )  نام(آيا  

يا  نمي داند است كد  خير پاسخ كنيد و اگر انتخابرا  "1"در مدرسه شركت كرده است  88- 89اگر كودك در هر زماني در سال تحصيلي 

  .در رديف بعد برويد رخانوابعدي و به سراغ عضو  مناسب را نوشته

ED8  . مقطع و كدام پايه درس خوانده است؟در چه ) نام( 88-89در طول سال تحصيلي  

 "8"را نمي داند  مقطعرا پر كنيد و يا اگر فرد پاسخگو پايه كنيد و قسمت  انتخابا كرده ردر آن شركت فرد كه  مقطع تحصيليكد مربوط به 

كاربرد ندارد به  پايها كودكستان است و ي دبستاني اگر كودك در پيش .كنيد ثبت را "98"را نمي داند  پايهو اگر فرد پاسخگو  كنيد انتخابرا 

  .را خالي بگذاريد پايهسراغ فرد بعدي برويد و قسمت 

  

  

  بهداشت محيط آب و بخش

  

  . باشد ميبراي آشاميدن ها  رهدف از سؤال اوليه اين بخش ارزيابي انواع آب مصرفي خانوا

      

  : )شاره داردا WS1گزينه هاي سوال استفاده شده درموارد كدها به (در زير آمده است  تعاريف منابع مختلف آب

 آب به خانه به وسيله لوله كشي داخل خانه و انتقال  به معناي ،خانه نيز ناميده مي شود به اتصال كه،  واحد مسكونيبه لوله كشي  – "11"كد  •

  .تعريف شده است آشپزخانه يا حمام هبراي مثال ب شير آب، اتصال به يك يا بيش از يك

 شيرهايآب لوله كشي به  انتقال به صورت. حياط نيز ناميده مي شود به كه اتصال، حياط يا محوطه به مجتمع مسكوني،لوله كشي  – "12"كد  •

  .تعريف شده است بيرون از خانهيا محوطه تعبيه شده در حياط 

  .حياط آن ها بگيرد شيرهاي آب يا ه هاممكن است آب را از خانه همساي رخانوا ،لوله كشي به همسايه – "13"كد  •

 ايستگاه برداشت آبيك . آب است كه آب عمومي از آن تامين مي شود روش انتقاليك ايستگاه برداشت آب، / عمومي  برداشتشير  – "14"كد  •

از يك شير  عمومي آب مي تواند يك يا بيشتر ايستگاه هاي برداشت. دونيز شناخته ش ممكن است به عنوان چشمه عمومي آب و يا شير عمومي

  .ستبتن ساخته شده ا ياا  سنگ ي با آجر و مشخصاًآب عمومي داشته باشد 

هاي لوله اي با  چاه .است با هدف تامين و دستيابي به منابع آب زير زميني حفر شدهكه است  يچاه عميق  ،لوله اي چاه/ چاه  – "21"كد  •

 اين گونهآب . سطحي پيشگيري مي نمايند هاي و از نفوذ آب كردهجلوگيري  ريزش ديوارهطرح ريزي شده اند كه از طوري و لوله محافظ  پوشش

  .انرژي خورشيدي باشد يا  آن انسان، حيوانات، باد، برق، سوخت ديزل و انرژيانتقال مي يابد كه ممكن است منبع هايي تلمبه  بوسيلهها  چاه
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هاي سطحي بوسيله پوشش داخلي چاه كه تا باالتر برابر نشت آب در  حفاري شده است كهيك چاه ، شده هسازيب حفاري شدهچاه  – "31"كد  •

عالوه براي جلوگيري از ه ب. مي باشداز چاه محافظت شده و شامل سكويي براي منحرف كردن مسير آب برگشتي  ،از سطح زمين امتداد دارد

  .شود چاه پوشانيده مي درافتادن فضوالت پرندگان و حيوانات 

آب  نشتاز ) 1: (درباره آن صدق مي كنديك چاه حفر شده است كه يك يا هر دو مورد زير  ،نشده بهسازيچاه حفاري شده  – "32"كد  •

نشده  زيبهسايكي از اين دو مورد صادق باشد، چاه  تياگر ح. فضوالت پرندگان و حيوانات حفاظت نشده استريزش از ) 2( ،محافظت نشده است

  .است

با  معموالً اي چشمهچنين . آب و فضوالت پرندگان و حيوانات به دور است نشتچشمه اي است كه از  ،شده بهسازيچشمه  – "41"كد  •

بدون از محفظه مستقيماً و آب  ودر اطراف چشمه ساخته شده است  مواد ديگربتن و  ،سنگ ،محافظت مي شود كه با آجر "چشمهمحفظه "

  . لوله حركت مي كند درونبه  مواد آلوده كنندهتماس با 

نشده محفظه  بهسازيچشمه . آب و فضوالت پرندگان و حيوانات است نشتچشمه اي است كه در معرض ، نشده بهسازيچشمه  – "42"كد  •

  .ندارد را در باال توضيح داده شده است اي كه چشمه

زيرزميني حفر شده توسط انسان كه جهت جمع آوري آب شيرين و انتقال و مديريت آن به سطح زمين براي  الكانقنات، آب   –"100"كد  •

  .مصارف انساني ايجاد شده است

 رمخزن و يا تانك ،و در انبار هبام يا زمين جمع آوري شد ي مانند پشتحسطوالق مي شود كه از طبه آب باراني ا ،آب بارانجمع آوري  –"51"كد  •

  .شود نگهداري مي

  .ش استحمل و فروجهت  كاميون نصب شده رويآب  تانكريك تامين شده بوسيله  آب دار،تانكركاميون – "61"كد  •

انواع حمل آب ممكن است شامل  .دكن آن استفاده مي آب از براي حمل و فروشفرد آب فروش كه ، كوچك بشكه/ گاري با مخزن  – "71"كد  •

  . باشديا وسايل نقليه موتوري  گاري با اسب يا االغ

كه آب  سد، درياچه، استخر، نهر، كانال و شبكه هاي آبياريجويبار، آبي است كه روي سطح زمين باشد مثل رودخانه، ، ب سطحيآ – "81"كد  •

  . مستقيماً از آن ها گرفته مي شود

به صورت دارد كه  هاي آبي كنيد اين كد فقط اشاره به بطريتوجه  .آبي است كه داخل بطري فروخته مي شود شده، آب بطري – "91"كد  •

نبايد مثل آب  موارداين . نگهداري كنند ييآب را از منبع ديگر تهيه كرده و در بطري ها رگاهي ممكن است افراد خانوا .در دسترس است تجاري

  .كد گذاري شوند شده بطري

WS1 . شما چيست؟ رخانوا اعضايآب آشاميدني  اصليمنبع  

فقط يك پاسخ را مي . تر است رايجكدام يك از آن ها كه بررسي كنيد  ،چند منبع اشاره شده بودبه اگر  .منبع را كد گذاري كنيدرايج ترين 

 "به داخل واحد مسكونيلوله كشي  "  اگر پاسخ. اگر منبع آب با تغيير فصل متغير است، منبع فصل مصاحبه را ثبت كنيد. كنيد انتخابتوانيد 

 WS6و به  )دور كد مربوطه دايره بكشيد( كنيد انتخابرا  "13"و  "12"و  "11"به ترتيب  "لوله كشي به حياط و يا همسايه"و يا  است

سؤال بعدي فقط وقتي پرسيده مي شود كه جواب شخص . سؤال بعدي را بپرسيد رديد،را انتخاب ك "91" شدهاگر پاسخ آب بطري . برويد

 .برويد WS3هاي ديگر به  پاسخ براي. باشد  "شده آب بطري"پاسخگو 

WS2 . ؟چيست ي دست هاديگر مثل پخت و پز و شستشو مصارفشما براي  رخانوامورد استفاده آب  اصليمنبع  
 كد مربوطه را براي منبعي كه معموالً. دناستفاده مي كنبراي آشاميدن شده پرسيده شود كه از آب بطري  خانوارياين سؤال فقط بايد از 

آب لوله  ،اگر منبع آب غيرآشاميدني .كند منبع فصل مصاحبه را ثبت كنيداگر منبع با تغيير فصل تغيير مي . استفاده مي شود انتخاب كنيد

در غير اين صورت كد . برويد WS6را عالمت گذاري كنيد و به  "13"و  "12"و  "11"كشي به خانه و يا حياط و يا همسايه است به ترتيب 

  . انتخاب كرده و سؤال بعدي را ادامه دهيدمناسب را 

  .جايگزين كنيد شربشما نمي توانيد پخت و پز و شستشوي دست را با ديگر كاربردهاي آب غير توجه كنيد كه 
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WS3 .آن منبع آب كجا واقع شده است؟  

 آب  منبعكد مربوطه براي محل دور . هايي پرسيده شود كه منبع اصلي آب آنها سيستم لوله كشي شده نيستراين سؤال فقط بايد از خانوا

در غير اين صورت . ديبرو WS6و به دايره بكشيد  "2"يا  "1"است، دور كد محوطه/ حياط يا در مسكوني  واحداگر محل داخل . دايره بكشيد

  .ادامه دهيدسؤال بعدي با و  ردهك انتخابكد مناسب را 

WS4 .رفتن به آنجا، برداشتن آب و برگشت چقدر طول مي كشد؟  

است، تا چه حد مناسب و سهل الوصول است  آب آنها بيرون از منزل منبعكه  خانواريبراي  منبع آبمحل  بفهميدكه  استسؤال براي اين  اين

آب و بازگشت به  برداشتآب، انتظار براي منبع معمول براي رسيدن به  بطوررا كه ) تبديل كنيد اگر الزم است از ساعت به دقيقه(زمان تقريبي 

سؤال بعدي با پس  س .)050و يا  060 مثالً( قبل از عدد استفاده كنيد )هاي(باشد از صفر 100اگر عدد كمتر از . وارد كنيد منزل الزم است،

  .ادامه دهيد

  .ل بعدي ادامه دهيداسوبا را عالمتگذاري كنيد و "998"اگر پاسخگو نمي داند كه چقدر طول مي كشد،

              

WS6.  براي اينكه آب براي نوشيدن سالم تر شود، هيچ كاري انجام مي دهيد؟آيا  

 WS8را انتخاب كرده و به  "8"يا  "2"است به ترتيب  "نمي داند "و يا  "خير"اگر پاسخ . را انتخاب كنيد و به سؤال بعدي برويد "1" ياگر بل

  .برويد

WS7. ًدهيد ؟ چه كاري انجام مي براي اينكه آب براي نوشيدن سالم تر شود معموال  

قضاوت خود از . سازي آب آشاميدني نيست لمراه سا استفاده مي كند ردانيد روشي كه خانوابممكن است شما . كد مربوطه را عالمتگذاري كنيد 

كلر  از سيستم صافي و اضافه كردن رممكن است خانوا مثالً( د ياشاره شده را ثبت كن مواردهمه . استفاده نكنيد، فقط پاسخ ها را ثبت كنيد

  )همزمان با هم استفاده كند 

  

 محل مشخصعالمتگذاري كنيد و در  "موارد ساير" رايرا ب " X " "؟هيچ كار ديگري هم انجام مي دهيد" : كنيد پرس وجو

 "Z"اگر . را عالمتگذاري كنيد "Z"است  "نمي داند "اگر پاسخ . براي سالم سازي آب آشاميدني را قيد كنيد رشده روش خانوا

  .در صورت انتخاب ساير موارد، آن را مشخص نماييد. نبايد انتخاب شود "موارد ساير"انتخاب شده است پس كد 

  

  :تعريف روش هاي متفاوت سالم سازي آب از قرار زير است

  .به جوشاندن و يا گرم كردن آب با حرارت اشاره دارد ،اندنجوش – "A"كد  •

 .براي سالم سازي آب آشاميدني اشاره دارد آنو يا پودر  كلر مايعآب اكسيژئه، به استفاده از  كلر،/ اكسيژنه افزودن آب  – "B"كد  •

  .استفاده شده باشديا پودر جامد  مهيپوكلريت كلسي ،كلر ممكن است به صورت مايع هيپوكلريت سديم

پارچه به عنوان  بوسيلهبه خالص كردن آب  ،)سراميكي، شني، كامپوزيتي و غيره( رد كردن از صافي، استفاده از فيلتر  – "C"كد  •

گل، خاك سيليسي، شامل سراميك ممكن است  .يا فيلتر اعم از شني، كامپوزيتي و غيره اشاره دارداي زدودن ناخالصي ها صافي بر

  .ديگر باشدريز يا ذرات  شيشه و

و يا مخازن شفاف در معرض نور خورشيد  ظرف هاب ذخيره شده در قرار دادن آ به مفهوم، گند زدايي با نور خورشيد – "D"كد  •

  . است

بي حركت به مدت طوالني باقي و به  نگهداري آب به نحوي كه آب در حالت سكون  ثابت نگهداشتن براي ته نشيني، – "E"كد  •

   .، اشاره داردبماند تا ذرات بزرگتر به دليل سنگيني ته نشين شوند

  

  .است رخانوا يمورد استفاده اعضا توالتدر مورد  WS8,WS8a,WS9سؤال هاي 
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WS8 . ؟چگونه است  شما معموالً رخانوا ياعضانوع و نحوه تخليه فاضالب توالت مورد استفاده  

  .از آن استفاده مي كنند راست كه اعضاي خانوا يبهداشت تجهيزات تخمينهدف از طرح اين سؤال 

 دور كد كنند، و دشت استفاده مي بوته زارو يا از  ي ندارندامكاناتهيچ گونه  ركه اعضاي خانوا نموديدمشاهده شما پاسخگو پاسخ داد و يا  اگر

  .برويديعني بخش مرگ و مير خانوار بعدي  بخشبه  دايره بكشيد و "بيشه يا فضاي بازيا  فاقد توالت"براي  "95"

  به كجا تخليه ميشود؟ داده شده، بررسي كنيد) 17تا  11( توالت ايراني يا فرنگيپاسخ هاي يكي ازاگر 

  .و دور آن دايره بكشيد انتخابكد مربوط به پاسخ داده شده را 

  

  :تعريف انواع مختلف امكانات توالت از قرار زير است

كه  شكل است Uلوله يك  به صورت يك سيفون آبداراي استفاده كرده و آب براي سر ريز  رك مخزن يا يك تانكي از ،ايراني يا فرنگيتوالت 

   .مي شود ي ناخوشايند ها و بو پشها صفحه چمباتمه قرار گرفته و  مانع عبور يزير صندلي 

  

براي جمع و  فاضالب است كه زهكشي نيز ناميده مي شود هايسيستمي از لوله  ،)اگو( شدهلوله كشي  سيستم فاضالبتخليه به  – "11"كد  •

فاضالب از مجموعه هاي سيستم . شود تعبيه مي رآنها از محل زندگي خانوا خارج كردنو فاضالب و ) مدفوع و ادرار( يوري فضوالت انسانآ

 .تشكيل شده استاژ، عمل آوري و دفع مدفوع و فاضالب پمپبراي جمع آوري، امكاناتي 

است كه در زير زمين  ضد آبمدفوع است و داراي يك مخزن وسيله اي براي جمع آوري  ،)مخزن فاضالب( تانك سپتيكتخليه به  -"12" كد •

 .دور از خانه يا توالت نصب شده است

  .يعني سيستم تخليه مدفوع به چاه است تخليه به چاه - "16" كد •

 .دارد سيفونيك  كهاست كنده شده در زمين  اي هلسيستم تخليه مدفوع به چا  تخليه به گودال روباز -"13" كد •

  .سيستم تخليه مدفوع به قنات يا آب جاري است آب جاري/ تخليه به قنات - "17" كد •

گودال، اما تخليه در  داشته باشد سيفونمي تواند (منظور تخليه مدفوع در خانه يا در محلي در نزديكي خانه است  ديگر تخليه به محل -"14" كد •

به غير از موارد فوق  يزهكشي يا محل ديگرمحوطه، مجراي / حياط ممكن است به خيابان، ؛ مدفوع )گيردمي يا فاضالب انجام نتانك سپتيك 

  .تخليه شود

ايراني بايد در حاالتي كدگذاري شوند كه پاسخگو مي داند كه توالت  ،چه محلينمي داند به  /مطمئن نيست  / تخليه به محل نامعلوم - "15" كد •

  .داند به كجا تخليه ميشود اما نمي است يا فرنگي

شبكه توري يا طرف باز لوله با . شود تهويه مي توالتباالي قسمت  ازي انوعي توالت است كه توسط لوله   ،توالت صحرايي داراي تهويه- "21" كد •

  .استتاريك آن توري ضد حشره پوشيده شده و داخل 

از جنس بتن، (گاه نسكو يا نشست است و شامل يك فضوالت جمع آورييك سوراخ داخل زمين براي  ،توالت صحرايي درپوش دار - "22" كد •

از  كمي از سطح زمين باالتر است تاوشود  راحت تميز مي ،از تمام جهات محكم شده "كامال كهاست  )ثابت مي شودفوالد يا چوب كه به آساني 

  . دتوالت ممانعت به عمل آياين به ي سطحآب هاي  ورود

يك . است و سكو يا صفحه اي براي نشستن ندارد جمع آوري فضوالتبراي  سوراخشامل يك  باز گودال/  بدون درپوش توالت صحرايي - "23" كد •

  .حفر شده است به عنوان محل جمع آوري فضوالتچاه باز، يك چاه ابتدايي است كه 

است كه به طور ) ار و مدفوعرو گاهي مواد شستشوي اد( فضوالت، منظور استفاده از سطل يا هر محفظه ديگري براي نگهداري سطل - "41" كد •

  .شود مي تخليه دفعسالم سازي يا  برايمرتب 

مانند روشي كه گربه براي دفن مدفوع استفاده  دفن مدفوع در خاك، ،مدفوع با زباله يختنشامل دور ر فضاي باز / بيشه /  فاقد توالت -"95" كد •

 .است )، ساحل، رودخانه، جويبار يا دريامجاري زهكشي( ي سطحيها آبيا بوته زار يا صحرا يا گودال و  در اجابت مزاج مي كند،
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 .نوع و نحوه تخليه توالت مورد استفاده را مشخص نماييد  ساير موارد، -"96" كد •

  .نمي داند - "98" كد •

WS8a . خانوار شما داراي كداميك از امكاناتي است كه نام برده مي شود؟) مستراح(توالت  

  .بيان شده توسط پاسخ گو دايره بكشيد) هاي( تمام گزينه ها براي پاسخ گو خوانده شود و دور كد

مشترك بودن توالت از اين جهت . هاي ديگر استفاده مي كند يا خير خانوار از توالت مشترك با خانوارمقصود از پرسش ذيل دانستن اين مطلب است كه آيا 

وضعيت غير بهداشتي توالت . اهميت دارد كه توالت مشترك كمتر از توالتي كه فقط بوسيله يك خانوار مورد استفاده قرار مي گيرد، بهداشتي خواهد بود

 .افراد را به عدم استفاده از آن سوق مي دهد) پشهوجود فضوالت در كف توالت، نشيمنگاه و ديوارها و هم چنين وجود (

WS9 .آيا از اين توالت بطورمشترك با افرادي كه عضو خانوار شما نيستند استفاده مي كنيد؟  

تعداد خانوار را (اگر پاسخ بلي است مشخص نماييد كه آيا اين توالت فقط به طور مشترك با اعضاي خانوارهاي ديگر . به جواب را عالمت بزنيد كد مربوط

خانوار و يا بيشتر است  10بر حسب پاسخ پاسخ گو وارد نماييد و اگر  9تا  1است براي آن تعداد  10مشخص كنيد؛ در صورتي كه تعداد خانوار ها كمتر از 

  .مهمان در اين سوال مد نظر نمي باشد .استفاده مي شود يا استفاده از آن براي عموم آزاد است) ه بكشيدداير 10دور كد 

  .دايره بكشيد 2اگر پاسخ منفي است دور كد 

  

  خانوار رگ و ميربخش م

اي كه در صورت وقوع، يادآوري  واقعه. نماييددر اين بخش از پرسشنامه شما مي خواهيد راجع به يك واقعه مهم و در عين حال غم انگيز از خانوار پرسش 

در عين حال بايد توجه كنيد كه در اغلب خانوارها صحبت كردن پيرامون مرگ و مير خوشايند نيست و به . مي تواند براي اعضاي خانوار دردناك باشدآن 

  .اين باره از خانوار بپرسيد بنابراين با اظهار تاسف و همدردي سواالت خود را در. راحتي درباره آن سخن نمي گويند

 .را مورد پرسش قرار دهيد 1389ماه  مهرتا  1388ماه سال  مهردر فاصله وع مرگ در خانوار وق - 

از زمان باز شدن مدرسه ها در سال گذشته تا زمان باز شدن  "بنابراين براي يادآوري بهتر زمان يك سال گذشته به پاسخ گو، فاصله زماني  - 

 .را يادآوري كنيد "مدرسه ها در امسال 

HM1 . عضوي از خانوار فوت كرده است، حتي نوزادي كه زنده )ماه امسال مهرماه سال گذشته تا اول  مهراز اول (آيا طي يك سال گذشته ،

  به دنيا آمده باشد و چند ثانيه بعد از تولد مرده باشد؟

ثبت كنيد  "1"در صورت وجود حداقل يك مورد واقعه مرگ در خانوار كد . اين سوال از وجود واقعه مرگ در خانوار در طي يكسال گذشته پرسش مي نمايد

از اعضاي در صورتي كه پاسخ اين سوال بلي است، براي هر يك . برويد در بخش حادثه و معلوليت AD1ثبت كرده و به سوال "  2"در غير اين صورت كد 

، جنس HM4نام و نام خانوادگي متوفي و در ستون  HM3سوال را تكميل كنيد؛ در اين جدول در ستون اين فوت شده خانوار يك رديف از جدول زير 

  .ثبت كنيد HM7و يا  HM5 ،HM6متوفي را ثبت كنيد و سپس سن متوفي را هنگام مرگ جويا شده و سن وي را در يكي از ستون هاي 

حتي اگر نوزادي در سال گذشته در اين خانوار به دنيا آمده و بيش از چند ثانيه عمر . جه به سن و جنس متوفي، مرگ عضو خانوار بايد ثبت شودبدون تو

  . نكرده باشد بايد مرگش ثبت شود
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  . م وي بنويسيدرا به جاي اس" بدون نام"عبارت  HM3اگر متوفي نوزادي بوده كه قبل از نام گذاري فوت كرده است در ستون 

HM3 .نام و نام خانوادگي متوفي  

را به جاي اسم وي " بدون نام"اگر متوفي نوزادي بوده كه قبل از نام گذاري فوت كرده است، عبارت . نام و نام خانوادگي متوفي را ثبت كنيد در اين ستون

  . بنويسيد

HM4 .جنس متوفي  

  . را در مربع مربوطه وارد كنيد "2"و براي زن كد  "1"براي مرد كد . در اين ستون جنس متوفي را ثبت كنيد

HM5, HM6 وHM7 . سن در هنگام فوت  

HM5 ."روز"   

سن متوفي را به روز در اين ستون ثبت كنيد و در صورتي كه نوزاد متوفي در  ،بوده است) روز 30كمتر از (اگر متوفي هنگام فوت، نوزاد كمتر از يك ماه 

  . ثبت كنيد 03روزگي فوت كرده است كد  3براي نوزادي كه در  .ثبت كنيد "00"ساعت اول زندگي فوت كرده است، كد  23فاصله 

HM6 ."ماه"   

 1سن متوفي را به ماه كامل در اين ستون ثبت كنيد، مثالً براي كودكاني كه در سن  ،ماهگي بوده است 23ماه تا  1اگر متوفي هنگام فوت در فاصله سني 

  . ثبت مي شود 01روزگي فوت كرده اند، كد  29ماه و  1ماهگي تا 

HM7 ."سال"   

سال  4الً براي كودكي كه در سن يا بيشتر بوده است، سن متوفي را به سال كامل در اين ستون ثبت كنيد، مث) ماه كامل 24(ساله  2اگر متوفي هنگام فوت 

  .ثبت كنيد 52كد  ،سالگي فوت كرده است 52ثبت كنيد و يا مثالً براي فردي كه در سن  04كد  ،ماهگي فوت كرده است 7و 

HM8 .ماه و سال فوت را ثبت كنيد  

  .در اين ستون ماه و سال فوت فرد را به ماه و سال ثبت كنيد

HM9 . ترافيكي بوده است؟ به علت حوادث) نام(آيا مرگ  

  . را وارد كنيد " 2"و در صورتي كه علت مرگ چيزي به غير از حوادث ترافيكي بوده است، كد  "1"در صورتي كه علت مرگ حوادث ترافيكي است كد 

HM10 . يد؟راي وي شناسنامه نيز گرفته بودآيا ب ،سال است 5در صورتي كه فرد فوت شده زير  

سال شناسنامه  5در مواردي كه براي فرد فوت شده زير . سال شناسنامه گرفته شده است 5براي مواردي است كه براي فرد فوت شده زير   "1"گزينه 

  . را وارد كنيد " 2"كد  ،گرفته نشده است

  .ناسايي خانوار را ثبت نماييددر صورت نياز به رديف هاي بيشتر از پرسشنامه اضافي استفاده نموده و در باالي اين پرسشنامه اضافي كد ش
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  حادثه و معلوليتبخش 

  . دو قسمت حادثه و معلوليت است و شامل تمام افراد خانوار مي شود داراياين بخش 

  . مربوط به قسمت معلوليت است AD9تا  AD6مربوط به قسمت حادثه و سواالت  AD5تا  AD1سواالت 

  :حادثه

در اين سوال فقط حوادثي . حادثه عبارت است از هر واقعه كه وقوع آن مورد انتظار نبوده است و به خسارت هاي جسمي، رواني، مالي يا اجتماعي منجر شود

تصادف (مالي ) فوت ناگهاني يكي از بستگان(ساير حوادثي كه منجر به خسارت هاي رواني . كه خسارت هاي جسمي را سبب شده است مد نظر است

  .ندمورد نظر نيستشده است، ) از دست دادن ناگهاني شغل(يا اجتماعي ) اتومبيل همراه با خسارت مالي بدون مجروح شدن فردي در آن

AD1 . عضوي از اعضاي خانوار دچار حادثه شده است؟ ،)ماه امسال  مهرماه سال گذشته تا اول  مهراز اول ( آيا در طي يك سال گذشته  

  :با عوارض جسمي مد نظر است كه) اعم از عمدي، عير عمدي و يا بالياي طبيعي(حوادثي در اين سوال 

طي يك سال قبل از پرسشگري براي عضوي از خانوار واقع شده باشد و شدت عارضه جسمي آن به قدري باشد كه در ذهن پاسخ گو مانده باشد،  - 

 .در منزل منجر شده باشديا حتي اگر فقط به يك درمان سرپايي 

، يعني قسمت  AD6به سوال  ،پرسيده شود و در غير اين صورت؛ يعني گزينه هاي خير و نمي داند AD5تا  AD2اگر پاسخ اين سوال بلي باشد، سواالت 

  . معلوليت رجوع شود

فهرست اعضاي  HL2و  HL1ون هاي در صورتي كه براي فرد يا افرادي از خانوار حادثه اي واقع شده باشد، شماره رديف و نام و نام خانوادگي وي از ست

  . تكميل شود AD5و  AD4منتقل شود و سپس براي هر يك از افراد حادثه ديده ستون هاي  AD3و  AD2خانوار به ستون هاي 

AD4 . به چه حادثه اي دچار شده است؟"نوع حادثه"  

اتفاق افتاده باشد و به صدمه جسمي فرد منجر مي شود، خواه صدمه ديده حوادث ترافيكي عبارت است از كليه حوادثي كه در فرآيند حمل و نقل ترافيكي 

، دوچرخه، موتورسيكلت، قطار، هواپيما، كشتي، )عمومي يا شخصي(وسيله نقليه عبارت است از اتومبيل . سرنشين وسيله نقليه يا راننده باشد فرقي نمي كند

صدمات مي تواند . تواند در نتيجه سرنشين بودن، راننده بودن، ركاب بودن بر وسيله نقليه پديد آيد صدمات به افراد مي... . گاري، حيوان باركش يا سواري و 

هر نوع صدمه اي كه در نتيجه حوادث ترافيكي بر فرد . در نتيجه برخورد وسيله نقليه با فرد پياده در هر حالتي، ايستاده، پياده، نشسته يا خوابيده واقع شود

گروه حادثه ديدگان ترافيكي خارج نمي كند، كسي كه در اتومبيل تصادف كرده، دچار سوختگي شده، دچار خفگي شده، دچار له شدگي وارد شود فرد را از 

به عبارت ديگر هر صدمه ايجاد شده در كوچه و خيابان و جاده كه به وسايل حمل و نقل مرتبط . شده باشد همه در گروه حوادث ترافيكي قرار مي گيرند... و 

  .اشد در اين گروه قرار مي گيردب

 .توجه نماييد كه اگر فردي دچار چند حادثه شده است، شديدترين حادثه بنا به نظر فرد را وارد نماييد

در نتيجه برخورد فرد پياده در هر حالتي، ايستاده، پياده، نشسته يا خوابيده  با وسيله تصادف عابر پياده با وسايل نقليه،  - "01"كد 

  .واقع  مي شودنقليه 
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حوادثي كه در فرآيند حمل و نقل ترافيكي اتفاق افتاده باشد و به صدمه جسمي سرنشين يا راننده تصادف خودروسوار،  - "02"كد 

  . وسيله نقليه منجر شده باشد

و به صدمه جسمي  حوادثي كه در فرآيند حمل و نقل ترافيكي اتفاق افتاده باشددوچرخه سوار، / تصادف موتورسيكلت سوار - "03"كد 

  .دو يا سه چرخه سوار منجر شده باشد/ سرنشين موتور سوار 

  .، حوادثي در فرآيند حمل و نقل كه منجر به صدمه جسمي فرد شده و نوع وسيله آن نامشخص استساير حوادث ترافيكي - "06"كد 

اغ، مايعات گرم، مواد شيميايي هم چون اسيد هر نوع سوختگي كه در نتيجه شعله، بخار گرم، دود داغ، جسم د سوختگي، – "11" كد

 .پديد آمده باشد... و قلياي غليظ، اشعه هاي سوزان هم چون ماوراء بنفش و 

  .كساني كه در جريان حوادث ترافيكي دچار سوختگي مي شوند در گروه حوادث ترافيكي قرار مي گيرند

   .نمي گيرند در اين كد قرار دهيد وه هاي فوق قرارتمام حوادثي كه در گر حوادث، ساير - "96" كد

  .نمي داند - "98" كد

AD5 . انجام شده است؟) نام(چه اقدام درماني براي  

را با توجه  3و  2، 1نوع اقدام درماني براي فرد صدمه ديده پرسيده شود و اگر اقدام درماني براي فرد حادثه ديده انجام شده است يكي از كدهاي 

  . درج نماييدهيچ اقدام درماني را ،  4ثبت كنيد در غير اين صورت كد  به تعاريف زير

، مراكز بهداشتي درماني شبانه روزي و )بخش هاي بستري يا اورژانس(، عبارت است از بستري در بيمارستان بستري در بيمارستان- "1"كد 

در .  ساعت، بستري محسوب نمي شود 24ماني فوق كمتر از  در صورت اقامت در مراكز در. ساعت يا بيشتر 24درمانگاه هاي خصوصي به مدت 

  .ساعت براي گزينه بستري در بيمارستان مد نظر قرار گرفته است 24اين مطالعه مدت اقامت بيش از 

درماني و درمانگاه ساعت مصدوم در بيمارستان، مراكز  24عبارت است از هر گونه اقدام درماني كه توام با اقامت كمتر از  درمان سرپايي، - "2"كد 

در صورتي كه درمان كامالً سرپايي و در حد . اقدامات درماني مي تواند شامل درمان دارويي، جراحي كوچك يا ارتوپدي باشد. ها منجر شده باشد

  . مراجعه به مطب پزشك هم باشد درمان سرپايي محسوب مي شود

پانسمان در منزل، . كه بدون تجويز پزشك و مراكز درماني رسمي صورت گرفته باشدعبارت است از هرگونه اقدام درماني  درمان خانگي، -"3"كد 

درمان با داروهاي موجود در خانه، درمان هاي محلي و حتي اقداماتي چون بهره مندي از خدمات شكسته بندي هاي محلي و بومي جزء اين 

  . مي گيرد مجموعه قرار 

  .هيچ اقدامي - "4"كد 

  .هاي بيشتر از پرسشنامه اضافي استفاده نموده و در باالي اين پرسشنامه اضافي كد شناسايي خانوار را ثبت نماييد در صورت نياز به رديف

AD6 .آيا عضوي از اعضاي خانوار دچار معلوليت جسمي، حركتي و يا عقب ماندگي ذهني است؟  

و هم ) عضو وجود نداشته باشد(مي تواند يك اختالل تشريحي معلوليت عبارت است از اختالل دائمي يك عضو يا مجموعه اي از اعضاء كه هم 

اگر عضوي از اعضاي . و يا هر دو اختالل توامان باشد) عضو وجود داشته باشد ولي عملكرد نداشته باشد يا ناقص عمل كند(يك اختالل عملكردي 

، يعني بخش آمادگي در غير اين صورت به بخش بعد. سيدرا بپر AD9تا  AD7بلي را انتخاب كرده و سواالت  ،خانوار به معلوليت مبتال است

 . ادامه دهيد DP1و با سوال  يرويد مواجهه با مخاطرات و باليا
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AD7 .،از ستون  شماره رديف نامHL1، فهرست اعضاي خانوار درج شود.  

AD8 .،از ستون  نام و نام خانوادگيHL2 ،فهرست اعضاي خانوار درج شود. 

AD9) .معلوليتي مبتال است ؟ و منشاء اين معلوليت چيست؟به چه ) نام  

  :در اين بررسي معلوليت هاي زير مد نظر است. معلوليت ها انواع مختلف، سطوح متفاوت و طبقه بندي هاي متنوعي دارند

گي پديد آمده باشد و آن حد عبارت است از كوري كامل هر دو چشم كه يا از ابتداي تولد وجود داشته يا در طول زند نابينايي كامل هر دو چشم

  .از آسيب چشم است كه فرد با استفاده از امكانات كمكي هم چون عينك نيز قادر به ديدن و مشاهده نيست

، كوري يك چشم كه يا از ابتداي تولد وجود داشته يا در طول زندگي پديد آمده باشد و حدي از آسيب است كه فرد قادر به نابينايي يك چشم

  .ده هست، اما در اين مشاهده اختالل داردديدن و مشاه

   .عبارت است از آن حد از شنوايي كه حتي با استفاده از وسايل كمكي مثل سمعك فرد قادر به شنيدن اصوات پيرامون خود نباشد ناشنوايي كامل،

اين كد وقتي انتخاب مي شود . مثل دست و پا، عبارت است از معلوليت هاي اندام انتهايي و حركتي معلوليت هاي جسمي يا حركتي قابل مشاهده

كه يا مشكل تشريحي در اندام حركتي وجود داشته باشد، بخشي يا همه عضو حركتي وجود نداشته باشد يا با وجود شكل ظاهري و كامل اندام، 

شكل عضو به گونه اي كه اندام عملكرد قطع اعضاي حركتي، تغيير . عضو به طور دائم به صورت كامل يا نسبي عملكرد خود را از دست داده باشد

در اين گروه قرار مي ) انواع فلج ها(خود را نداشته باشد، در نهايت با وجود حفظ شكل ظاهري عضو، حركت آن به طور دائم متوقف شده است 

  .گيرند

ندگي ذهني فرد تشخيص داده شده ، عبارت است از محدوديت عملكرد شعوري فرد به گونه اي كه توسط پزشك  به عقب ماعقب ماندگي ذهني

  .افرادي كه خانواده يا جامعه حدس مي زنند كه عقب مانده اند و اين حدس با تشخيص پزشك قطعيت نيافته در اين گروه قرار نمي گيرد. باشد

  ...ل الل بودن و ، عبارت است از معلوليت هايي كه در گروه جسمي حركتي يا عقب ماندگي ذهني قرار نمي گيرند مثساير معلوليت ها

  . در بخش معلوليت ها نيز مثل بخش حوادث در مورد تك تك افراد خانوار وجود هر يك از معلوليت هاي فوق الذكر مد نظر قرار مي گيرد

  :در مورد منشاء معلوليت كدهاي زير در نظر گرفته شده است

  ...به دنيا آمده است مثل كوري مادرزادي، ناشنوايي مادرزادي و ، عبارت است از اين كه فرد با معلوليت مزبور منشاء مادرزادي - "1"كد

، فرد قبل از ابتال به بيماري به معلوليت مزبور مبتال نبوده است اما بعد از ابتال به يك بيماري خاص منشاء معلوليت در نتيجه بيماري - "2"كد

  ...ي فلج اطفال، مثل كوري بعد از ابتال به بيماري ديابت و دچار معلوليت شده است مثل فلج اعضاي حركتي به دنبال ابتال به بيمار

، فرد قبل از وقوع حادثه مزبور معلوليت نداشته و پس از وقوع آن در نتيجه عوارض آن حادثه به منشاء معلوليت در نتيجه حادثه - "3"كد

  . از اين گونه اند... حين كار و از دست دادن عضو در حوادث ترافيكي، كوري در نتيجه حوادث . معلوليت دچار شده است

شامل معلوليت هايي است كه در نتيجه جنگ تحميلي عراق عليه ايران، درگيري با گروه هاي ضد  منشاء معلوليت در نتيجه جنگ، - "4"كد

  .انقالب، اشرار و ساير گروه هاي مسلح پديد آمده است

  .نيست، منشاء و علت معلوليت براي پاسخ گو مشخص نمي داند - "8"كد
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  .در صورت نياز به رديف هاي بيشتر از پرسشنامه اضافي استفاده نموده و در باالي اين پرسشنامه اضافي كد شناسايي خانوار را ثبت نماييد

  

  آمادگي مواجهه با مخاطرات و باليابخش 

گردباد، خشكسالي، رانش زمين، / سيل، طوفان منظور از مخاطره طبيعي، پديده فيزيكي است كه مي تواند بالقوه آسيب زا باشد، مانند زلزله، 

باليا مـورد بررسـي قـرار مـي     در اين بخش آمادگي مواجهه با مخاطرات و  .طوفان شن، بهمن، صاعقه، يخبندان، گرماي شديد و آتش سوزي

  .گيرد

 )      مثال زلزله، سيل، آتش سـوزي (كر مثال با ذ. استفاده مي كنند "بال، بحران يا فاجعه"برخي از مردم بجاي مخاطره از كلمات متفاوتي مانند 

  .مي توانيد مطمئن شويد كه با پاسخگو درباره يك موضوع صحبت مي كنيد

DP1 . تا چه حد آمادگي دارد؟...) مثل زلزله، سيل، طوفان (به نظر شما خانوارتان براي مقابله با مخاطرات طبيعي  

  . دور كد مرتبط دايره بكشيد و سوال كنيدعي طبينظر كلي خانوار را درباره آمادگي براي مخاطرات 

DP2.  گفتگو كرده يا جلسه اي برگزار كرده ايد؟ "آمادگي براي مخاطرات"طي يكسال گذشته، با اعضاي خانوار درباره آيا  

زمان مورد نظر يكسال دقت كنيد . هم جمع شدن غير رسمي مثال دور ميز يا سفره غذا هم بشود جلسه خانوار مي تواند شامل هرگونه گرد

  .دور كد مربوطه دايره بكشيد .گذشته است

DP3 . وجود دارد؟  "كيف اضطراري"آيا در خانوار شما  
  . بيان پاسخگو براي اين سوال كافي است و مشاهده آن توسط شما ضروري نيست

آب و غيره براي موقع اضطراري نگهداري  كيف اضطراري بسته اي است كه اقالم ضروري مانند وسايل كمك هاي اوليه، پول، غذاي خشك،

كافي است كه ملزومات اضطراري جمع آوري و در محلي . اين كيف مي تواند به هر شكل يا نوع، حتي يك نايلون پالستيكي باشد. مي شود

گو دور يكي از كدهاي مربوطه بر طبق نظر پاسخ  .اظهار نظر درباره كامل بودن فهرست اقالم را بعهده خود خانوار بگذاريد. در دسترس باشند

  .دايره بكشيد

DP4 . وجود دارند، آيا برنامه ويژه اي براي كمك به آن ) مانند اطفال، سالمندان، فرد ناتوان يا بيمار(اگر در خانوار شما افراد آسيب پذير

  ها در شرايط اضطراراي پيش بيني شده است؟

  :از آنها براي توضيح بهتر به پاسخگو استفاده كنيد. صورت زير باشنده پذير مي توانند بمثال هايي از برنامه هاي ويژه براي افراد آسيب 

جوان خانوار يا همسايه براي كمك به خروج يك زن باردار يا سالمند از منزل در صورت زلزله يا  هماهنگي با يكي از اعضاي •

  آتش سوزي 

  ري اطمينان از قرار دادن داروهاي افراد بيمار در كيف اضطرا •

  استفاده مي كند) صندلي چرخ دار( برنامه ريزي براي خروج از منزل فردي كه از ويلچر •

 جابجا كردن تخت يك فرد بستري در منزل از كنار يك كمد تا در صورت زلزله روي وي سقوط نكند •

 سپردن مراقبت از بچه هاي كوچك به بچه هاي بزرگتر •

  .دور كد مرتبط دايره بكشيد
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DP5 . آيا در خانوار شما برنامه ارتباطي براي مواقع اضطراراي وجود دارد؟  

  : منظور از برنامه ارتباطي خانواده براي مواقع اضطراري عبارت است از

 بعد از حادثه در آنجا جمع شوند  در صورت پراكنده شدن خانوار قراري كه اعضاي محلتعيين  •

 يا شهر ديگردر محله قابل اعتماد  انآشناياطالع از تلفن يكي از  •

  .دور كد مرتبط دايره بكشيد

  

  بخش كار كودك

سال و يا  5براي اعضاي كمتر از  .كامل شود رخانوا) مشمول اين بخش هستندساله نيز 14و 5كودكان ( هسال 14تا  5د براي همه كودكان ياين بخش با

  .اين رديف خالي گذاشته مي شود رسال خانوا14بيشتر از

سپس نام اين . سال را شناسايي كنيد 14تا  5خانوار مراجعه كنيد و كودكان  فهرست اعضاي بايد به ،شروع كنيدرا اين بخش  تقبل از اينكه سؤاال

  .سال بپرسيد 14تا  5هر كودك  برايرا  CL10تا  CL3 و همه سؤال ها ي هاي مناسب كپي كنيد در رديف را در بخش كار كودك، انكودك

CL1 . رديفشماره:    

مشخص شده اند نظر به اينكه اين شماره ها از پيش  .اختصاص داده مي شود فهرست اعضاي خانوار ست كه به هر فرد درا اين شماره اي

  .نيازي نيست كه شما اين ستون را پر كنيد

CL2 .نام و سن:  

در  اشتباهبراي جلوگيري از كار اين  .واردكنيد كرده واستخراج HL6  و  HL2هاي  ستون ،خانوار فهرست اعضاي  نام و سن كودك را از

در صورتي كه برخي از اعضاي خانوار داراي نام هاي يكساني هستند در كنار نام هاي مشابه نسبت را در داخل پرانتز،  .دوشمي مصاحبه انجام 

  .ثبت كنيد) نوه(و فاطمه ) دختر(مثالً فاطمه 

تا  CL3 هاي الؤسبايد ابتدا ".سؤال نمايم انجام مي دهند، راين خانوا هسال 14تا  5كودكان هر نوع كاري كه درباره  ايلمم" :توضيح دهيد

CL10  به سراغ كودك دوم برويد سپس، هدكربراي اولين كودك كامل را.  

CL3.  دستمزد به  براي :اگر بلي  است؟ انجام داده نباشد ربراي كسي كه عضو اين خانوا، هيچ نوع كاري هفته گذشته يدر ط )نام(آيا

  پول يا كاال بررسي كنيد؟

  .        كودك و يا خانواده اش ارائه خدمات بهجنس و يا  نقد،پول شامل  كار است،ابربردر پرداخت به معني پاداش 

  .)نه روز مصاحبه( روز قبل از مصاحبه دارد7هفته گذشته اشاره به

باشد كه در خانه  رممكن است از بستگان و يا اعضاي خانوا) نيست رخانوااين كسي كه عضو (به خاطر داشته باشيد كه فرد اشاره شده 

  .ديگري زندگي كنيد
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داش پا در ازاي هشد اگر كار انجام ،پرداخت شده و يا غير نقدي بوده است نقداً) دستمزد(اگر پاسخ بلي است بپرسيد كه آيا پاداش كار 

 انتخاب "2"يا  "1"اگر .كنيد انتخابرا  "2" در ازاي هيچ پاداشي نبوده استاگر كار  .كنيد انتخابرا  "1" نقدي و يا غير نقدي بوده است

  .برويد  CL7كنيد و به  انتخابرا  "3"است  دادهاگر كودك در هفته گذشته هيچ كاري انجام ن .شده اند به سؤال بعدي برويد

CL4.  است؟انجام داده نيست  اربراي كسي كه عضو اين خانوكار چند ساعت  حدوداً )نام(گذشته تاكنون  )هفتهروز (از  

را وارد  "00"ساعت كار كرده است يك اگر كمتر از  .ادامه دهيد CL7 را ثبت كنيد و با روز گذشته7كودك در  كار تعداد ساعت هاي

اگر  .را ذكر كنيد ام امروزن تحصيالتبخش همانند . متوجه شده است "گذشتهروز هفته " مطمئن شويد كه پاسخگو منظور شما را از .كنيد

  .ثبت كنيد ،كار مي كند زمينه هاي مختلفكه در را مجموع ساعت هايي  كودك بيش از يك نوع كار انجام مي دهد،

CL7 . كار خانوار مانند كشاورزي، دامداري، داد و ستد هيچ گونه كار با دستمزد يا بدون دستمزد براي كسب و ) نام(آيا طي هفته گذشته

  انجام داده است؟... و باغداري 

اگر پاسخ بلي . در نظر گرفته شده است ا پرداخت يا بدون پرداختب خانوارنه بارز از كار كودك براي واين سؤال براي بدست آوردن يك نم

  .ادامه دهيد  CL9 اكنيد و بانتخاب را  "2"است ،  "خير" اگر پاسخ .كنيد و با سؤال بعدي ادامه دهيد انتخابرا  "1"است 

CL8 . يا خودش چند ساعت به اين كار اشتغال داشته است؟ خانواده اشبراي ) نام(گذشته تاكنون  )روز هفته(از  

تخميني تعداد  ).نكنيدروز مصاحبه را حساب ( روز قبل از مصاحبه دارد 7اشاره به  "هفته گذشتهروز "آمده است  CL3 همانطور كه در

  .وارد نماييدرا است كار كرده كودك ساعت هايي كه 

CL9. آوردن آب، جمع آوري ، پخت و پزوي لباسشست و ش ،نظافت خريد،مثل  روزمره خانواركار هاي  در )نام(هفته گذشته  آيا طي ،

  كمك كرده است؟ ... سالمند يا بيمارافراد  ان،كودك از نگهداري چوب،

اگر پاسخ  .در نظر گرفته شده است ،كار مي كند ربراي خانوا با يا بدون پرداختال براي بدست آوردن يك نمونه بارز از كودكي كه ؤاين س

كنيد و به سراغ كودك  انتخابرا  "2"است   "خير"اگر پاسخ سؤال  .كنيد و با سؤال بعدي ادامه دهيد انتخابرا  "1"ال بلي است ؤس

  .برويديعني تربيت كودك بعدي  بخشين بخش كودك ديگري باقي نمانده است به اگر در ا .بعدي برويد

CL10.  است؟ كرده كارها صرف اينچند ساعت  )نام(گذشته تاكنون ) روز هفته(از  

ساعت تخميني تعداد  .)نكنيد هسباروز مصاحبه را مح( مصاحبه دارد از روزروز قبل  7اشاره به  "هفته گذشتهروز " CL8و  CL3مانند 

  .است وارد كنيدكار كرده كودك هايي را كه 

  

  كودك تربيتبخش 

محدوده اي اين بخش قصد دارد . سال است 14تا  2براي كودكان  كالميو  استفاده از روش هاي تربيتي جسمي بارهدر ياطالعات كسبهدف اين بخش 

  .ارزيابي نمايدرا گرفته تا پرخاشگري هاي رواني و اشكال متوسط و شديد تنبيه بدني خشن  غيري ها از روشاز پاسخ هاي تنبيهي و انضباطي 
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  CD22تا  CD9ت سؤاالاز بخش اول براي انتخاب كودك به طور تصادفي استفاده مي كنيد تا  .منحصر به فرد دارد ساختار و رويكرديك  بخشاين 

شده استفاده  روش هاي تربيتيدر مورد  يرفته اند و براي اين طراحي شده اند كه اطالعاتاين سؤاالت در بخش دوم قرار گ .درباه اش مطرح كنيدرا 

  .بدست آيدمادر يا سرپرست اصلي كودك  توسط

همانطور كه در خود بخش  .استفاده مي شودكودك  تربيتواجد شرايط سؤاالت  هسال 14تا  2كودكان براي فهرست كردن تمام  :1جدول 

را در جدول به ) ساله 14 ساله و 2كودكان  از جمله( سال 14تا  2و همه كودكان  كرده مرورخانوار را  فهرست اعضايبايد شما  توضيح داده شده است،

به حساب را  هستندسال  14تا  2سني  محدودهكه خارج از ر نبايد اعضاي ديگر خانوادر اين جدول  .فهرست كنيد HL1در  يف هاردترتيب شماره 

 فهرست اعضاي  را از )HL6(و سن ) HL4(، جنسيت )HL2(، نام )HL1(شماره رديف  از ديگري پسيكي ه سال 14تا  2يك كودك براي هر  .آوريد

 8است تنها به ثبت  8ساله خانوار بيش از  14تا  2اگر تعداد كودك خ .ثبت كنيد CD5و  CD4و  CD3و  CD2 ستون هاي به ترتيب درخانوار 

  .كودك اول اكتفا كنيد

 .سال را ثبت كنيد 14تا  2تعداد كل كودكان بين  )CD6( سپس در مربع در نظر گرفته شده  

CD1   شماره رتبه  

كه اين اعداد  از آنجا .استفاده مي شود ست كه در اين بخش براي شناسايي كودكي كه به شكل تصادفي انتخاب شده است،ا اين شماره اي

  .ستون و يا انجام كار ديگري نداريداين از پيش تعيين شده اند نيازي به پر كردن 

CD2.  رديف بر اساس شمارهHL1  

خانوار مراجعه  فهرست اعضاي به .استفاده مي شود رخانوا فهرست اعضايدر واجد شرايط ست كه براي شناسايي هر كودك ا اين شماره اي

فهرست )  HL1(در شان  طبق شماره رديفرا  )نيز محاسبه مي شوند هسال 14و ساله  2كودكان (سال  14تا  2 انكنيد و تمام كودك

  . محاسبه نكنيدرا  سال هستند 14تا  2ه سني محدودكه خارج از ر بقيه افراد خانوا .كنيد

در اين زمينه  اشتباهو  سهل انگاري. كنيد تفهرس شان بسيار حائز اهميت است كه شما همه كودكان واجد شرايط را مطابق شماره رديف

  .مي دهدحت تأثير قرار را تو مراحل انتخاب كودك شده انتخاب تصادفي كودك موجب عدم 

CD3. بر اساس   نامHL2  

  .فهرست اعضاي خانوار كپي كرده و در اين ستون كنار شماره رديف اش بنويسيد HL2واجد شرايط را از روي ستون نام هر كودك 

CD4 .بر اساس  جنسHL4   

  .عالمت بزنيدو  بررسي كرده HL4 ستونجنسيت كودك واجد شرايط را از 

CD5.  بر اساس سنHL6   

  .دثبت كنيدر اين جا و  كپي كرده HL6ستون سن كودك واجد شرايط را از 

CD6.  هسال 14تا  2تعداد كودكان  

  .اختصاص داده شده بنويسيد محلسال را بشماريد و عدد آن را در  14تا  2تعداد كودكان 
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ادامه  CD9ا را ثبت كنيد و ب "1"، برويد  CD8 به و صرف نظر كنيد 2ست، از جدول ه رسال در خانوا 14تا  2اگر فقط يك كودك 

  .يدمراقب اصلي او بپرسمادر يا را از كودك  تربيتدهيد تا سؤاالت 

  .ادامه دهيد 2پر كردن جدول  بهست ا فهرست اعضاي خانواراگر بيش از يك كودك واجد شرايط در 

اين جدول زماني استفاده مي  .قرار مي گيردتفاده مورد اس كودك تربيت جهت سؤاالتكودكان تصادفي انتخاب  براي اين جدول :2جدول شماره 

  .ر وجود داشته باشدسال در خانوا 14تا  2كودك  واجد شرايط  1شود كه بيش از 

ر اولين دپيدا كنيد و عدد  CD7را در  اين شماره رديف ). HH8(را پيدا كنيد  رخانوا شماره رديفاين پرسشنامه برويد و آخرين رقم  نخستبه صفحه 

 .عالمت گذاري كنيد را با نگاه كردن به پايينستون 

است، آن راعالمت  CD7رديف اول  اين عدد نشان دهنده شماره ستون در .كنيد بررسيرا   CD6در ) سال 14تا  2(تعداد كل كودكان واجد شرايط 

اين شماره رتبه . ثبت نمائيد CD8 دردورش خط كشيديد،   اين سطر و ستون را پيدا كنيد و دور آن را خط بكشيد عددي را كه محل تالقي .بزنيد

  .انتخاب شده استكودك تربيت براي سؤاالت مربوط به است كه كودكي 

  :ادامه دهيدبه اين ترتيب كودكان انتخاب شده را پيدا كرديد  شماره رتبهو  هاز اينكه جدول را كامل كردبعد 

CD9 . اين بخش  از  انتخاب شده برايهر كودك  رديفشماره نام خانوادگي و نام وCD2  وCD3   در شماره رتبه  بر اساسراCD8 

  .بنويسيد  براي اين بخش
و نام كودك انتخاب شده را از  رديفشماره  .پيدا كنيد فهرست CD1 را در ستون )CD8(برگرديد و شماره رتبه   1اكنون به جدول شماره 

 .صفحه بعد ثبت نمائيددر  CD9 سوال در 1جدول شماره 

 
 روش تمامسؤاالت اين . ندشان استفاده مي كن فرزندان تربيتمختلفي طراحي شده است كه والدين براي  روش هاي ارزيابيبراي  اًاالت زير اختصاصؤس

 تماماست كه بسيار مهم . را پوشش مي دهدها  رايج ترين روش برخي از اما ،بكار مي برند شامل نمي شود شان فرزندان تربيتي را كه والدين براي يها

  .را نشان دهدها  اين روشتأييد يا عدم تأييد صداي شما لحن بي طرفانه بپرسيد و اجازه ندهيد  سؤال را

  .را با يك جمله معرفي آغاز نمائيد سواالت اين بخشابتدا 

  

من . بزرگساالن براي آموزش رفتارهاي درست به كودكان و يا پرداختن به مشكالت رفتاري در آنها از روش هاي خاصي استفاده مي كنند

آيا شما يا هيچ فرد ديگري در خانوار گوييد روش هاي مختلفي را كه مورد استفاده قرار مي گيرند مي خوانم و از شما مي خواهم به من ب

  . استفاده كرده است يا خير )نام(از اين روش ها درباره  شما در ماه گذشته

روز 30(هايي كه در ماه گذشته  مي خواهيم روش فقطمهم اين است كه ما  .شروع كنيد CD11كودك را با سؤال  تربيتسؤاالت بخش 

انتخاب شده  فقط مربوط به همان كودكاين سواالت  هم چنين و بدانيماست را ازآن استفاده شده  )قبل از اينكه اين تحقيق انجام شود

  .عالمت گذاري شود  "خير"براي پاسخ   2بايد عدد  ،زندگي مي كند ردور از خانوااست كه اگر كودك بيشتر از يك ماه  .است

ماه گذشته است و اينكه شما مشتاقيد  1روز يا  30 ولمنظور در طبه مصاحبه شونده ياد آوري كنيد كه  "، مرتباهنگام طرح سؤال

  "خير"را براي پاسخ منفي  2و عدد  "بلي"را براي پاسخ  1عدد  .كودك اعمال كرده استرا بر هاي تربيتياين روش  شخصي بدانيدچه

  .انتخاب كنيد CD21سؤال تا براي تمام سؤاالت 

را  2عدد  CD21تا  CD11دور از خانوار و اعضاي خانوار بوده است بايد براي تمام سؤاالت اگر كودك انتخاب شده در طول ماه گذشته 

  .عالمت بزنيد "خير"براي 
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CD11.  يا ممنوع كردن چيزي كه او دوست دارد يا عدم اجازه براي ترك خانه )نام(سلب كردن امتياز چيزي از.  

او مزايايي  مراقب ها بههرچه كودك بزرگتر شود والدين و يا  .نيستهمه كس است كه در دسترس  حقوق و منافعي "مزايا" از منظور

 ابتدا بايد سعي كنيد هر ،دهيد حاين سؤال را توضيمعني  اگر بايد. در دسترس نيستخردسال تر كه براي كودكان  كنند بيشتري اهدا مي

آيا شما " .سن كودك باشد اب مخصوصاً متناسبتوضيحي بدهيد كه سعي كنيد  اگر نياز به ارائه مثال باشد،. سؤال را جداگانه بپرسيد بخش

از را ) نام(، )ريا هر كس ديگري در خانوا( آيا شما  كرده ايد؟از خانه منع خروج بيرون رفتن و  ا ازر) نام(، )ريا هر كس ديگري در خانوا(

 تر سال خرد؟ براي كودكان كرده ايدمثل بازي كردن با دوستان و يا تماشا كردن تلويزيون منع  ،انجام مي دهد "انجام كاري كه معموال

  .مثال بزنيدرا چيزهائي مثل منع كردن خوردن شكالت  ممكن است مجبور شويد

CD12.  به وي) نام(توضيح دادن داليل رفتار نادرست.  

شان بياموزند كه رفتارشان اشتباه  كنند با توضيح به كودكان سعي مي مراقب هاوقتي كودكي رفتار اشتباهي مرتكب مي شود، بعضي والدين يا 

به طور به عنوان مثال كودكي كه با كبريت بازي مي كند ممكن است به او گفته شود كه اين كار را تكرار نكند چون ممكن است . بوده است

  .موجب آتش سوزي شود اتفاقي

CD13 .تكان دادن او.  

اين . را از شانه يا قسمت هاي ديگر بدنش بلند كنند و كودك را به طرف عقب و جلو تكان دهند كودكممكن است  مراقب هابعضي از والدين و 

آن ها ممكن است اين روش را به تنهايي به كار بگيرند و يا با حركت  .ي از والدين براي تنبيه كودكان به خاطر رفتار بدشان استضروش بع

  .دشو تربيت كودك تاهاي ديگر تركيب كنند 

CD14 .فرياد زدن، داد زدن يا جيغ كشيدن بر سر او.   

  .ممكن است وقتي كودك كار اشتباهي را انجام مي دهد صدايشان را بلند كنند مراقب هابرخي والدين و يا 

CD15 .واگذار كردن كار ديگري به او.  

بعضي از والدين سعي مي كنند . مانند پرت كردن حواس كودك ،طراحي شده است يافتن يك روش تربيتي غير خشن ديگراين سؤال براي 

شما بايد  ،شدناگر پاسخگو متوجه منظور شما . به او واگذار كنندحواس كودك را از كاري كه مي كند پرت كنند و كار ديگري را در آن لحظه 

  ."ديگر يچيز بهتوجه در اين يعني پرت كردن حواس كودك و كمك به او  ": كنيدب پرس و جوي بيشتري

CD16 .زدن به باسن او  با دست خالي.  

  .است دستان خالياستفاده مي كنند ضربه زدن به كفل كودك با و مراقب ها كي از روش هاي تنبيه بدني كه برخي از والدين ي

CD17 .زدن به باسن يا قسمت ديگري از بدن او با كمربند، برس مو، تركه يا هر جسم سخت ديگر.  

خيلي سخت تنبيه اين . ضربه زدن به كودك با اجسام سخت از جمله كمربند است ،والدين استفاده مي كنند بعضيكه  يتنبيه بدني جدي تر 

برخي از والدين از اين نوع تنبيه بدني . دستان خالي اب اسخت فشار بيشتري اعمال مي شود ت جسمچرا كه با  ،تر از ضربه به كفل كودك است

روز گذشته از  30به خاطر داشته باشيد كه بايد بپرسيد آيا در طول . كه ديگر اين كار را انجام ندهد بياموزندكودك به مي كنند تا     استفاده 

  ؟يا خير ه استاين روش براي تنبيه اين كودك استفاده شد

CD18 .ها ناميدن  يا چيزي شبيه به اين او را احمق، بي عرضه.  

  ..را ترك كندرفتار بدش  بياموزند كهكودك به استفاده مي كنند تا  كالمي سوء استفادهبرخي از والدين از

CD19. زدن به صورت، سر يا گوش هاي او ضربه زدن يا سيلي.  

. به كودك در ناحيه سر و صورت و يا هر دو گوش سيلي زده است رخانوااعضاي آيا والدين و شخص ديگري از  مشخص مي كند كهاين سؤال 

نام جسم به زماني كه مگر دارد  دست خاليهمه سؤال ها اشاره به ( مانند قبل، ضربه و سيلي به ضربه هايي با دست خالي اطالق مي شود

  .براي گرفتن جواب صبر كنيد CD20اين سؤال را آهسته تكرار كنيد و قبل از رفتن به ). سخت مورد استفاده اشاره شود

CD20 . زدن يا ضربه زدن به دست، بازو يا پاهاي اوكتك.  
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دست ها، بازوها و ( اندام هاناحيه  دركه آيا اين كودك  مشخص مي كندتفاوت دارد، چون اين سؤال )  CD19( اين سؤال با سؤال هاي قبلي 

  .رب و شتم قرار گرفته است يا خيرض، با دستان خالي مورد )پاها

CD21 .كتك زدن پشت سر هم، يعني زدن پي در پي با محكم ترين ضرباتي كه فرد قادر به زدن آن است.  

  .گذاري كنيد كد مربوطه را با توجه به پاسخ داده شده عالمت

CD21a. نداغ كردن، سوزاندن و سوزن زد.  

  .گذاري كنيد كد مربوطه را با توجه به پاسخ داده شده عالمت

CD22 .آيا شما اعتقاد داريد براي بزرگ كردن، تربيت و آموزش مناسب يك كودك، او بايد تنبيه جسمي شود؟  

 تربيتي والدينرفتار  ت مربوط بهسؤاالهمه بعد از  و آخردر و بايد  رويكرد نسبت به تربيت را نشان دهداين سؤال براي اين طراحي شده كه 

. خيربه كودك تنبيه بدني الزم است يا  آموزش رفتارهاي مناسباين سؤال از پاسخگو پرسيده مي شود كه آيا به نظر او براي در  .يده شودپرس

  .يد اعتقادي به تنبيه بدني ندارداز تنبيه بدني استفاده مي كند، بگو است كه  ي كه گفتهيتعجب نكنيد اگر پاسخگو

  . را عالمتگذاري كنيد "8" نمي دانداگر پاسخگو اشاره كرد كه نظري در اين مورد ندارد و يا 

    

  ويژه استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان  ماالريا بخش

  .بيماري ماالريا در خانوار است بارهدر ياطالعات كسبهدف اين بخش 

MA1 .خانوار دچار تب شده است ؟ عضوي از اعضاي ،دو هفته اخيرطي يا در آ    

 داده پاسخ به مربوط كد ،است ماالريا عالئم از كييتب . روز مراجعه را محاسبه نكنيد. منظور از دو هفته اخير، دو هفته قبل از روز مراجعه است

 مصاحبه زمان از پيش هفته 2 فاصله در عضوي از اعضاي خانوار كه انتخاب كنيد صورتي در تنها را "بلي" به مربوط كد. انتخاب كنيد را شده

 .برويد MA7سوال  به ندارد اطالع آن از گوپاسخپاسخ خير است و يا  اگر. است بوده تب به مبتال

  .براي هر يك از اعضاي خانوار كه در طي دو هفته اخير دچار تب شده است، يك رديف از جدول تكميل شود

MA2. شماره رديف نام  

  .فهرست اعضاي خانوار ثبت گردد HL1شماره رديف نام از 

MA3 . نام  

  .ثبت كنيد، فهرست اعضاي خانوار HL2از را  فردي كه دچار تب شده است نام در اين ستون

MA4 .چه اقدام درماني انجام شده است؟  

  .را درج نماييد Yكد ،هيچ كدام استاگر پاسخ . را در مربع هاي مربوطه ثبت كنيدمرتبط و يا كدهاي كد 

MA5 . ؟تب به علت ابتال به ماالريا بوده استآيا  
  . را ثبت نماييدكد مرتبط 

يك رديف از اين جدول          براي هر يك از اعضاي خانوار كه در طي دو هفته اخير به عنوان مبتال به ماالريا شناسايي شده اند،توجه نماييد كه 

  .برويد MA7اگر پاسخ خير يا نمي داند است به سوال  .شودتكميل مي بايستي 
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MA6 . شده تحت درمان قرار گرفته است؟ فرد شناساييبيماري،  روز پس از بروز اولين عالمتچند  

  . كد مرتبط را در مربع درج نماييد

MA7 .به نظر شما راه ابتال به ماالريا چيست؟  

  . مرتبط دايره بكشيد و يا كدهاي دور كد

MA8 .به نظر شما راه هاي كنترل ماالريا چه مي باشد؟  

  . مرتبط دايره بكشيد و يا كدهاي دور كد

  

  ويژه استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان كش حشرهآغشته به بخش پشه بند 

ان به خصوص در كودك ،را آنمرگ و مير ناشي از و  به ماالريا ي بالينيميزان ابتالكش حشره آغشته به مشخص شده است كه استفاده مداوم از پشه بند 

نمونه ها و  .حشره كش هستندآغشته به استفاده از پشه بند  براي افزايشبسياري از كشورها در حال برنامه ريزي  در نتيجه، .كاهش مي دهد خردسال

به منظور ارزشيابي فوائد استفاده از پشه بند در  .دارد كش حشره بعضي از آنها نياز به آغشته شدن با ماده .ي متنوعي از پشه بندها وجود داردمارك ها

اينكه چه موقع آخرين بار به مواد ضد حشره آغشته شده ، در مورد نوع پشه بند ها داريم يماالريا نياز به جمع آوري اطالعات دقيق ازپيشگيري  زمينه

  . يا خير از آنها استفاده كرده اندها را دارند به هنگام خواب  بنداند و اينكه كساني كه اين پشه 

محسوب نمي  پشه بنداستفاده مي شود در طي روز  نوزاد كه بمنظور دور نگه داشتن مگس از نوزاد مخصوصاً )پشه بند(توجه داشته باشيد كه توري 

  .اين گونه پشه بندها نمي شوندچنين توري هاي پنجره شامل  هم .اين نوع پشه بند ها را نمي توان به مواد ضد حشره آغشته نمود. گردد

TN1 . هيچ نوع پشه بندي كه بتوان موقع خواب از آن استفاده كرد، دارد؟  شما خانوارآيا  

منظور اين توجه داشته باشيد كه  .برويد مشخصات خانوار بخشاست ، به  "خير "اگر پاسخ  .دور كد مربوط با جواب خط بكشيد

ولي از  داردپشه بند  خانواربه طور خالصه اگر  .استفاده كنداز آن هنگام خواب  تواند و ميپشه بند دارد  ركه خانوااين است  سؤال

 .شود بهسادر تعداد كل پشه بند ها مح شود، نميهم آن استفاده 

TN2  .شما چند پشه بند دارد؟ خانوار  

در  شود، نميهم ولي از آن استفاده  داردپشه بند  خانواربه طور خالصه اگر  .را وارد كنيد رعداد پشه بندهاي متعلق به خانوات

 .را ثبت نماييد 03اگر سه پشه بند دارد  .شود بهساتعداد كل پشه بند ها مح

TN3 . پشه بند فضا در  3در پرسشنامه فقط براي  از آنجا كه. را به شما نشان دهد راي خانوااز پاسخگو بخواهيد تا پشه بند ه
  .از پرسشنامه اضافي استفاده كنيد موجود است،پشه بند  3نظر گرفته شده است اگر بيش از 

  . TN13تا  TN4:  بازديد از پشه بندها

و  آنهايي كه از طريق كارخانه آغشته  دنداربعضي از آنها نياز به آغشته شدن با ماده ضد حشره  .ي متنوعي از پشه بندها وجود داردنمونه ها و مارك ها

جلوگيري از شيوع  تعيين ميزان تاثير پشه بندهاي ضد حشره در جهت. ارندمجدد ند دنماه نياز به آغشته ش 36يا ماه 12تا  6به اين ماده شده بين 
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چه تعداد از اين پشه بند ها ، نوع آن چيست ،زماني در اختيار داردهر پشه بند را از چه  راين خانوا  :، بايد اين اطالعات را جمع آوري كنيمبيماري ماالريا

  .يا خير كنند استفاده مي هاهنگام خواب از آن رخانوا يبه مواد ضد حشره آغشته شده اند و آيا اعضا

ه طور سيستماتيك براي هر پشه سؤاالت را ب .براي هر پشه بند بپرسيد ار TN12تا  TN4براي به دست آوردن اين اطالعات الزم است شما سؤال هاي 

بايد سؤال  ببينيد،را  يحتي اگر نمي توانيد پشه بند .با پشه بند اول شروع كنيدو همه سؤاالت را بپرسيد. بپرسيد مي شودبندي كه به شما نشان داده 

  .بپرسيد آنها را در باره 

حاال اجازه دهيد در مورد "يا  "اولين پشه بندي كه نشانم داديد صحبت كنيم  د در مورديحاال اجازه ده"مثل  يهر پشه بند شايد عبارات بر براي تأكيد

 3بيش از  ارياگر خانو). ارائه شده باشدپاسخگو  بوسيله قبالًاگر اين اطالعات (مناسب باشند  "كنيد صحبت كنيم از آن استفاده مي) نام(پشه بندي كه 

ششم تغيير  پشه بندپنجم و پشه بند  ،چهارمپشه بند  را به پرسشنامه اضافي TNباالي بخش رديف . از پرسشنامه اضافي  استفاده كنيد پشه بند دارد،

براي همه پشه بندهاي اضافه  TNبه محض اينكه بخش . )يعني كد شناسايي خانوار( اطالعات شناسايي اولين صفحه پرسشنامه اضافي را پر كنيد .دهيد

  .خانوار ادامه دهيدمصاحبه را از روي پرسشنامه  شده كامل شد

TN4 . پشه بند مشاهده شد؟  

 . ابتدا ثبت كنيد كه آيا پشه بند را ديده ايد يا خير، براي هر پشه بند

TN5 . بپرسيدببينيد يا  پشه بند را نوع.  

 .كد مناسب را در پرسشنامه عالمت گذاري كنيد . درباره نوع پشه بند است TN5پرسش 

TN6. ؟است پيش گرفتهپشه بند را چند ماه ر شما اين خانوا  

 بايد دقيقاً ،است تهيه شدهقبل از تاريخ مصاحبه  ماه 36اگر پشه بند در طول  .تهيه كرده استپشه بند را پيش چند ماه  ربپرسيد خانوا

  .ثبت كنيد را "00"ماه است 1اگر كمتر از  .را ثبت كنيد "95" استماه  36 مدت بيش ازاگر  ها را ثبت كنيد، تعداد ماه

بدست  زمان را در اين موارد سعي كنيد كه حدود تقريبي .پشه بند اطمينان ندارد دقيق تهيهكه از زمان اظهار كند پاسخگو ممكن است 

  ..را ثبت كنيد )مطمئن نيست/ مي داندن("98"عدد پشه بند نداشت تهيهي در رابطه با زمان نظر اگر پاسخگو هيچ .آوريد

TN11  . كسي داخل اين پشه بند خوابيده است؟آيا ديشب  

TN12 .ديشب چه كسي داخل اين پشه بند خوابيده است؟  

در نظر گرفته  و افرادي كه شب قبل از تحقيق را داخل آن گذرانده اند، شخصياين سؤاالت براي جمع آوري اطالعات در مورد پشه بندهاي 

  .ه استشد

 درنام و شماره رديف فرد  ،است "بلي"اگر پاسخ پاسخگو  چ يك از پشه بندها خوابيده،داخل هيكسي از پاسخگو بپرسيد كه آيا  TN11در 

  .ثبت كنيد  TN12را در خانوا فهرست اعضاي 

از پرسشنامه اضافي استفاده  ده اند، براي ثبت نام و شماره رديف اين افراد،ياگر شب قبل از تحقيق، بيش از چها نفر زير يك پشه بند خواب

وقتي همه افراد ثبت شدند مصاحبه را روي . را پر كنيد) كد شناسايي خانوار( ، اطالعات شناسايياضافيحه اول پرسشنامه در صف. كنيد

  .پرسشنامه اول ادامه دهيد
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  .ثبت كنيد "00  " رديف براي شمارهدر فهرست اعضاي خانوار نبود، كه زير پشه بند خوابيده  از افرادياگر كسي 

TN13 .  

  .مشخصات خانوار برويدبخش به  برويد و اگر پشه بند ديگري نيست، TN4به  وجود دارد اگر پشه بند ديگري  ،مرحلهدر اين 

  

  بخش مشخصات خانوار

كه وضعيت اقتصادي اجتماعي بر روي سالمت تاثير گذار است، سواالت اين بخش جهت اطالع از وضعيت اقتصادي اجتماعي خانوار  از آن جا

  .مي شود   پرسيده

HC2a .منزل مسكوني شما چند متر مربع است؟ )سقف دار(زير بناي  مساحت  

متر  80متر مربع است اما مساحت سقف دار آن  100به عنوان نمونه اگر مساحت خانه اي . مساحت زير بناي سقف دار به متر مربع ثبت شود

   .وارد كنيد 998اگر مساحت را نمي داند . وارد شود 080مربع است 

HC2b .اين واحد مسكوني، چند اتاق در اختيار اين خانوار است؟ در  

هال يا اتاق پذيرايي نيز مشروط بر اين . متر ارتفاع داشته باشد 2متر مربع مساحت و  4منظور از اتاق، فضاي محصور و مسقفي است كه الاقل 

ه هال و پذيرايي داراي شرط مذكور بوده و به نوعي از در صورتي ك. متر ارتفاع داشته باشد اتاق محسوب مي شود 2متر مربع مساحت و  4كه 

متر مربع  40به عنوان مثال اگر هال و پذيرايي در خانواري حدوداً . يكديگر تفكيك شده باشند هر يك را به عنوان يك اتاق مجزا در نظر بگيريد

ود، اما اگر هال و پذيرايي داراي معيار مطرح شده متراژ است اما كامالً در يك امتداد است  و هيچ تفكيكي از هم ندارند، يك اتاق محسوب ش

اگر از آشپزخانه براي آشپزي  .از هم جدا شده باشند، دو اتاق محسوب نماييد) شكل L(باشد و به نوعي، از جمله توسط يك انحنا در ساختمان 

  . مانند توالت، طويله، كاهداني اتاق محسوب نمي شوند فضاهايي. و از انباري فقط به عنوان انباري استفاده مي شود، جزء اتاق محسوب نشود

باشد و از مصالح سخت ... تعداد اتاق را مشخص كرده و آن را كد گذاري نماييد و چنانچه واحد مسكوني خانوار به صورت چادر، كپر، آلونك، 

ثبت كنيد و چنانچه مثالً واحد مسكوني خانوار فقط يك اتاق داشته باشد و "  99"اين سوال از خانوار پرسيده نشود و كد  ،ساخته نشده باشد

  . ثبت كنيد) كمتر از يك اتاق ( "00"در اين يك اتاق با خانوار ديگري شريك باشد كد 

HC2c .استحمام اعضاي خانوار در كجا انجام مي شود؟  

اقل يك دوش داراي آب در آن نصب شده و در كف آن محلي براي منظور از حمام، فضاي محدودي است با كف و ديوار قابل شستشو كه حد

  .خروج فاضالب وجود دارد

مثل همسايه ها ( هاي ديگر  ربا خانوايا " ١"اختصاصي منزل خانوار است، كد  اين حماماين سؤال اين است كه بفهميد آيا طرح ف از اهديكي از ا

را  "3"اگر واحد مسكوني خانوار فاقد حمام است گذاري كنيد و  را عالمت "2"ديگر است، ) هاي(به صورت مشترك با خانوار اگر . مشترك است) 

  .گذاري نماييد عالمت
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HC3a .مصالح عمده ي به كار رفته در بناي اين واحد مسكوني را مشخص كنيد.  

توجه نماييد كه مصالحي كه در رو كار بناي واحد مسكوني به . به كار رفته است را بنويسيدمصالح عمده اي كه در ساختن ديوار و سقف بناي واحد مسكوني 

  .كار رفته است را براي تعيين مصالح عمده در نظر نگيريد

ساحت زير بنا اگر مصالح مورد استفاده در بناي واحد مسكوني در قسمت هاي مختلف با هم متفاوت است، مصالح مربوط به آن قسمت كه داراي بيشترين م

  .است را در نظر بگيريد

  . كنيد ولي چنانچه شك كرديد سؤال كنيدشخص جواب صحيح را ممي توانيد در اكثر موارد . بكشيد دايرهدور كد صحيح 

HC6 . ؟از چه سوختي براي آشپزي استفاده مي كند عمدتاًخانوار شما  

استفاده از . ر استخانوا براي بررسي وضعيت اجتماعي اقتصاديديگري  عيارم ،نوع سوختي كه براي آشپزي به كار مي رود دربارهاطالعات 

  .آشپزي مي تواند براي سالمتي زيان آور باشددربعضي سوخت ها 

 رچنانچه خانوا. نه براي روشنايي يا گرما استبه خاطر داشته باشيد كه اين سؤال در مورد سوخت آشپزي . متناسب با پاسخ را عالمت بزنيد كد

البته ممكن است . تحقيق كنيد كه چه نوع سوختي را بيشتر اوقات استفاده مي كنند ،كند يش از يك نوع سوخت براي آشپزي استفاده ميباز 

اگر سوخت ديگري به غير از . برويد HC7cو به سوال را خط بكشيد  "95"در اين مورد دور . مواردي هيچ پخت و پزي در خانه انجام نشوددر 

 .را خط بكشيد و نوع سوخت را مشخص كنيد "96"دور  ،بندي شده اند به عنوان سوخت اصلي براي آشپزي گزارش شد هايي كه كد آن

  : توضيحات بعضي از انواع سوخت  به ترتيب زير مي باشد

  .است  محفظه در بستهشامل گازهاي توليد شده توسط كود تخمير شده در يك  =بيوگاز

 .توليد مي كند و حرارت كمتري هنگام سوختن دود بيشترنسبت به ذغال سنگ كه  استال سنگ ذغاز مشتقات  =ليگنيت

HC7a .ً؟آشپزي در كجا انجام مي شود معموال  

 انجام مي  )كه بعنوان آشپزخانه مشخص شده(در يك اتاق جدا  ياگر آشپز .بكشيد دايره ،دور كدي كه با جواب داده شده مطابقت دارد

انجام است و اتاق ناميده مي شود نشستن  يا زندگي، خوابيدن مخصوصاگر آشپزي در قسمتي از خانه كه  .بكشيد دايره "1"كدگيرد دور 

اگر آشپزي در راهرو يا زير پله انجام مي شود دور  .بكشيداتاق مسكوني، دايره  "2"كدنه در يك آشپزخانه يا ساختمان جدا دور  مي شود و

  . انجام مي شوديا غير مسقف بكشيد كه آشپزي در فضاي باز  دايرهرا فقط در صورتي  "4"كددور  .دايره بكشيد "3" كد

  .بكشيد و محل آشپزي را مشخص كنيد دايره "96" كدچنانچه جواب داده شده غير از موارد كد گذاري شده باشد دور 

HC7b .؟در خانوار شما از چه وسيله اي براي آشپزي استفاده مي شود  

اگر خانوار از دو نوع اجاق استفاده مي كند، مثالً هم از گاز فردار و هم . نوع وسيله مورد استفاده خانوار براي آشپزي و پخت و پز مشخص شود

توجه نماييد  .بكشيد دايرهدور كدي كه با جواب داده شده مطابقت دارد . از گاز پيك نيكي، گاز فر دار كه در واقع گران تر است ثبت شود

  . ماكروفر به تنهايي به عنوان وسيله پخت و پز به حساب نمي آيد
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HC7c . ؟مي كشد...) سيگار، قليان، پيپ (مواد دخاني ) فضاي بسته(آيا كسي از اعضاي خانوار در داخل منزل  

  . برويد HC8aاگر پاسخ خير است به سوال  .بكشيد دايره ،دور كدي كه با جواب داده شده مطابقت دارد

HC7d . مثل سيگار، قليان، پيپ (در معرض دود مواد دخاني  در فضاي بسته منزلبه طور متوسط اعضاي خانوار شما چند روز در هفته

  ؟قرار مي گيرند...) 

روز در هفته در معرض دود سيگار هستند،  2مثالً اگر افراد خانواري . متوسط تعداد دفعات، به روز در هفته را در مربع مربوطه ثبت نماييد

  . را در مربع مربوطه وارد نماييد 2عدد 

  .مورد استفاده قرار خواهد گرفت رخانوا معياري براي وضعيت اجتماعي اقتصاديبه عنوان  ي خاصمالكيت موارد دربارهسؤال زير دو هاي پاسخ 

HC8a .خانوار مالك كداميك از وسايلي است كه نام برده مي شود؟    

شكسته يا خراب  )راديو "مثال(نوار اگر پاسخگو اعالم كند كه يكي از وسايل خا .بكشيد دايره هر پاسخو دور كد  موارد را بخوانيد هر كدام از

 بطور موقت فقطن وسيله آاگر مشخص شد كه  .خيريا  استتعمير قابل شده، سعي كنيد بفهميد براي چه مدت است كه خراب شده و  آيا 

براي جواب منفي يا خير  "2" بكشيد، در غير اين صورت دور عدددايره " بلي"را براي جواب مثبت  "1" دور عدد ،قابل استفاده نيست

رد زير اموبراي  .ريداهيچ موردي را بي جواب و خالي نگذ. بكشيد دايرهبراي هر وسيله "2"يا  "1"مطمئن شويد كه يا دور عدد .بكشيد دايره

   :سؤال را  بپرسيد

،  LED/ پالسما/ LCDيخچال بدون فريزر، فريزر بدون يخچال، يخچال فريزر، تلويزيون سياه و سفيد، تلويزيون رنگي غير 

لپ تاپ، / ، تلفن ثابت، ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشويي، مايكروويو، جاروبرقي، كامپيوترLED/ پالسما/ LCDتلويزيون 

  ؟، راديودسترسي به شبكه اينترنت در منزل

HC9a .آيا هيچ يك از اعضاي خانوار مالك وسايلي كه نام برده مي شود هست؟  

پاسخ را  عالمت  اناسب بتو كد م هر مورد را بازخواني كنيد. است راعضاي خانوا به وسيلهمختلف  يمالكيت اشيا مربوط بهاين سؤال 

شكسته يا خراب شده، سعي كنيد بفهميد براي چه  )موتور سيكلت "مثال( واراگر پاسخگو اعالم كند كه يكي از وسايل خان. گذاري كنيد

را براي جواب مثبت  "1"دور عدد موقتاً خراب شدهآن وسيله اگر مشخص شد كه  .خيرمدت است كه خراب شده و  آيا تعمير مي شود يا 

 "1"وسيله  دور عدد هرمطمئن شويد كه براي  .بكشيد دايره براي جواب منفي يا خير "2"بكشيد، در غير اين صورت دور عدد دايره "بلي"

 ي كودكان به عنوان اسباب بازي استفاده ميدوچرخه هايي كه برا .ريداهيچ موردي را بي جواب و خالي نگذ. كشيده ايد دايره "2"و يا 

  .نظر گرفته شوداينجا در شود نبايد در 

  :را براي موارد زير بپرسيدسؤال 

، گاري قايق موتوري  ،...)اعم از سواري، وانت، ميني بوس، اتوبوس و كاميون (اتومبيلتلفن همراه، دوچرخه، موتور سيكلت، 

  .، ساعت مچيكه با حيوان كشيده مي شود
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HC10 .؟ صاحب اين خانه استن اين خانوار، آيا شما يا كسي از ساكنا  

در آن منزل سكونت دارد پاسخگو يا هر شخصي ديگري كه  راگ .مصاحبه مي باشد به زمان مربوطدر نظر داشته باشيد كه سؤال 

 اينجاكه  كسيرا از  اين خانه آيا :بود اين سؤال را مطرح كنيد  "خير"اگر جواب  .را خط بكشيد "1"دكدور  ،مالك باشد

اگر خانوار بدون پرداخت اجاره در منزل  .را خط بكشيد "2"دكبود، دور  اي اگر ملك اجاره زندگي نمي كند اجاره كرده ايد؟

 "6"دكاست، دور  ترتيبات ديگري در نظر گرفته شدهيا اگر  زندگي مي كند يا اگر به طور غير قانوني در منزل سكونت دارد، و

  .يا مستاجر آن نباشداز اعضاي خانوار مالك كسي كه  پرس و جو كنيد بكشيد؛ دايره را

HC11 . ؟راي كشاورزي قابل استفاده باشدهست كه ب صاحب زمينيآيا هيچ يك از اعضاي اين خانوار  

   .بكشيد دايرهپاسخ   مربوط بهدور كد 

ها  گونه پاسخ اين .حتي ممكن است در كشور ديگري باشد باشد، دوردستيدر مكان مورد نظر  زميندر نظر داشته باشيد كه ممكن است 

  . در نظر بگيريد "بلي" مشابه با را 

HC12a .اعضاي اين خانوار داراي بهره برداري كشاورزي در كداميك از موارد ذكر شده مي باشند؟  

  .با پاسخ را وارد كنيد تناسبهر يك از موارد را با صداي بلند بخوانيد و عدد م

HC12b . مي باشد؟) به طور عمده منظور تراكتور يا كمباين يا تيلر است(آيا اين خانوار صاحب ماشين آالت كشاورزي  

  .بكشيد دايرهپاسخ را  متناسب بادور كد 

HC15a .سطح درآمد ماهيانه خانوار چقدر است؟  

  .بكشيد دايرهبا جواب  ناسبمتدور كد . سطح درآمد ماهيانه خانوار را سوال كنيد

dHC15 . ؟هزينه خانوار شما چقدر بوده است ماه گذشته 1مجموع در طي در  

مد نظر است كه به صورت نقدي و يا ... در اين سوال كل هزينه هاي خانوار  شامل هزينه هاي مربوط به بهداشت و درمان، غذا، آب و برق و 

در صورتي كه پاسخ گو هزينه خانوار . مجموع هزينه هاي خانوار را درطي ماه گذشته به تومان ثبت كنيد. به صورت ديگر پرداخت شده است

 .دايره بكشيد 8دور كد و يا تمايل به پاسخ ندارد، اه گذشته را نمي داند م 1در طي 

HC15e  .به طور متوسط هزينه ماهيانه سيگار در خانوار شما چقدر است؟  

در صورتي كه بايت سيگار هزينه اي صرف نمي . را ثبت كنيد ،مبلغي كه به طور متوسط اعضاي خانوار در ماه صرف خريد سيگار مي كنند

  .دايره بكشيد 8اگر پاسخ گو هزينه ماهيانه سيگار را نمي داند دور كد  .نمايد گزينه خانوار هزينه سيگار ندارد را انتخاب نماييد

HC15f .عمده ترين وسيله گرم كننده در واحد مسكوني خانوار چيست؟ 

در موقعي كه در آن منطقه نياز به استفاده از وسايل گرم كننده  "1" كد .عبارت است از وسيله گرم كننده خانوار در فصول مورد نياز سال

  .نيست انتخاب شود
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در صورتي كه خانوار از چند وسيله گرم كننده هم زمان استفاده مي كند، معمول ترين وسيله گرم كننده كه مورد استفاده قرار مي گيرد را 

  .وارد نماييد

HC15g .احد مسكوني خانوار چيست؟عمده ترين وسيله سرد كننده در و  

در موقعي كه در آن منطقه نياز به استفاده از وسايل سرد كننده  "1" كد .عبارت است از وسيله سرد كننده خانوار در فصول مورد نياز سال

  .نيست انتخاب شود

ده كه مورد استفاده قرار مي گيرد در صورتي كه خانوار از چند وسيله سرد كننده هم زمان استفاده مي كند، معمول ترين وسيله سرد كنن

 .را وارد نماييد

HH32 .زمان را يادداشت كنيد.  
باشد يك صفر قبل  10 كمتر ازدقيقه  يااگر ساعت . ساعته ثبت كنيد 24به پايان رسيده را در سيستم  ركه مصاحبه با خانوا ساعت و دقيقه اي

 .دقيقه بگذاريد يااز عدد ساعت 

 
 .اين سؤاالت مشخص مي نمايد كه آيا افراد واجد شرايط تكميل پرسشنامه اختصاصي در خانوار هستند يا خير. سؤال به انتها مي رسدپرسشنامه خانوار با دو 

در واجد شرايط وجود دارد با ما يكودكاگر  در غير اين صورت. ادامه دهيد اومصاحبه را با  ،وجود دارد انزناختصاصي پرسشنامه  تكميلواجد شرايط  ياگر زن

  .مصاحبه كنيد مراقب اصلي اشيا 

  

نداشته ) تضاد(با هم تباين ، همه چيز واضح نوشته شده و اطالعات باشدفتاده نياطالعاتي از قلم تا بررسي كنيد  رامصاحبه، همه پرسشنامه ها  پاياناز  پيش 

  .ادامه دهيد HH33شديد كه پرسشنامه كامل شده، با وقتي مطمئن . نكنيد رديدت پاسخگودوباره سؤال از  يدناي پرسرب در صورت نياز. باشند

  

HH33 . ؟مي كند ار زندگيدر خانو واجد شرايطيساله  54تا  15آيا هيچ زن  

پرسشنامه ست، به ر هدر خانوا ياگر زن واجد شرايط. زنان واجد شرايط بررسي كنيدپيدا كردن را براي  رخانوا فهرست اعضاي HL7 ستون

هيچ زن واجد شرايطي وجود ندارد با  راگر در خانوا. كنيد كميلرا براي اولين زن واجد شرايط تاختصاصي پرسشنامه  وبرويد  زناناختصاصي 

HH34 ادامه دهيد.  

HH34 . ؟الي در اين خانوار زندگي مي كندس 5 كمتر ازآيا هيچ كودك  
براي هر كودك واجد شرايط بايد يك پرسشنامه . سال بررسي كنيد 5كودكان زير پيدا كردن را براي  رخانوافهرست اعضاي   HL9 ستون

با پرسش را  سال 5كودكان زير اختصاصي پرسشنامه  وجود دارد،در خانواده سال واجد شرايط  5اگر كودك زير  .اختصاصي تكميل نماييد

تا  HH15براي سواالت  الزمرا يك جا جمع كرده و  اطالعات  رهمه پرسشنامه هاي اين خانوا. كنيد كميلاصلي كودك تا مراقب مادر و ي از

HH30 را وارد كنيد.  
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  اطالعات خانوار، جدول دومبخش 

  

  . پس از آن كه تمام پرسشنامه هاي خانوار تكميل شد، اطالعات اين جدول را كامل كنيد

HH15 . رسرپرست خانواو نام خانوادگي نام  

  .را وارد كنيد رسرپرست خانواكامل و نام خانوادگي نام 

HH16 .رسرپرست خانوا شماره كد ملي  

از خط تيره هاي موجود در كد ملي . شماره كد ملي سرپرست خانوار با ده رقم را در قسمت هاي پيش بيني شده از چپ به راست وارد نماييد

جهت دسترسي به كد ملي استفاده ... در صورتي كه كارت ملي موجود نمي باشد از ساير مدارك مانند دفترچه بيمه  .صرف نظر نماييد

  .نماييد

HH17 .رسرپرست خانوا مليت  

دارد، در صورتي كه سرپرست خانوار مليتي غير از موارد ذكر شده . مليت سرپرست خانوار را با عالمت ضربدر در مربع مربوطه مشخص نماييد

  .در مربع ساير ضربدر زده و مليت را بنويسيد

HH18 .كد پستي  

رقمي  10اين كد يك عدد  .اطالعات مرتبط با كد پستي در قبوض آب، برق و تلفن موجود است. كد پستي خانوار را در اين قسمت درج كنيد

  .است و الزم است ارقام مربوطه را در قسمت هاي پيش بيني شده از سمت چپ به راست درج نماييد

HH19,20 .شماره تلفن ثابت و همراه سرپرست خانوار  

  . شماره تلفن ثابت و همراه سرپرست را در قسمت هاي پيش بيني شده يادداشت نماييد

HH21 .نهايي مصاحبه سال/ ماه/ روز  

هاي يك خانوار اعم از پرسشنامه خانوار و كليه پرسشنامه  و تمامزماني است كه مصاحبه را به اتمام رسانده ايد مربوط به تاريخ اين قسمت 

اين تاريخ  .داريدنيازي به مراجعه مجدد براي مصاحبه نديگر را تكميل كرده ايد و پرسشنامه هاي اختصاصي زنان و كودكان واجد شرايط 

  .برابر باشد HH11بايد با يكي از تاريخ هاي مربوط به سوال 

HH22 .كد نتيجه نهايي  

  . وارد نماييد است نخست پرسشنامه خانوار آمده در صفحه كه )HH13, HH22(كد نتيجه نهايي را بر اساس كدهاي نتيجه مصاحبه خانوار 

 
HH23 . به پرسشنامه خانوار گو  پاسخفرد  

   .وارد كنيد )HL2 و  HL1خانوار، ستون فهرست اعضاي  از( اره رديف فرد پاسخگو را و شمو نام خانوادگي نام 

HH24 .راعضاي خانوا كل تعداد  

اين  معموالً. فهرست اعضاي خانوار را شمارش كرده و تعداد كل آن را در اين جا ثبت نماييد HL1ثبت شده در ستون رتعداد افراد خانوا

  .خانوار مي باشد فهرست اعضايشماره رديف آخرين عضو ثبت شده در عدد همان 

HH25 . سال 54تا  15تعداد زنان بين  

اين تعداد از . زنان هستنداختصاصي پرسشنامه  و تكميلاين زنان واجد شرايط براي مصاحبه . را وارد كنيدسال  54تا  15مجموع زنان بين 

  .شوند محاسبه ميHL7  شده در ستونگذاري  جمع تعداد شماره رديف هاي عالمت
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HH27 . سال 5تعداد كودكان زير  

اين تعداد همان تعداد مادران يا . را وارد كنيد در اين مطالعه) روز 29ماه و  11سال و  4منظور تا (واجد شرايط سال  5تعداد كودكان زير 

براي مصاحبه  كودكان اختصاصيشما بايد از پرسشنامه . ثبت شده است HL9اصلي كودكان است كه شماره رديف آنها در ستون  مراقبين

  .استفاده كنيد با مادران يا مراقبين اين كودكان

  

 /اين زماني است كه همه مادران. تكميل گردد) زنان و كودكان( رنيز بايد بعد از اتمام تمام مصاحبه هاي انفرادي خانواHH28  و سؤالHH26 سؤال 

همه مصاحبه هاي انفرادي با موفقيت به پايان  اگر . كامل شده است انكودك مهسال مصاحبه شده اند و پرسشنامه ه 5دكان زير اصلي كو مراقبين

سال  5و كودكان زير ) HH25(واجد شرايط  زنانه ترتيب با تعداد كل ببايد  HH28  وHH26  هاي ارقام درج شده در ستون ،شدابرسيده 

)HH27 (نمي تواند بيشتر از تعداد زنان اختصاصي زنان پرسشنامه  بوسيلهشرايط مصاحبه شده واجد  زنانتعداد  حداكثركه  جائي از آن. برابر باشد

   .صدق مي كند HH27و   HH28 همين مورد براي . باشد HH25وقت نبايد بيشتر از  هيچ HH26واجد شرايط در خانواده باشد، عدد 

  

HH26 . استتكميل شده  شان پرسشنامهزناني كه تعداد  

را  02مثالً اگر براي دو زن پرسشنامه تكميل شده عدد  .را اينجا وارد كنيد داعدتتكميل شد،  واجد شرايط خانوار پرسشنامه همه زنان  وقتي كه

  .وارد نماييد

HH28 .استتكميل شده  شانپرسشنامه كه سال  5 كودكان كمتر از تعداد  

  .د را اينجا وارد كنيداعدت، پرسشنامه تكميل شد، خانوار سال 5براي همه كودكان زير  وقتي كه

HH29  .شناسايي شمارهنام خانوادگي و نام و (  بازبين ميداني (  

و نام نام  ها را كنترل مي كند، بعداًراطالعات تيم شما، پرسشنامه هاي تكميل شده خانوا بازبين ميداني كه  زماني. اين قسمت را خالي بگذاريد

  . و شماره خود را در قسمت مشخص شده وارد مي كندخانوادگي 

HH30 . شناساييشماره نام خانوادگي و نام و ( داده ها  مسئول ورود(  

  .وارد مي كند مخصوصو شماره اش را در قسمت و نام خانوادگي نام  داده ها بعداً ورود مسئول. اين قسمت را خالي بگذاريد

 
    :مشاهدات

انجام راجع به مصاحبه ميداني / ناظر دانشگاهيبازبين ميداني،   مصاحبه گر،يا مشاهدات  اتنقطه نظر مربوط بهآخرين صفحه پرسشنامه خانوار 

 .خانوار مي باشدشده با 

  

. 
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  اختصاصي زنانپرسشنامه  تكميلچگونگي 
  

 پر كردنپس از  .است چندگانه سالمت و جمعيت اطالعات براي شاخص هاي از  يوسيع محدوده زنان كسب اختصاصيهدف از پرسشنامه 

زنان ازدواج كرده و ازدواج  واجد شرايط،اين زنان  .براي تكميل اين پرسشنامه را شناسايي خواهيد كرد واجد شرايط زنان ،خانوارفهرست 

  ).مراجعه كنيدخانوار فهرست در  HL7 ستون به(  دارندسال  54تا  15سن  و خانوار ثبت شدهفهرست هستند كه در نكرده اي 

  

  : كد شناسايي خانوار
مربع است كه به ترتيب از سمت چپ، دو مربع به كد استان، دو مربع به كد شهرستان، يك مربع به كد منطقه، چهار  11اين كد شامل 

اين اطالعات را كه در قسمت باالي پرسشنامه  همه. مربع به كد خوشه و دو مربع آخر به شماره رديف خانوار در خوشه تعلق مي گيرد

  .سال منتقل كنيد 54تا  15خانوار وجود دارد، عيناً به باالي پرسشنامه اختصاصي زنان 
  

  اطالعات زنان
نياز  مورداطالعات براي تكميل . قرار داردزنان ر زير كد شناسايي خانوار در صفحه نخست پرسشنامه يك جدول است كه  دشامل زنان اطالعات 

  .  استفاده كنيد پرسشنامه خانوارمي توانيد از جدول اول   اين جدول

  .دكني تكميلپيش از شروع مصاحبه  را WM6  تا  WM1سواالت 

  

WM1. نام استان  
  .وارد كنيد HH1سوال  پرسشنامه خانوارروي از نام استان را 

 
WM2. شماره خوشه 

  .وارد نماييديا  HH7سوال پرسشنامه خانوار، روي شماره خوشه را از 

  

WM3 . رديف خانوارشماره  
 .وارد نماييد  HH8سوال ازرا از پرسشنامه خانوار،  رديف خانوارشماره 

 
WM4 . رسرپرست خانواو نام خانوادگي نام  

 .وارد نماييد HH15 سوال ازرا از پرسشنامه خانوار،  سرپرست خانوار و نام خانوادگينام 

  
WM5 . زنو نام خانوادگي نام:          

  .فهرست خانوار وارد كنيد HL2را از روي پرسشنامه خانوار، ستون  و نام خانوادگي زننام 

  
WM6 .شماره رديف زن  

  .فهرست خانوار وارد كنيد HL1زن را از روي پرسشنامه خانوار، ستون شماره رديف
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WM7 .راجعهم تاريخ  
تاريخ انجام اولين مراجعه . بار در نظر گرفته شده است 3تعداد مراجعات به خانوار براي انجام مصاحبه با زن واجد شرايط، حداكثر 

در صورتي كه مصاحبه در اولين مراجعه به پايان نرسيده و نياز به مراجعه . ، وارد كنيد) سمت راست (را با خودكار آبي در اولين ستون 

بود، تاريخ مراجعه بعدي را در دومين ستون با مداد يادداشت نماييد و در هنگام  زن واجد شرايطپايان رساندن مصاحبه با  مجدد براي به

به همين ترتيب چنانچه در دومين مراجعه نيز موفق به تكميل مصاحبه .  دومين مراجعه تاريخ را با خودكار آبي در اين ستون وارد نماييد

يادداشت كنيد و در هنگام مراجعه سوم اين تاريخ را با خودكار در ) سمت چپ (مراجعه را با مداد در سومين ستون تاريخ سومين   نشديد،

را مشخص مي كند و يا زماني كه  زنانبه ياد داشته باشيد كه آخرين تاريخ ثبت شده، تاريخ پايان تكميل پرسشنامه . اين ستون بنويسيد

  .به متوقف ساختن انجام مصاحبه گرفته باشيدعليرغم عدم انجام مصاحبه، تصميم 

WM8 . شماره شناسايي مصاحبه گرنام خانوادگي و نام و  
 .در هر بار مراجعه نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي خود را در بخش هاي پيش بيني شده يادداشت نماييد

  

WM9 .كد نتيجه  
  . وارد نماييد در ذيل آمده است كه )WM9(زن پس از اتمام مصاحبه كد نتيجه را بر اساس كدهاي نتيجه مصاحبه 

  

  )WM9(زن كدهاي نتيجه مصاحبه 
  .كنيد انتخابرا  "01"كدتكميل شده است،  زناگر پرسشنامه  :"كامل انجام شد"

  

و افراد در محل سكونت نبود  زن واجد شرايطاگر هنگام مراجعه  :"به علت غايب بودن زن واجد شرايط مصاحبه انجام نشد "

  .كنيد انتخابرا  "02" كدهفته آينده مراجعت نخواهد كرد ، / در طول چند روزخانواده گفتند اين زن 

  

  .كنيد انتخابرا  "03" كداز انجام مصاحبه امتناع كرد ، زن واجد شرايط اگر هنگام مراجعه :"امتناع از پاسخگويي "

  

را  "04" كد، بخشي از سواالت پرسشنامه را پاسخ داد، فقط زن واجد شرايط به هر دليلياگر :  "بصورت ناقص انجام شد"

  .كنيد انتخاب

  

ناشنوايي، زن واجد شرايط به هر دليلي نظير ناتواني جسمي ، اگر :  "به علت ناتوان بودن زن واجد شرايط مصاحبه انجام نشد "

... مربوط به زبان نظير گويش خاصي كه هيچ يك از مصاحبه گران تيمهاي دانشگاه از آن اطالع نداشتند و مشكالت الل بودن، 

   .را انتخاب كنيد "05" كد، از انجام مصاحبه ناتوان بود

  

كنيد و دليل مشخص را در محل  انتخابرا  "96" كد اگر به دليل ديگري نتوانستيد پرسشنامه را تكميل كنيد بايد :"ساير"

  . مخصوص بنويسيد

 
WM10.  ميداني / ناظر دانشگاهيشماره نام خانوادگي و و نام  

خود را در بخش پيش بيني شده شناسايي و شماره  و نام خانوادگي نام بعداً ميداني/ دانشگاهي ناظر. اين بخش را خالي بگذاريد

  .مي نمايد وارد 
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 :زير شروع كنيد مصاحبه را با گفتن عبارت

  ما از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آمده ايم و در حال حاضر روي مطالعه اي در خصوص وضعيت سالمت و عوامل

  40تا  20اين بخش از مصاحبه حدود . درباره اين موارد با شما صحبت كنيممي خواهيم . سالمت خانواده ها كار مي كنيمموثر بر  

  . كشد طول مي دقيقه 

  تمام اطالعاتي كه از شما كسب مي كنيم كامالً محرمانه باقي مي ماند و پاسخ هاي شما با هيچ كس بجز افراد تيم مطالعه ما در ميان 

  .گذاشته نخواهد شد

  اجازه مي دهيد شروع كنم؟

 
 زنان  پرسشنامه اختصاصيتكميل كه زمان  اج آن زا با او انجام داده ايد،در حال مصاحبه با همان شخصي هستيد كه مصاحبه خانوار را  اگر

 :مصاحبه را با گفتن عبارت زير ادامه دهيد، با پرسشنامه خانوار متفاوت خواهد بود

  

  .مي كشد طول دقيقه 40تا  20ود مصاحبه حداين . حاال مي خواهم با شما درباره سالمتي شما و موضوعات ديگر صحبت كنم

  تمام اطالعاتي كه از شما كسب مي كنيم كامالً محرمانه باقي مي ماند و پاسخ هاي شما با هيچ كس بجز افراد تيم مطالعه ما در ميان  

  .گذاشته نخواهد شد

  اجازه مي دهيد شروع كنم؟

  
معرفي  در با اين حال، شما بايد حتماً. كنيدتوانيد عبارات باال را با عبارات مناسب تر جايگزين  شما مي ،همانند جمله شروع پرسشنامه خانوار

ميزان محرمانه  ،موضوع مطالعه، مدت زمان تقريبي مصاحبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،نام : مشخصات زير را منظور نمائيدخود 

  . و شخصي كه مايليد با او مصاحبه كنيد مطالعهبودن 

  

را   WM9و  WM7  ،WM8 ،پاسخگو تمايلي به ادامه مصاحبه نداشت، از او تشكر كرده گر ا. شروع كنيد را اجازه مصاحبهدر صورت كسب  

شما و يا فرد ديگري از . خود گفتگو كنيددانشگاهي / ميداني ناظرسپس، در مورد اين امتناع با . برويد يمصاحبه بعدو به سراغ تكميل كرده، 

با اين حال، به ياد داشته . اين بستگي به تعريف شما از امتناع دارد . با زن مورد نظر نمايدسعي درمصاحبه  دومبار د براي يتوان مي مطالعهگروه 

  .جهت شركت در تحقيق تحت فشار قرار گيردد نبايو پاسخگو  داوطلبانه بودهتحقيق بايد اين ت زن در باشيد كه مشارك

  
WM11  .و نام خانوادگي و شماره شناسايي نام( بازبين ميداني (  

 نام و شماره باپرسشنامه خانوار  زمان بررسيدر  بعداًبازبين ميداني مي باشد كه  اين محل مربوط به. را خالي بگذاريد بخشاين 

 .او كامل خواهد شدشناسايي 

WM12 .و نام خانوادگي و شماره شناسايي نام( مسئول ثبت داده ها(  

  .خود را وارد خواهد كردشناسايي نام و شماره  بعداً مسئول ثبت داده ها. را خالي بگذاريد بخشاين 
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WM13  .زمان را ثبت كنيد  
بعد از ظهر است در قسمت زمان به  3مثال اگر ساعت، . ساعته استفاده كنيد 24از سيستم . ساعت روزي كه مصاحبه را شروع كرديد ثبت كنيد

از گردكردن دقيقه خودداري . ريداساعت يا دقيقه بگذقبل از باشد يك صفر  10اگر ساعت  يا دقيقه زير .  15:00:  اين صورت بنويسيد

  .بينيد بنويسيد كنيد و بي كم و كاست، دقيقه اي را كه روي ساعت خود مي
  

ديگر اعضاي خانواده كه حاضر پيش از شروع مصاحبه از . به كار بريدواجد شرايط يك مصاحبه خصوصي با زن  انجامتمام تالش خود را جهت 

  .تا شما را تنها بگذارنددبانه خواهش كنيد ؤم) در تيم تحقيق ذكر حاضراعضاي م و همچنين( هستند 

  

واكسن / كارت هاي بهداشت و تولدنظير گواهي  تمام مدارككه پيش از آغاز مصاحبه بخواهيد  اوبود، از مراقب اصلي كودك / اگر پاسخگو مادر

 نياز مدارك سال به اين 5كودكان زير  بارهدر طول مصاحبه در .در دسترس داشته باشددارد اني كه سرپرستي آنها را به عهده كودك يا كودك

  .خواهيد داشت

 

  

  زنبخش مشخصات 

ل اين سؤا. باشديكي از مهمترين اطالعات مصاحبه مي )  WB2(سن  داردتحليل داده ها بستگي به سن پاسخگو  تقريباً تمامكه  از آن جا :سن

هنگام تكميل را پرسيده باشيد، فرد  حتي اگر زمان تكميل پرسشنامه خانوار سن .خانوار پرسيده مي شودپرسشنامه مستقل از به صورت 

  .ه شودپرسيدپاسخگو بايد مجدداً سن زن، اختصاصي  پرسشنامه

يكي از مهمترين اطالعات ) WB2و WB1(سن  داردپاسخگو  تحليل داده ها بستگي به سن تقريباً تمامكه  از آن جا :سن و تاريخ تولد

را فرد  حتي اگر زمان تكميل پرسشنامه خانوار سن .خانوار پرسيده مي شودپرسشنامه مستقل از اين سؤاالت به صورت . مصاحبه مي باشد

  .ه شودپرسيدبايد مجدداً پاسخگو سن و تاريخ تولد زن اختصاصي  پرسشنامههنگام تكميل پرسيده باشيد، 

 

WB1 .در چه ماه و سالي به دنيا آمده ايد؟  

به عنوات . دشوبه عدد تبديل  بايدنام ماه .  بنويسيد "سال"و  "ماه"مناسب  محلآن را در  دبداناگر فرد پاسخگو تاريخ تولد خود را 

به  .يك صفر به آن اضافه كنيدداشت،  تولد فقط يك رقماگر ماه . و غيره "03"خرداد ،  "02"ارديبهشت، "01" فروردين  :مثال

و انتخاب كنيد  "نمي داند" نشانهرا به  "98"د ك داندپاسخگو ماه تولد خود را نمي  اگر. تلقي مي شود "03" خرداد عنوان مثال ماه

سال  ،سعي كنيد حداقل در هر شرايطي .ثبت كنيد "سال" محلدر  دسال را مي دانپاسخگو اگر . از او سال تولدش را جويا شويد

 مدركي مانند كارت شناسايي يچ نوعه آيا بپرسيداز او  يستاگر فرد پاسخگو قادر به ارائه اطالعات ن. پاسخگو را يادداشت كنيدتولد 

پرسيد كه آيا اطالعات موجود ب موجود بودمدارك اين چنانچه يكي از . داردتولد كه بتواند تاريخ تولدش را مشخص كند، گواهي  يا

 "را به عنوان  "98"كدبايد  هم مطلقاً ممكن نيستسن او  ارزيابيتنها زماني كه حتي . يا خير استدر مدرك يا مدارك صحيح 

  .انتخاب كنيد  " نمي داند

WB2 .چند سال داريد؟  

  .ثبت كنيدمناسب  د سن را در محلوارد كنيد اگر سنش را مي دان بر اساس سالهاي كامل شدهسن را  
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  "؟ در آخرين سالروزتولدتان چند ساله بوديد ": پرس و جو كنيد 
از او بپرسيد زمان ازدواج يا اولين . بگرديدي دال بر سن او ه ابه دنبال نشان داندرا نفوق جواب هر يك از دو سؤال  اگر پاسخگو

ش بزرگترين فرزنداگر ( چند سال داردچند سال است كه ازدواج كرده يا اولين كودكش  سپس بپرسيد. داشته زايمانش چند سال

 .قايسه كنيدمكه سنش مشخص است  فرد ديگري در خانوادهرا با  ششايد بتوانيد سنيا . را پيدا كنيداو د شايد بتوانيد سن اشزنده ب

اين ). مي گذرد، تخمين بزنيد واقعهسال هايي كه از آن  وآمده ش پيش ا شايد بتوانيد سن او را بر اساس اتفاق مهمي كه در زندگي

  . نگذاريدرا خالي  اين محل. كنيد تكميل بايداطالعات را 

يا  15جوانتر از  ويچنانچه . ديجد شرايط بودن پاسخگو اطمينان حاصل كناسوال بعدي برويد از وسراغ ش از اينكه به پيدر نهايت، 

و  پرسيداز او بديگر سوال  3يا  2به اين ترتيب كه . انجام دهيد ظرافتبا را اين كار . حبه را لغو كنيدباشد بايد مصا 54سن تر از م

را بنويسيد، سن  "فاقد شرايط الزم"پرسشنامه او عنوان  نخستروي صفحه  .تشكر كرده و مصاحبه را به اتمام برسانيد ويسپس از 

  . تصحيح كنيدفهرست خانوار   HL8و  HL7و ستونهاي پرسشنامه خانوار در و اطالعات او را 

مربوط از اطالعات  اگر چه بخشيتوجه داشته باشيد كه . پاسخگو استزن  تتحصيال ميزان سواد و بارهدر   WB7و  WB4 سئواالت

خواهيد كرد وري اعضاي خانوار يا خود شخص پاسخگو جمع آطريق ديگر چه از  خانوار، پرسشنامهتحصيالت  بخش درزن را به اين 

 .خواهد بود متفاوت ياندككسب مي كنيد، با اين سواالت  كه ياطالعات. اما كماكان بايد اين سواالت را بپرسيد

WB4 . مقطع تحصيلي كه در آن درس خوانده ايد چه بوده است؟باالترين  

به  .، انتخاب كنيد ده باشد يا خيرانپايان رسبه را ، صرف نظر از اينكه دوره باالترين مقطع تحصيلي كه در آن درس خواندهكد 

  .را ثبت نماييدسال اول دبيرستان فقط دو هفته شركت كرده است، دبيرستان و در عنوان مثال اگر ا

را انتخاب  "5"اگر فرد به دانشگاه رفته است كد . كنيدپاسخ مشخص كد  تعيينمدرسه را با  مقطعباالترين  ،اگر فرد به مدرسه رفته است

فرد مي اگر. كنيد انتخابرا  "8" ،و پاسخ را نمي داندگاگر پاسخ. بررسي كنيدرا كه شركت كرده  الزم باشد شما انواع مدارسي شايد. نيدك

   .برويد WB7به )  0=  مقطع( است  يا آمادگي  كه در آن شركت كرده پيش دبستان مقطعيباالترين  يا نرفتهمدرسه  بهگويد 

WB6.  WB4  را بررسي كنيد:  
يعني بخش رسانه هاي  بعد بخشمناسب را انتخاب كنيد و به محل يا باالتر شركت كرده است راهنمايي  رهاگر پاسخگو در دو

محل مناسب را  ،بوده نهضت/ ابتداييكه پاسخگو در آن شركت كرده است  دوره اياگر باالترين . برويد گروهي و فناوري اطالعات

 .را ادامه دهيدWB7با انتخاب كنيد و 

WB7 .از شما مي خواهم كه اين جمله را براي من بخوانيد:  
از  و دادهنشان  اوجمالت از پيش چاپ شده به  را با ييكارتها براي مشخص كردن اينكه آيا زن مورد مصاحبه سواد دارد يا خير،

باالتر از يا  نرفته اندمدرسه  بهكه پرسيده مي شود توجه داشته باشيد كه اين سوال تنها از زناني . آن را بخواندخواهيد كه ب  وا

باسواد يا باالتر شركت كرده اند راهنمايي كه در مقطع را زناني   .تحصيل نكرده اند نهضت/ بستاند/آمادگي /پيش دبستاني دوره

بيسواد محسوب در عمل  اندابتدايي درس خوانده و يا آن را به پايان رسانده  مقطعدر زناني كه با توجه به اينكه . فرض مي كنيم

 .زنان بپرسيمدسته اين سوال را از اين بايد بنابراين. مي شوند

اگر پاسخگو و نكنيد  مضطرباو را  ،ه پاسخگو زمان كافي براي خواندن بدهيدب. اولين جمله روي كارت را به او نشان دهيد 

 آيا ميتوانيد بخشي از جمله را براي من بخوانيد؟: نتوانست تمام جمله را بخواند به او بگوييد 
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. كل جمله را بخواند ثبت كنيدتوانست گو قادر به خواندن جمله نبود يا بخشي از جمله را خواند يا اينكه خپاسمطلب را كه اين 

اگر . را مشخص كنيد مورد نظر و زبان انتخاب كنيد را  ”4 ”بخواند يا بنويسدكد يگرزبان دياظهار كرد مي تواند به اگر پاسخگو 

  .انتخاب كنيدرا  ”5 ”كدبود  تكلم/ داراي اختالل بينايي/ نابينا  فرد پاسخگو

خانوار بعدي پاسخگويان  بسيار مهم است كه اجازه ندهيد ديگراعضا خانواده هنگام خوانده شدن جمالت آنها را بشنوند زيرا

اگر زن واجد شرايط ديگري در خانوار  .ممكن است عليرغم آنكه خواندن نمي دانند بتوانند جمله را به خاطر آورده و تكرار كنند

زن  چهاراگر بيش از . نشان دهيد راسوم كارت  تبه پاسخگوي سوم جمال. را به او نشان دهيددوم روي كارت  ت، جمالبود

 .بود مي توانيد از اول جمالت را تكرار كنيدل در خانوار واجد شرايط پاسخ به اين سوا

  :جمالت روي كارت اول

  .دارند دوست را خود كودكان الدينو

.است سختي كار كشاورزي  

.است كتاب يك خواندن حال در كودك  

.درس مي خوانند سخت مدرسه در ها بچه  

  : جمالت روي كارت دوم

.در حال تماشاي تلويزيون است كودك  

.مادران رفتار خوبي با فرزندان خود دارند  

.اكيزگي نشانه ايمان استپ  

.مهم ترين وظيفه والدين است ،تربيت فرزندان  

 

 دسترسي به رسانه هاي گروهي و استفاده از فناوري اطالعاتبخش 

 

MT1. WB7 را بررسي  كنيد  
 ادامه دهيد MT2 با پرسش �) ي يا باالتر داردراهنمايپاسخ دهنده تحصيالت (سوال پاسخ داده نشود  �

 ادامه دهيد  MT2با پرسش  �) 4يا  3و 2گزينه هاي (بنويسدميتواند بخواند يا  �

 ادامه دهيد  MT3با پرسش  �) 5يا  1گزينه هاي (است  داراي اختالل بينايي/  ابينا نيا  نمي تواند بخوانداصالً  �

  . ، مربع مربوط به گزينه مناسب را انتخاب كنيد و به سوال اشاره شده مراجعه كنيدWB7بر اساس پاسخ سوال 
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MT2 .خوانيد؟ تقريباً هر روز، حداقل هفته اي يكبار، كمتر از يكبار در هفته يا اصالً نمي چند وقت يكبار روزنامه يا مجله مي 
 خوانيد؟

 . دور كد مربوط به گزينه مناسب را دايره بكشيد

 

MT3 . ًگوش  چند وقت يكبار به راديو گوش مي دهيد؟ تقريباً هر روز، حداقل هفته اي يكبار، كمتر از يكبار در هفته يا اصال
 مي دهيد؟ن

 . دور كد مربوط به گزينه مناسب را دايره بكشيد

 

MT4 .كبار در هفته يا اصالً  تماشا كنيد؟ تقريباً هر روز، حداقل هفته اي يكبار، كمتر از ي چند وقت يكبار تلويزيون تماشا مي
 كنيد؟ مين

 . دور كد مربوط به گزينه مناسب را دايره بكشيد

 

MT6 . استفاده كرده ايد؟ كامپيوترآيا هرگز از 

مراجعه  MT9يا هرگز استفاده نكرده است به از آخرين بار استفاده  پاسخگو از كامپيوتر،  بيش از يك سال گذشته است در صورتيكه  

  . تاكيد كنيد  كه منظور ما استفاده از كامپيوتر است نه مالكيت  و دراختيار داشتن آن. كنيد

  
MT8 . استفاده كرده ايد؟ تقريباً هر روز، حداقل يكبار در هفته، كمتر از يكبار در هفته  كامپيوتردر ماه گذشته چند مرتبه از

 اصالً استفاده نكرده ايد؟ اي

  . را دايره بكشيد دور كد مربوط به گزينه مناسب

 

MT9 .آيا هرگز از اينترنت استفاده كرده ايد؟ 

يعني يا هرگز استفاده نكرده است به بخش بعد از آخرين بار استفاده  پاسخگو از اينترنت، بيش از يك سال گذشته است در صورتيكه 

 مراجعه كنيد زندگي مشترك/ بخش ازدواج 

MT11 .استفاده كرده ايد؟ تقريباً هر روز، حداقل يكبار در هفته، كمتر از يكبار در هفته  در ماه گذشته چند مرتبه از اينترنت
  با اصالً استفاده نكرده ايد؟

 . دور كد مربوط به گزينه مناسب را دايره بكشيد

  

  زندگي مشترك و بخش ازدواج 

  .پرسيده شود ساله54 تا 15 از تمام زنان بايد بخش اينسوال اول 

عقد دايم يا موقت (  اند كرده "شرعي ازدواج" كه  آنهاييهم  و بيايد حساب به مشترك زندگي "قانوني ازدواجهاي"دقت نماييد كه هم 

همچنين اگر فرد پاسخگو عقد كرده است اما هنوز در  .دياوربي شمار به "ها كرده ازدواج" گروه در را) جاري شده اما ثبت قانوني نشده است

  . شمار آيد به "ها كرده ازدواج"ر گروه منزل پدر زندگي مي كند بايد د

MA1 .وضعيت تأهل شما در حال حاضر چگونه است؟  

  .بايد براي اين زن اجرا شود يا خير بعديبخش و يا بخشهاي اين  مشخص ميكند كه آيا بقيهين سوال اين بخش نخست

  . كنيد ثبت مصاحبه زمان در را او تاهل وضعيت است، كرده وصلت گذشته در ولي باشد نمي متاهل حاضر حال در كه زني براي



55 

 

  . را انتخاب كنيد) "1"كد ( "داراي همسر"باشد گزينه داراي همسر مي گو هم اكنون اگر پاسخ

بي " گزينه است شده جداو اگر از همسرش )  "2"كد (  "ي همسر بر اثر فوت همسرب"است گزينه   كرده فوتاگر همسر زن، 

 بوده متاهل رسمي بصورت اين از پيش كه شود مي استفاده زناني براي "3"كد . را انتخاب كنيد) "3"كد( " همسر بر اثر طالق

ازدواج نكرده هرگز "بگويد كه  پاسخگواگر . سوال بعدي ادامه دهيد در همه موارد فوق با. است شده تمام رسما ازدواجشان و

  .مراجعه كنيدبخش عاليم بيماري و به انتخاب كرده را ) "4" كد( "است

MA2 .همسر شما چند سال دارد؟  
  همسر شما در آخرين سالروز تولدش چند سال داشت؟ :پرس و جو كنيد

د ك داند نمي را او سن اگر و نماييد وارد خالي جاي در را بداند، آن سالروز تولدش آخرين در را خود فعليهمسر  سن پاسخگو اگر

  .انتخاب كنيدرا  "98"

 MA3 . دارد؟) دايم يا موقت(شما عالوه بر شما همسر ديگري آيا همسر  

 و "قانوني ازدواجهاي"اين سوال هم . بدانيم زن شوهر) دايم يا موقت(فعلي همسران به راجع خواهيم مي بيشتر ما سوال اين در

 سراغ به است "نمي داند"يا  "خير"پاسخ  اگر .انتخاب كنيد را مربوطه سوال پاسخ. را شامل مي شود "شرعي هايزدواجا"هم 

  .برويد MA7سوال

MA4 . دارد؟) دايم يا موقت(همسرتان چند همسر ديگر  

 مناسب خالي جاي در را تعداد .بدانيم را مرد ديگر همسران تعداد خواهيم مي سوال اين در ما. است قبلي سوال اين سوال شبيه

توجه .را انتخاب كنيد 98اگر تعداد همسران شوهرش را نمي داند كد  .كنيد مراجعه MA7 سوال پاسخ هر چه بود به  .بنويسيد

  داشته باشيد كه فقط تعداد ديگرهمسرهاي فعلي شوهرش مورد نظر است

MA7 .چند بار ازدواج كرده ايد؟  

 يك از بيش"گزينه   ،كرده دواج از ديگري فرد با اكنون و است جدا شده يا مطلقه بيوه، سپس و ازدواج كرده مردي با زني اگر 

 انتخاب را "بار يك از بيش" ازدواج كرده گزينه گذشته بيش از يك بار در نيست ولي متاهل اكنون زني اگر .انتخاب كنيد "بار

  .انتخاب كنيد را "1"كد ازدواج كرده مردي فقط يك بار با اگر. انتخاب كنيد را "2"كد و كرده

 جدا او از كرده، ازدواج مردي با زني اگر. همسران تعداد به نه دارد اشاره ازدواج دفعاتتعداد  به سوال كه باشيد داشته توجه

  . شود انتخاب "بار يك از بيش" گزينه  بايد كرده ازدواج شخص همان با مجدداً سپس و شده

MA8 .براي نخستين بار در چه سالي ازدواج كرده ايد؟  

 يادداشت "سال"  براي مناسب محل در را جواب است، كرده ازدواج مردي با بار اولين براي ساليچه  در كه داند مي پاسخگو اگر

  . كنيد

 دست در كند را مشخص تاريخ بتواند هيچ گونه مدركي كه آيا بپرسيد او از آورد، نمي ياد به را ازدواج اولين تاريخ پاسخگو اگر

  "داند نمي" عنوان به را "98" شماره دهد، نشان را نظر مورد سال دسترس نيست كه در يا وجود ندارد مدركي اگر. دارد

  . برويديعني بخش مرگ و مير كودك  بعد بخش به انتخاب كنيد و
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MA9 .وقتي براي نخستين بار ازدواج كرديدچند سال داشتيد؟  

 زمانيكه كنيد سوال او از مثال عنوان به. پرس و جو كنيد بيشتر نداشت، جوابي پاسخگو سن سواالت مربوط به بقيه اگر مانند

 با را مشترك زندگي خود فرزند اولين از قبل وقت چند كنيد سوال سپس و بود ساله چند آورد دنيا به را خود نخستين فرزند

  .نگذاريد خالي را سوال پاسخ اين. كرد آغاز همسر

 

  و مير كودك بخش  مرگ

  
اين . مي باشد زندهتولدهاي به  مربوط فقطتمامي سواالت . شوداجرا  سال 54تا  15براي تمامي زنان واجد شرايط سنين بايد بخش اين 

قبلي نيز مي  هايكه اين شامل زايمانهاي ازدواج(كه زن تا بحال داشته  است سواالت جهت جمع آوري اطالعات در مورد تمام زايمانهايي 

  .استفاده مي شود يكودكدوران براي تخمين ميزان مرگ و مير  از پاسخها )شود

 مورد نظر ما مي خواهيم در مورد تمام زايمانهاي زندرواقع . چه مواردي مشمول اين سواالت مي شود بداند پاسخگو خيلي مهم است كه 

مي خواهيم در مورد ما  . يا پدرش همسر كنوني پاسخگو نيست. يا ديگر زنده نيست مي كندبا او زندگي نيگر ي كه دفرزندبدانيم حتي 

حتي آنهائي كه تنها  بدانيم )داده اندرا از خود نشان  يحياتعاليم  يا ديگر كرده اندگريه  يده اند،كش سنف( شده اندكودكاني كه زنده متولد 

   .مانده اندساعت زنده چند چند دقيقه يا 

پذيرفته ندگي واكه به فرزندخكودكاني  ها،سقط جنين ،)شده اندنوزاداني كه مرده متولد (ما نمي خواهيم آمار زايمانهاي مرده در اين قسمت 

  .مرا ثبت كني) نوزادي كه خود زن آن را به دنيا نياورده است(زن ديگر همسر كنوني وي  متعلق بهن كودكايا  شده اند

CM1 .؟آيا تاكنون زايمان داشته ايد. مي خواهم درباره تمام زايمانهايي كه در طول زندگي داشته ايد سوال كنم 

تاكيد كنيد كه . از فرد پرسيده شود يا خير بخشاين  CM7تا  CM2 مشخص مي كند كه آيا سواالتين سوال اين بخش نخست

 اگر پاسخ بلي است،. منظورتان هم زايمان مربوط به فرزندي است كه در حال حاضر زنده است و هم فرزندي كه فوت شده است

به را انتخاب كنيد و  "2"كدنداشته  زايمانبگويد كه هرگز  پاسخگواگر . ادامه دهيد  CM2 سوال اب دايره كشيده و  1دور كد 

CM8 برويد.  

CM4 .آيا هيچ پسر يا دختري به دنيا آورده ايد كه اكنون با شما زندگي كند؟ 

اين .(كنند زندگي ميمنظور دخترها و پسرهايي هستند كه در حال حاضر با او يا در خانواده او  .به آرامي بخوانيدرا  سوال

را انتخاب  "2"كداست  "خير"و اگر پاسخ  دايره بكشيدكد مربوط به پاسخ را )ه باشندخانوار ذكر شد فهرستفرزندان بايد در 

  .برويد CM6به كنيد و 

CM5.  پسر با شما زندگي مي كنند؟) فرزند(چند  
  دختر با شما زندگي مي كنند؟) فرزند(چند             

اگر پاسخ براي تعداد  .كنيد ثبتكنند را  كه با او زندگي ميرا  باشد ، تعداد پسران و دختراني "بلي" CM4اگر پاسخ سوال 

را  "00"عدد  عيناً .را در جاي خالي مربوط به پسران ثبت كنيد "00"عدد  )يا اصالً پسري نداشته باشد(باشد  "هيچ"پسران 

 .، در جاي مربوط به دختران پر كنيد )زمانيكه بگويد هيچ دختري ندارد يا(اگر هيچ دختري با او زندگي نمي كند براي دختران 

كنند ،حداقل يك  با او زندگي مي )انش(شود كه فرزند اين سوال از زناني پرسيده مي از آنجا كه .خالي نگذاريد كدام راهيچ

  .ده باشدپر ش "00"از  بزرگتر يجاي خالي بايد با عدد
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CM6 .آيا هيچ پسر يا دختري به دنيا آورده ايد كه زنده باشند ولي با شما زندگي نكنند؟  

او با  فرزند مثال،يك يا چند .كنند و زندگي نميسخگاپكه زنده هستند ولي با دارد اين سوال اشاره به فرزندان دختر و پسري 

اقوام زندگي مي كنند يا در مدرسه هاي شبانه روزي اقامت دارند و يا خانواده ديگري آنها را به فرزندي قبول كرده و يا آنقدر 

، فرزندان فوت شده داده مي شودمطمئن شويد كه پاسخي كه به شما  .بزرگ شده اند كه محل سكونت مادري را ترك كرده اند

  .برويد CM8است به سوال  "خير"اگر پاسخ  .ه را عالمت بزنيدبوطپاسخ مر .را شامل نشود

  .ثبت كنيد 00اگر پاسخ هيچ است 

 ثبتكنند در جاي خالي  با پاسخگو زندگي نمي را كهاي است تعداد فرزندان پسر و دختر زنده "بلي" CM6اگر پاسخ سوال 

را در جاي خالي مربوط به  "00"عدد  )درندا  اي پسر زنده يا اينكه(باشد  "هيچ"اگر پاسخ اين سوال براي تعداد پسران . كنيد

را در  "00"عدد  )دراند  اي ر زندهدخت يا اينكه(باشد  "هيچ"ران دختعينا اگر پاسخ اين سوال براي تعداد  .پسران ثبت كنيد

  .ران ثبت كنيددختجاي خالي مربوط به 

حداقل يك جاي خالي بايد  ،دكن زندگي نمي زنده اي دارند كه با او كه فرزندپرسيده مي شود به دليل اينكه اين سوال از زناني 

  .پرسيده ميشود نبايد جاي خالي باقي بماند آنهابراي زناني كه اين سوال از  .پر شده باشد "00"با عدد بيشتر از 

ند دقيقه يا ساعت زنده مانده منظورم كودكي است كه پس از تولد نفس كشيده، گريه كرده يا ديگر عاليم حيات را داشته حتي اگر فقط چ

  است؟  

  .اين سوال بسيار مهم است

كه در ند ه ااز ياد ببرند كه فرزنداني داشت گرانممكن است برخي مصاحبه  .داريره بكشيداين سوال را پاسخ مربوط به كد 

منظورم نوزادي ": پرس و جو كنيد پرسيدن اين سوال بيشترخيلي مهم است با .  بدهد "خير"فوت كرده اند و پاسخ  خردسالي

ساعت زنده چند براي چند دقيقه يا فقط ت را نشان داده حتي اگر اعالئم حييا ديگر است كه نفس كشيده ، گريه كرده و 

  .برويد CM10 است به سوال "خير" كماكاناگر پاسخ ".بوده

ناراحت  مطرح شدن اين سوال غمگين وي از پاسخگو ها براي صحبت در باره اين مسئله بي ميل باشند يا از عضممكن است ب

دردناك است ولي ، اين موضوع كه دانيد بگوييد مي پاسخگوبه  .با ظرافت رفتار كنيددر اين شرايط با او همدردي كنيد و .ندشو

  .ستااين اطالعات بسيار مهم كسب 

 ..ثبت كنيد 00اگر پاسخ هيچ است 

CM7 . پسر زنده اند ولي با شما زندگي نمي كنند؟) فرزند(چند  
  دختر زنده اند ولي با شما زندگي نمي كنند؟) فرزند(چند 

CM8 .آيا هيچ پسر يا دختري به دنيا آورده ايد كه زنده به دنيا آمده ولي بعدا فوت كرده باشد؟  
  :اگر پاسخ منفي است پرس و جو كنيد

CM9 . پسر زنده به دنيا آمده ولي بعدا فوت كردند؟ )فرزند(چند  
  دختر زنده به دنيا آمده ولي بعدا فوت كردند؟) فرزند(چند        
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ا از دنيا رفته اند در قسمت مشخص دكه زنده به دنيا آمده ولي بعرا است ،تعداد پسرها و دخترهايي  "بلي" CM8  اگر پاسخ 

براي زناني كه اين سوال از ايشان پرسيده شده است، حداقل يكي از قسمتها بايد داراي  .خالي نگذاريدراي يجا .كنيدشده ثبت 

 .باشد "00"بيش از  عددي

CM10 .هاي سواالت پاسخ CM5 ، CM7 و CM9 را جمع بزنيد.  

با سپس  .را در اين محل بنويسيد حاصل جمعو  را جمع بزنيد CM9 و CM5 ، CM7 سواالت در شده  ذكرتعداد تولدهاي 

CM11  ادامه دهيد.  

  را مجددا بررسي و در صورت نياز اصالح كنيدCM10 تا    CM1 پيش از شروع بخش تاريخچه باروري سواالت  �خير  �    

  

 

 بخش تاريخچه باروري

جهت  بخشسواالت اين زايمان نوزاد زنده يا بيشتر داشته است  يكزناني اجرا مي شود كه حداقل  اين بخش براي BH18الي  سواالت اول

 از پاسخها )شودقبلي نيز مي  هايكه اين شامل زايمانهاي ازدواج(كه زن تا بحال داشته  است جمع آوري اطالعات در مورد تمام زايمانهايي 

  .استفاده مي شود يكودكدوران براي تخمين ميزان مرگ و مير 

 مورد نظر ما مي خواهيم در مورد تمام زايمانهاي زندرواقع . چه مواردي مشمول اين سواالت مي شودبفهمد  پاسخگو خيلي مهم است كه 

مي خواهيم در مورد ما  . يا پدرش همسر كنوني پاسخگو نيست. يا ديگر زنده نيست مي كندبا او زندگي نيگر ي كه دفرزندبدانيم حتي 

حتي آنهائي كه تنها  بدانيم )داده اندرا از خود نشان  يحياتعاليم  يا ديگر كرده اندگريه  يده اند،كش سنف( شده اندكودكاني كه زنده متولد 

   .مانده اندساعت زنده چند چند دقيقه يا 

پذيرفته ندگي واكه به فرزندخكودكاني  ها،سقط جنين ،)شده اندنوزاداني كه مرده متولد (ما نمي خواهيم آمار زايمانهاي مرده در اين قسمت 

  .مرا ثبت كني) نوزادي كه خود زن آن را به دنيا نياورده است(زن ديگر همسر كنوني وي  متعلق بهن كودكايا  شده اند

  
 كرده فوت كه آنهايي چه و اند زنده هنوز كه آنهايي چه كنم، ثبت ايد را آورده بدنيا كه هايي بچه همه نام خواهم مي من حاال  

  .حتي بچه هايي كه پدرشان  همسر كنوني شما نيست را هم ذكر كنيد .اند

چه آنهايي كه بچه هايي كه زنده اند و شامل  كه پاسخگو به دنيا آورده است، هايي بچه تاكيد كنيد كه مي خواهيد در مورد تمام

 اضافه پرسشنامه از است بيشتر تا 12 از ها بچه تعداد اگر( - حتي اگر بچه اي از همسر قبلي زن مي باشد  -فوت شده اند

CM11 . تعداد كل در (براي اينكه مطمئن شوم مطلب را درست فهميده ام، شما جمعا CM10(  زايمان نوزاد زنده در طول
  تان داشته ايد؟ درست است؟ زندگي

  موارد زير را بررسي كنيد. بلي �    

  . مراجعه كنيد BH19 به  �هيچ زايمان نوزاد زنده اي نداشته است  •

  با بخش تاريخچه باروري  ادامه دهيد �زايمان نوزاد زنده يا بيشتر داشته است  يك •
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 را به ترتيب تولد در است آورده به دنيا كه هايي بچه همه نام با اين توضيحات. )كنيد شروع رديف دومين با و كنيد استفاده

BH3كنيد ثبت . 

BH3.  چيست؟ )بعدي  تا اولين از( تولد نوبت ترتيب به ايد آورده دنيا به كه هايي بچه نام  

نام تمامي بچه ها را . نام اولين بچه اي كه پاسخگو به دنيا آورده است را بنويسيد، حتي اگر اين بچه در حال حاضر زنده نباشد 

سپس به سراغ سوال بصورت عمودي تكميل  شود و  BH3ابتدا سوال به ترتيب تولد يادداشت كنيد توجه داشته باشيد كه 

BH4 چنانچه . اگر زايمان منجر به تولد دو يا سه قلو شده است، نام بچه ها را در رديف هاي جداگانه يادداشت كنيد. برويد

  . براي آن فرزند نوشته شود "بدون نام "فرزنداني داشته است كه قبل از نامگذاري فوت كرده است، عبارت 

BH4 .   )پسر است يا دختر؟) نام  

از آنجا كه ممكن است از برخي از اسامي براي نامگذاري هر دو جنس استفاده شود، از فرد بخواهيد تا جنسيت فرزندش را 

  . مشخص نمايد

BH5 يك قلو به دنيا آمد يا بيشتر از يك قلو بود؟) نام( آيا  

  . ك قلو يا چند قلو بودن بچه اي را كه  نامش در هر يك از رديف ها ثبت  شده است را مشخص كنيدي

BH6.  چه بوده است؟) نام(روش زايمان  

در صورتيكه فرزند مورد نظر از طريق . روش زايمان فرزند مورد نظررا برحسب طبيعي يا سزارين بودن آن مشخص مي شود 

و در صورتيكه از طريق عمل جراحي در منطقه زير شكم مادر از   "1"، كد مادر خارج شده استزايمان از رحم مسير طبيعي 

سزارين انجام شده است در اينصورت زايمان در اتاق عمل، با استفاده از بيهوشي يا بي حسي نخاعي انجام مي رحم خارج شود 

  . را ثبت كنيد "2"كد شود براي سزارين 

BH8    . به دنيا آمده است؟) نام ( در چه ماه و سالي  

اگر ماه يك  ماه را تبديل به عدد نماييد،.  ماه و سال تولد  بچه هايي را كه نامشان در هر يك از رديف ها ثبت شده را ثبت كنيد

اگر .  مشخص مي شود "03"ا بخرداد براي مثال ماه . استفاده كنيد قبل از عدد رقمي است از صفر براي پر كردن فضاي خالي

 . را تخمين بزنيد آننتواند ماه را به خاطر بياورد سعي كنيد 

BH9  .است؟ زنده هنوز) نام( آيا  

حساسيت هاي مربوط به طرح اين سوال را . با ذكر نام از پاسخگو بپرسيد كه آيا اين فرزند در زمان پرسشگري زنده است يا خير 

ثر مي باشد و اگر اين فرزند نزد فرد ديگري زندگي مي كند و يا اينكه گم شده است و به داليلي مفقود اال.  درنظر داشته باشيد

در صورتيكه پاسخ . برويد BH14و به سوال  ثبت كنيدرا براي نمي داند،  " 8 "د كپاسخ مادر حاكي از بي اطالعي وي  مي باشد، 

 .برويد BH13بود به سوال  "خير  "

BH10 .اگر زنده است، نام در آخرين سالگرد تولدش چند ساله بوده است؟ سن به صورت سال كامل ثبت شود.  
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سال را با اضافه كردن صفر قبل از  10سن فرزندان كمتر از . داد سال هاي كامل سن هر يك از فرزندان را ثبت كنيدتع

   07سن ثبت كنيد، مثال 

  

BH11 . با شما زندگي مي كند؟ ) نام( اگر زنده است، آيا  

زندگي مي ) زن مورد مصاحبه( ، اگر فرزندش هنوز زنده است از او سوال شود كه آيا اين فرزند با مادرBH9با توجه به پاسخ سوال 

  . كد مربوطه را انتخاب كنيد . كند  يا خير

BH12  . 00"اگر كودك در فهرست خانوار نيست، ( اگر زنده است، شماره رديف كودك را از فهرست افراد خانوار ثبت كنيد" 

  )ثبت كنيد

پرسشنامه خانوار  HL1 ، اگر فرزندش با او زندگي مي كند، شماره رديف فرزند مورد نظر را از ستون BH11توجه به پاسخ سوال با 

  .ثبت كنيد

BH13 .در زماني كه فوت كرده چند سال داشته است؟) نام(  :است كرده فوت اگر   

  ارد تا سن دقيق در زمان فوت را در محلسن فرزندان زن در هنگام فوت بسيار مهم است و نياز به دقت زياد د

  .مناسب آن ثبت كنيد 

اگر فرزندش در زمان مصاحبه در قيد حيات نيست، ضمن اظهار تاسف از مادر بپرسيدكه فرزندش در چه سني فوت شده  

اگر سن فرزند در هنگام فوت كمتر از يك سال . است و از مادر بخواهيد كه سن دقيق فرزندش را هنگام فوت به شما بگويد

در هنگام مرگ هنوز يك ماه نداشته است و يا مادر چند روزگي را اگر  فرزند . بود، مشخص كنيد، چند ماهه بوده است

اگر مادر . اعالم كند و يا مدت كوتاهي بعد از تولد فوت كرده است، سوال كنيد فرزندش هنگام فوت دقيقا چند روز داشت

و جاي ماه و سال روزگي اعالم كرد، سن كودك به روز نوشته شود  29سن كودك را هنگام فوت از لحظه بعد از تولد تا 

خالي مي ماند و اگر بگويد كه بالفاصله بعد از تولد و يا ساعتي بعد از تولد فوت شده است، چنانچه اطمينان حاصل كرديد 

اگر مثال بگويد حدود يك . ثبت كنيد "00"ساعت اول زندگي خود فوت كرده است ، كد  24كه كودك در فاصله تولد تا 

  .را ثبت كنيد "01"بعد فوت كرده در محل روز، كدروز و نيم زنده بوده است و 

چنانچه فرزند در فاصله يكماهگي تا قبل از دو سالگي فوت كرده است، سن دقيق كودك در هنگام فوت را به ماه تعيين 

را  ماه 4آيا  "ماه بوده است، مجددا سوال كنيد 4مثال مادر بگويد كه فرزندش هنگام فوت . كنيد و در محل ماه ثبت كنيد

 .ثبت  كنيد "03"ماه كامل فوت شده به صورت  4و اگر قبل از   " 04"ماه تمام بوده،  به صورت  4اگر  "تمام كرده بود؟

  "18"به صورت  آن را به ماه تبديل كرده و بوده است،  مثال ديگر، اگر مادر بگويد كه فرزندش هنگام فوت يك سال و نيم

سن به ماه اشتباهي رخ نداده نباشد و اعدادي كه براي ماه تكميل مي شود درست اگر در ثبت  .كنيد ثبتدر قسمت ماه 

  . بايد در اين قسمت وارد شده باشند 23تا  01در قسمت ماه نخواهيم داشت و فقط اعداد بين  00باشد بنابراين عدد 

  

مد نظر سال اينجا نيز سن كامل به  در. ساله يا بيشتر بوده است سن فرزند را هنگام فوت به سال بنويسيد 2چنانچه فرزند 

در بخش سال ثبت كنيد و  "02"ماه فوت كرده است به صورت 11سال و  2سال تمام تا  2است، اگر فرزندش در فاصله 

ثبت شود و اگر در فاصله  "03 "سن فوت به سال به صورت ،ماه فوت كرده باشد 11سال و  3تا سال تمام  3اگر در فاصله 

  .يادداشت شود و الي آخر " 04 "ماه فوت كرده است به صورت 11سال و  4سال تمام تا  4
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BH14 . حتي بچه اي كه بعد از تولد مرده باشد، وجود داشته است؟) نام( و ) نام بچه قبلي(آيا بچه هاي زنده ديگري بين  

حاضر زنده هستند و چه فرزنداني كه اين سوال براي تاكيد ثبت اطالعات تمامي فرزندان زن مي باشد، چه فرزنداني كه در حال 

در صورتيكه با طرح اين سوال، پاسخگو به فرزند ديگري اشاره كرد، نام اين فرزند را در رديف بعدي بنويسيد و ستون . فوت شده اند

  .هاي بعدي را تكميل نماييد

BH15 .كنيد ثبت جدول در را) ها(تولد بلي، اگر ايد؟ داشته ديگري زنده هاي بچه) بچه آخرين نام( تولد از بعد آيا.  

  .مجددا با طرح اين سوال از ثبت اطالعات تمامي فرزندان پاسخگو مطمئن شويد

BH16. هاي ستونBH3  وBH8 كنيدبررسي  را.  

يا بعد از آن و همچنين تعداد كل زايمان ها را در محل مربوطه  1384تعداد زايمان ها در سال   BH8و  BH3با بررسي سوال هاي 

  . ثبت  كنيد

BH17  . در  84تعداد تولدها از سال (براي اينكه مطمئن شوم  مطلب را درست فهميده ام، شما جمعاBH16(  نوزاد زنده از
  تان به دنيا آورده ايد؟نوزاد زنده در طول زندگي )BH16تعداد كل تولدها در (و  1384فروردين 

 .               ادامه دهيد BH18 با   �بلي  �       

 .را مجدداً بررسي و در صورت نياز اصالح كنيد BH16 تا    BH3 پاسخ به سواالت   BH18 پيش از طرح پرسش   �خير �         

BH18. سوال BH8 كنيدبررسي  را:   

 .بنويسيد B كد چپ سمت در را كودك نام. تولد ماه در را B در تقويم كد  ،1384فروردين  از تولد هر براي

 مدت طول اساس بر تولد از قبل هاي ماه از يك هر در و كنيد سوال را كشيده طول حاملگي كه هايي ماه تعداد تولد؛ هر براي

بطور مثال اگر  .)باشد است، كشيده طول حاملگي كه هايي ماه تعداد  از كمتر يكي بايد ها P تعداد: توجه. ( كنيد وارد P حاملگي

  . را وارد كنيد Pكد  8ماه قبلي ،   8را وارد كنيد و براي  Bماه طول كشيده بايد در ماه تولد در تقويم كد  9حاملگي 

  .تقويم در پشت آخرين صفحه پرسشنامه زنان قرار دارد

BH19 .باشد؟ يافته خاتمه زايي مرده يا سقط با كه ايد داشته حاملگي هرگز آيا 

نتيجه آن، منجر به تولد نوزاد زنده نشده باشد يعني حاملگي با  كه ستا داشته حاملگي هرگزپاسخگو  آيادر اين سوال ما مي خواهيم بدانيم 

و منظور از مرده زايي اين است . يافته باشدهفته خاتمه  20منظور از سقط اين است كه حاملگي قبل از . باشد يافته خاتمه زايي مرده يا سقط

  .هفته طول كشيده و سپس منجر به تولد نوزادي شده است كه هيچ گونه عاليم حياتي نداشته است 20كه حاملگي بيش از 

BH20 .يافت؟ خاتمه زماني چه شما زايي مرده يا سقط  به منجر حاملگي آخرين  

اگر ماه يك رقمي است از صفر  ماه را تبديل به عدد نماييد،.  را ثبت كنيدحاملگي كه منجر به تولد نوزاد زنده نشده ماه و سال آخرين 

را به و سال اگر نتواند ماه .  مشخص مي شود "03"ا بخرداد براي مثال ماه . استفاده كنيد قبل از عدد براي پر كردن فضاي خالي

  . ن بزنيدرا تخمي آنخاطر بياورد سعي كنيد 
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BH21 . سوال BH20 كنيد بررسي  را:  
ادامه دهيد در  BH22ه است با سوال يافت خاتمه آن از بعد يا 1384فروردين  در حاملگي آخرينپرس و جو كنيد در صورتيكه  

  مراجعه كنيديعني بخش پيشگيري از بارداري   بخش بعديه باشد به يافت خاتمه 1384فروردين  از قبل حاملگي آخرينصورتيكه 

  

BH22 . كشيد؟ طول ماه چند شما زايي مرده و سقط به منجر حاملگي آخرين                          
  تقويم

 و كنيد وارد تقويم در را T كد يافته خاتمه حاملگي كه ماهي در .كنيد توجه داشته باشيد كه تعداد ماههاي كامل را ثبت

ماهگي خاتمه يافته  4بطور مثال اگر پاسخگو بگويد  حاملگي اش در  .كنيد وارد را P كد حاملگي اين شده كامل هاي ماه بقيه براي

ماه را براي اين فرد در تقويم  3ماه و نيم بوده است بايد 3ماه را تمام كرده بود  يا نه؟ اگر جواب دهد خير،  4بايد سوال كنيد آيا 

  . را وارد مي كنيم Pو در دو ماه قبل از آن، كد را وارد مي كنيم  T كد ، يافته خاتمه حاملگي كه ماهيكد بزنيم يعني در 

 

BH23 . است؟ نشده زنده تولد به منجر آن نتيجه كه ايد داشته ديگري هاي حاملگي 1384فروردين سال  از  آيا  
را  1كد  است نشده زنده تولد به منجر آن نتيجه كه داشته ديگري هاي حاملگي 1384فروردين سال  از در صورتيكه پاسخگو

  . مراجعه كنيد BH25د و در صورت جواب خير به انتخاب كني

  

BH24 . ترتيب به را) زايي مرده(است نشده زنده تولد به منجر كه هايي حاملگي از يك هر براي حاملگي مدت طول و تاريخ 
  .كنيد ثبت را1384تا فروردين سال  اولين به آخرين از

  تقويم
  .نماييد وارد بارداري  شده كامل هاي ماه بقيه براي را P كد و كنيد وارد يافته خاتمه حاملگي كه ماهي در را T كد تقويم در 

 

BH25.   است؟ نشده زنده تولد به منجر آن نتيجه كه ايد داشته حاملگي 1384فروردين سال  از قبل  آيا  
را انتخاب  1كد  است نشده زنده تولد به منجر آن نتيجه كه داشته حاملگي 1384فروردين سال  ازقبل   در صورتيكه پاسخگو

  . مراجعه كنيديعني بخش پيشگيري از بارداري  بعدي بخشو در صورت جواب خير به ادامه دهيد  BH26و با د كني

  

BH26 .است؟ يافته خاتمه تاريخي چه در ايد داشته  1384 سال از قبل كه زايي مرده يا و سقط به منجر هاي آخرين حاملگي 

اگر ماه  ماه را تبديل به عدد نماييد،. منجر به تولد نوزاد زنده نشده را ثبت كنيد 1384 سال از قبل كهماه و سال آخرين حاملگي 

اگر .  مشخص مي شود "03"ا بخرداد براي مثال ماه . استفاده كنيد قبل از عدد يك رقمي است از صفر براي پر كردن فضاي خالي

  . را تخمين بزنيد آننتواند ماه را به خاطر بياورد سعي كنيد 

  

  بخش پيشگيري از بارداري

 .پاسخگو مي باشد خصوصي رفتارها و نگرشهايربوط به م سواالت اين. جرا شوده واجد شرايط، اسال 54 تا 15 زنان تمام براي بايد بخش اين

 از پيشگيري براي  مورد استفاده و انواع روشهاي شيوع ميزان ارزيابي براي نياز مورد پايه اطالعات تا شده بخش به گونه اي طراحي ناي

  .كند آوري جمع را بارداري
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 .مطمئن شويد مصاحبه از خصوصي بودن تا كند ترك را مصاحبه محل بخواهيد است كه حاضر پاسخگو و شما از غير ديگري شخص از هر

 باشد نداشته سواالت اين به پاسخگوئي براي رغبتي و ميل است نيز ممكن باشد تنها ميشود مصاحبه او با كه زني اگر حتي مواردي در

  .شود گذاشته ميان در آقايان با او است پاسخهاي و ممكن دارند مشاركت نيز آقايان شما تيم در كه كند احساس اگر بخصوص

CP1. هستيد؟ حاضرحامله حال در شما آيا  
را  "2"اگر باردار نيست  كد  .برويد CP1a به وانتخاب كنيد را "1 "دك است باردار پاسخگو اگر .انتخاب كنيد را مربوطه پاسخ

  .مراجعه كنيد CP2انتخاب كنيد و به  " مطمئن نيست" براي را "8 "كد يا نمي داند نيست مطمئن اگرانتخاب كرده و 

CP1a . هستيد؟ حامله شما كه است ماه چند  
  . كنيد ثبت را كامل هاي ماه تعداد

بطور مثال . كنيد انتخاب را شده تكميل هاي ماه تعداد كل  و كنيد شروع مصاحبه ماه با كنيد؛ وارد تقويم در  Pو  به ازاي هر ماه يك

در   P سهماه را تمام كرده است اگر بگويد تمام نكرده است به تعداد  4اگر پاسخگو بگويد در ماه چهارم حاملگي است بپرسيم آيا 

  .در دو ماه  قبل از آن  وارد مي كنيم Pدر ماه مصاحبه و دو  Pتقويم وارد مي كنيم يك 

CP2 .زوجها براي تاخير در بارداري يا جلوگيري از آن از راهها و . مي خواهم با شما درباره تنظيم خانواده صحبت كنم
  .روشهاي مختلفي استفاده مي كنند

  كنيد يا از روشي براي تاخير در بارداري يا جلوگيري از آن استفاده مي كنيد؟آيا هم اكنون شما كاري مي 
  .برويد CP8اگر پاسخ منفي است به  .انتخاب كنيد را پاسخكد مربوط به 

CP3 .در حال حاضر براي تاخير در بارداري يا جلوگيري از آن چه مي كنيد؟  

 اگر .نكنيد القا به وي  چيزي يد كه جوابها را براي پاسخگو نخوانيد و توجه داشته باش.را دايره بكشيد پاسخدور حرف مربوط به 

 پاسخگو اگر .انتخاب كنيد بكار برده را اخيراً كه روشهايي همه به مربوط كرد، كد پيشگيري اشاره  روش از يك بيش پاسخگو به

دايره   را" X" حرفدور  و نوشته "ساير" خالي جاي در كامل توضيحات با را آن از آن اطالع نداريد، شما نام مي بردكه را روشي

  . بكشيد

 روشي چه از اخيراً پاسخگو اينكه تعيين در است ممكن است خاصي مؤثر زمان براي مدت پيشگيري روش هر آنجائيكه از

 مصرف روزانه صورت به را قرص بايد ميكنند استفاده جلوگيري براي قرص از افراديكه .شويد مشكل مي كند دچار استفاده

استفاده  روشها از اين افراديكه كاندوم، در هر بار مقاربت مورد استفاده قرار مي گيرد بنابراين از استفاده مثل روشهايي .نمايند

  .اند كرده استفاده خود مقاربتهاي آخرين در را نهاآ "معموال مي كنند

 بدن از كه زماني تا IUD. تأمين مي كنند را مداوميروشها بدون نياز به هيچ گونه اقدام روزانه بوسيله زن، پيشگيري  ساير

كپسول باريك  6كه به شكل  )كاشتني كپسولهاي(ايمپالنت  .موثر است بارداري از پيشگيري شود براي درآورده اي و شود خارج

پيشگيري مي سال موجب  5مدت بيش از  براي در بازوي زنان توسط پزشك يا كاركنان بهداشتي كاشته مي شود و معموالً

در  .بماند باقي ماه 6 تا 2 بين است ممكن بارداري از پيشگيري براي تزريق تأثير روش .شود و پس از آن از بدن خارج مي گردد

  .بگيريد نظر در "استفاده اخير"به عنوان  را گذشته ماه كي صورت لزوم

انتخاب  "زنان بستن لوله "به نشانه  را A پيشگيري حرفبه عنوان روش اخير لستفاده كرده باشد  زنان بستن لولهاز  زني اگر

انتخاب  "مردان بستن ولهل" براي را B به عنوان روش اخير پيشگيري حرف كرده روش استفاده اين از ويهمسر  اگر وكنيد 

اين روش  نيست،كند يا همسرش  نمي زندگي داده انجام وازكتومي عمل كه مردي ديگر با ،زن اگر توجه داشته باشيد. كنيد
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 در زمان قاعدگي عدم بواسطه بارداري از پيشگيري عنيي "شيردهي تداوم" روش. نبايد به عنوان روش اخير در نظر گرفته شود

 است مطمئن اي براي پيشگيري استفاده مي كند و شيردهي  از كند اعالم "صراحتا كه شود ذكر  زني براي تنها بايد ، شيردهي

 .مي ماند امان در مجدد بارداري از شيردهي علت به كه

CP4 .د؟يكني م استفاده توقف بدوني سال و ماه چه از راي فعل روش  
  د؟يشو ايجو را توقف بدوني فعل روش از استفاده مدت

اگر ماه يك رقمي است از صفر براي پر  ماه را تبديل به عدد نماييد،. ماه و سال آخرين شروع استفاده از روش فعلي را ثبت كنيد

اگر نتواند ماه را به خاطر بياورد .  مشخص مي شود "03"ا بخرداد براي مثال ماه . استفاده كنيد قبل از عدد كردن فضاي خالي

  . را تخمين بزنيد آنسعي كنيد 

  تقويم
موجود در پشت پرسشنامه، به نكته زير توجه در تقويم ، جهت وارد كردن كدهاي مربوط به روشهاي پيشگيري از بارداري در حال حاضر

   :كنيد

با توجه به اينكه در ماههاي تقويم فقط يك كد مي توان نوشت بنابراين  است شده شخصمCP3در سوال  روش يك از بيش اگر •

باتوجه به اينكه روشهاي پيشگيري ذكر نوشته شده اند و  عددكد مربوط به روشهاي پيشگيري در دستورالعمل تقويم به صورت 

ي كه در فهرست روشهاي پيشگيري، در قسمت كد ،به ترتيب ميزان دائمي بودن از باال به پايين مرتب شده انددر تقويم،   شده 

بطور مثال اگر پاسخگو  اعالم كرد كه هم  .كنيد ثبتدر تقويم  را ) است "عدد كمتري"از نظر رياضي كدي كه (باالتر قرار دارد 

  د كني ثبتدر تقويم به آي يو دي است  را كه مربوط "  3 "استفاده مي كند كد )  6كد(دارد و هم از قرص ) 3كد(آي يودي 

 

CP5 .ز روش پيشگيري استفاده مي كرديد؟ آيا قبل از اينكه حامله شويد ا  
  .برويد CP9به هرچه باشد پاسخ  .انتخاب كنيد را پاسخكد مربوط به 

CP6 .آخرين روش پيشگيري كه قبل از حاملگي استفاده مي كرديد چه روشي بود؟  
  

 . انتخاب كنيد بكار برده را اخيراً كه روشهايي همه به مربوط كرد،كد پيشگيري اشاره  روش از يك بيش پاسخگو به اگر

  

CP7 .  آيا وقتي حامله شديد هنوز هم از اين روش استفاده مي كرديد  و همزمان با استفاده از اين روش حامله شديد؟  
  .برويد CP9دور كد مناسب را دايره بكشيد و به سوال 

  

CP8   . دليل اصلي شما براي اينكه از هيچ روش پيشگيري استفاده نمي كنيد چيست؟  

بطور مثال ممكن است همسر زن به دليل اشتغال در شهرديگري،  از زن (فقدان رابطه جنسي / روابط جنسي گهگاهي  "1"كد 

 )پاسخگو دور باشد و روابط جنسي منظمي نداشته باشند

  )با عمل جراحي تخمدانها يا رحم زن برداشته شده است( برداشتن رحم يا تخمدانها "2"كد 

  )ماه بگذرد، مالك يائسگي گفته پاسخگو است 12عدگي زن حداقل از آخرين قا( يائسگي "3"كد 

از زماني كه زايمان كرده شير مي دهد و تابحال هنوز قاعدگي وي شروع نشده و كال  از شيردهي به عنوان ( شيردهي  "4"كد 

  )روش پيشگيري از بارداري استفاده مي كند

يك سال است كه عليرغم عدم استفاده از روش پيشگيري حامله نشده  تا بحال حامله نشده و بيش از( نازايي اوليه  "5"كد 

  )است
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پيشگيري حداقل يك بار حامله شده است ولي بيش از يك سال است كه عليرغم عدم استفاده از روش ( نازايي ثانويه  "6"كد 

  )حامله نشده است

  )روز از زايمان وي گذشته است 60كمتر از (تازه زايمان كرده  "7"كد 

  ) بيشتر(خواستن فرزند "8" كد

مخالفت شخصي پاسخگو باعث عدم استفاده وي يا همسرش از روش پيشگيري از (مخالفت با برنامه تنظيم خانواده  "9"كد 

  )بارداري است

  )مخالفت همسرش باعث عدم استفاده وي يا همسرش از روش پيشگيري از بارداري است( مخالفت همسر "10"كد 

با برنامه تنظيم خانواده و روشهاي پيشگيري ... حداقل يكي از اظرافيان مانند مادر شوهر، مادر و يا (افيان مخالفت اطر "11"كد 

  )از بارداري  مخالف بوده و باعث عدم استفاده وي يا همسرش از روش پيشگيري از بارداري است

  )اده آنها از روش پيشگيري از بارداري استمسايل و اعتقادات مذهبي پاسخگو يا همسرش مانع استف( مسايل مذهبي  "12"كد 

  آسان نبودن استفاد از روش "13"كد 

  عوارض روش پيشگيري  "14"كد 

  ________)مشخص كنيد(ساير "96"كد 

  به صورت كدهاي عددي وارد شوند تقويمسال اخير در  5بايد روشهاي پيشگيري مورد استفاده در  CP9در سوال 

CP9 .گذشته سال چند طي در همسرتان يا شما كه  بارداري از پيشگيري روش مورد در سواالتي شما حاال مي خواهم از 
  .بپرسمكرده ايد  استفاده

  
  :اهنما ر سواالت

 بود؟ روش كدام روش آن ؟چه زماني بود كرديد استفاده را روش يكبه بعد  1384 فرورديناز  كه زماني آخرين  •

 كرديد؟ روش آن از استفاده به شروع شما زماني چه •

 كرديد؟ استفاده را روش آن شما مدت چه براي •

  تقويم
  .برگرديد 1384 فروردين به و شروع اخير زمان از. كنيد استفاده تقويم از استفاده، زمان دوره از شدن جويا براي

  . ببريد بكار مرجع نقطه عنوان به را بارداري دوره و تولد، هاي تاريخ ها، بچه اسامي

  .كنيد ثبت خالي هاي ماه در استفاده عدم موارد براي "صفر" يا كنيد وارد را استفاده مورد روشكد 

  
موجود در پشت پرسشنامه، به نكته در تقويم به بعد،  1384 فرورديناز جهت وارد كردن كدهاي مربوط به روشهاي پيشگيري از بارداري 

  : زير توجه كنيد

با توجه به اينكه در ماههاي تقويم فقط يك كد مي توان نوشت بنابراين كد هاي مربوط  است شده شخصم روش يك از بيش اگر •

به در تقويم،   باتوجه به اينكه روشهاي پيشگيري ذكر شده به روشهاي پيشگيري در تقويم به صورت عدد نوشته شده اند و 

كدي (ي كه در فهرست روشهاي پيشگيري، در قسمت باالترقرار دارد كد ،ترتيب ميزان دائمي بودن از باال به پايين مرتب شده اند

دارد و ) 3كد(اعالم كرد كه هم آي يودي  بطور مثال اگر پاسخگو  .كنيد ثبتدر تقويم  را  )است "عدد كمتري"از نظر رياضي كه 

   .كنيد ثبتدر تقويم را كه مربوط به آي يو دي است   3استفاده كرده است كد )  6كد(هم از قرص 

روش پيشگيري اي  را ذكر كرده كه در حال حاضر استفاده مي كند و اعالم كرده است كه قبل   CP4بديهي است اگر پاسخگو براي سوال 

  . شروع به استفاده از اين روش كرده است نيازي به مراجعه مجدد به تقويم نيست 84از فروردين 
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   :توجه

در مورد پاسخگويي كه در طول دوره زماني مربوط به تقويم،  يكي از روشهاي پيشگيري را تا مدتي استفاده نموده و سپس استفاده از روش 

در سمت  قطع كرده و اين روش را ادامه نداده است.... به داليلي نظير يائسگي يا برداشتن رحم و تخمدان، عوارض روش و را 

نمونه اين مسئله در . كه به نشانه عدم استفاده از روش مي باشد دليل قطع روش قبلي را در سمت چپ اين كد بنويسيد "0"كد چپ 

  . پيوست پرسشنامه زنان موجود است

  

  نشده برآورده نيازهاي بخش

 اي و فرزند ديگري نمي خواهد خودش گفته وطبق است فعال نيز جنسي نظر از و بوده بارور كه است كسي نشده برآورده نيازهاي داراي زن

 به نشده برآورده نيازهاي مفهوم. كند نمي استفاده بارداري از پيشگيري روش هيچ از بارداري بعدي را به تاخير بيندازد ولي دارد تصميم

 ديگر تعدادي از بخشهاي تسواال اين بخش مانند سواالت. اشاره دارد بارداري از پيشگيري روشهاي و زن تمايل توليد مثلي بين شكاف

  .دارد يا خير اي نشده برآورده نيازهاي تنظيم خانواده، براي آيا زن كه مطلب است اين ارزيابي براي

UN1. » CP1  «آيا پاسخگو هم اكنون باردار است؟: را بررسي كنيد   

 باردار مصاحبه زمان در كه زني از راUN4تا  UN2  سواالت مي دهد اطمينان شما به كه است غربالگر سوال كي سوال اين

 انتخاب كنيد و مربوطه بخش در را وي پاسخ است باردار هم اكنون زن اگر .كنيدرا بررسي  CP1 سوالبه  پاسخ .نپرسيد نيست

 سوال به است يا نيست باردار كه نمي داند اي نيست مطمئن نبوده، باردار اگر .دهيد ادامه UN2 سوال با را پرسشنامه

UN5كنيد مراجعه.  

UN2 .آيا زماني كه باردار شديد تمايل به بارداري در آن زمان داشتيد؟. مي خواهم درباره بارداري اخيرتان با شما صحبت كنم  

 پرسش بعدي سوال با صورت اين غير در و كنيد راجعهم UN4  سوال به است "بلي" جواب اگر .كد مناسب را انتخاب كنيد

 .دهيد ادامه را خود

UN3 . آيامي خواستيد بعداً بچه دار شويد يا ديگر فرزند نمي خواستيد؟  

  .انتخاب كنيد را سوال پاسخكد مربوط به 

UN4 . آيا به غير از كودكي كه اكنون در انتظارش هستيد باز هم فرزند ديگري مي . حاال ميخواهم درباره آينده سوال كنم
  ؟خواهيد يا ترجيح مي دهيد ديگر بچه نداشته باشيد

 سوال پاسخ. فكر نكند ما درباره كودكي كه هم اكنون در شكم دارد سوال مي كنيم باردار زن شويم مطمئن بايد دقت كنيد كه

 او چنانچه .برويد UN7 سوال به و انتخاب را" 1" دك باشد داشته ديگري باز هم فرزند خواهد مي پاسخگو اگر .انتخاب كنيد را

بپرسيد و اگر تصميمي نگرفته يا  راUN13 سوالانتخاب كنيد ورا  "2 "دكاصالً بچه نمي خواهد  و يا خواهد نمي ديگري فرزند

  .بپرسيد راUN13 و سوال.انتخاب كنيد را "8 "دكنمي داند 

UN5 . »CP3  «آيا پاسخگو هم اكنون از روش لوله بستن زنان استفاده مي كند؟: را بررسي كنيد  

  مراجعه كنيد UN13 به � بلي  �     

  ادامه دهيد UN6 باخير     �     
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UN6. بچه  نداشته باشيد؟) ديگر(مي خواهيد يا ترجيح مي دهيد ) ديگري(آيا فرزند . حاال ميخواهم درباره آينده سوال كنم  

 دار بچه قصد اگر و كنيد انتخاب را "1" دك شود دار بچه دوباره خواهد مي زن اگر .انتخاب كنيد را سوال كد مربوط به پاسخ

نمي تواند  كه داد پاسخ اگر .كنيد مراجعهUN9 سوال به و انتخاب را "2" دك خواهد نمي اصوالً ديگر فرزند و يا ندارد شدن

 انتخاب را" 8" كد  داند نمي اي ندارد تصميمي هم اگر.بپرسيد  راUN11 سوال سپس و كنيد انتخاب را" 3" دكباردار شود 

  .كنيد مطرح راUN9 سوال و كنيد

UN7 . چه مدت صبر كنيد؟) بعدي(دوست داريد پيش از تولد فرزند  

 تمام از بايد سوال اين .كسب كرده ايد نياز به جمله بندي مناسب داريد پاسخگو قبالً از كه اطالعاتي در اين بخش بر اساس

  .شود پرسيده دارند شدن دار بچه قصد ميگويند كه)  يا غير باردار باردار( زناني 

 كه جوابهايي براي" 2" دك و است ماه به كه جوابهايي براي" 1"د ك .باشد سال اي ماه به تواند مي پاسخ كه به ياد داشته باشيد

 "993 "كد دارد، شدن بادار قصد حاضر حال در پاسخگو اگر.كنيد درج مناسب جاي در را ها پاسخ و كنيد است انتخاب سال به

 پاسخ اگر و كنيد انتخاب را "994" دك شود، باردار نميتواند كه داد پاسخ اگر .كنيد انتخاب " حاال/ بزودي  " كلمه براي را

انتخاب كنيد  را "998" دك است،"داند نمي" وي پاسخ اگر "نهايتا و انتخاب "ساير " كلمه براي را "996" دك ديگري بدهد

  .مراجعه كنيدUN11 سوال به بايد شوند باردار توانند نمي دنميده پاسخ كه براي زناني.

UN8  .»CP1  «آيا پاسخگو هم اكنون باردار است؟: را بررسي كنيد  

 اگر .ادامه دهيد UN13 با سوال و انتخاب كنيد را نمربع مربوط به آ هم اكنون باردار است زن اگر.كنيد بررسي راCP1 سوال

 سوال با را پرسشنامه و انتخاب كنيد را نمربع مربوط به آ نميداند، اي و نيست مطمئن خود بارداري از اي نيست، باردار هم اكنون

UN9 دهيد ادامه.  

UN9. »CP2  «آيا پاسخگو هم اكنون از هيچ روش پيشگيري استفاده مي كند؟: را بررسي كنيد  

 را نمربوط به آمربع  مي كند استفادهرا  بارداري از پيشگيري روشهاي از يكي هم اكنون زن اگر كنيد، بررسي راCP2 سوال

 را نمربع مربوط به آ نمي كند، استفاده جلوگيري براي روشي هيچ از اگر و كنيد مراجعهUN13 سوال به و انتخاب كنيد

 .بدهيد ادامه UN10 سوال با را پرسشنامهو  انتخاب كنيد

UN10. آيا فكر مي كنيد در شرايط كنوني مي توانيد باردار شويد؟  

 .گرفت نظر در بارداري از براي پيشگيري نشده برآورده داراي نيازهاي توان ندارد را نمي شدن باردار توانايي است معتقد كه زني

انتخاب  را  پاسخكد مربوط به . خير اي دارد را شدن باردار فكر مي كند توانايي زن آيا كه است موضوع اين درك براي سوال اين

  .كنيد

UN11 . چرا فكر مي كنيد نمي توانيد باردار شويد؟  
فقدان رابطه جنسي و يا شيردهي و غيره / به داليل جسمي يا به داليلي نظير روابط جنسي گهگاهي است كه معتقد زن اگر

 تمام كرد اشاره علت كي از بيشتر به اگر. انتخاب كنيد را مربوط پاسخ .بپرسيد را آن دليل بايد ندارد را شدن باردار توانايي

كنيد و  انتخاب "ساير " كلمه براي را "X" دك ديگري بدهد پاسخ اگر. انتخاب كنيد كدهاي مربوط به گزينه هاي بيان شده را

  انتخاب كنيد را "Y" دك است،"داند نمي" وي پاسخ اگر "نهايتا و .پاسخ او را ثبت كنيد
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UN12. » UN 11  «هرگز قاعده نشده است ذكر شده؟: را بررسي كنيد  
 بخش به وانتخاب كرده ايد مربع اول جمله را عالمت بزنيد  "هرگز قاعده نشده است" براي را C اگر. كنيدبررسي  راUN11 سوال

  .دهيد ادامه UN13  سوال با را پرسشنامه ، نشدهانتخاب  C اگر .برويد بخش تمايل به باردارييعني  بعدي

UN13 .آخرين دوره قاعدگيتان چه زماني شروع شد؟  

 به و "3 " كد ماه به ،" 2" كد هفته به ، "1 "كد روز به براي پاسخ. باشد سال اي ماه به تواند مي پاسخ به خاطر داشته باشيد كه

 را "994" دك اند، كرده خارج بدن از را او رحم اي و شده ائسهي كه بگويد اگر .كنيد را پر مناسب محل و انتخاب را "4" كد سال

 است نشده قاعده هرگز اگر "نهايتا و "995" قبل از آخرين زايمان بوده كد او قاعدگي آخرين كند اعالم هم اگر و نماييد ثبت

  .نماييد انتخاب را "996" دك

 

 

  بخش تمايل به بارداري

تاريخچه "را در بخش  BH3.نوزاد زنده داشته اند اجرا شودسال پيش از مصاحبه تولد  2اين بخش بايد براي تمام زناني كه در طول 

هنگامي كه . را در محل مشخص شده در باالي بخش ثبت كنيد 87بررسي كرده و نام آخرين كودك به دنيا آمده بعد از آبان  "باروري

  .سواالت را مي پرسيد هر جا الزم است از نام اين كودك استفاده كنيد

DB1a .BH8 تاكنون زايمان نوزاد زنده داشته است؟ 87آيا پاسخگو از آبان : را بررسي كنيد  
در سواالت زير .  در اينجا ثبت كنيد BH3نام آخرين كودك به دنيا آمده را از  .  در صورتيكه پاسخ بلي است، سواالت اين بخش را بپرسيد 

  .برويد DB8پاسخ خير است، به  در صورتيكه. هر كجا الزم است از نام اين كودك استفاده كنيد

  

DB1.  نمي  ديگر مي خواستيد حامله شويد، يا مي خواستيد بعدا حامله شويد يا اصال آيا را حامله شديد) نام(زماني كه
  خواستيد حامله شويد؟

بپرسيد و بر اساس جواب كد مربوطه را تاكنون زايمان زنده داشته اند در مورد خواسته يا ناخواسته بودن بارداري را  87از زناني كه از آبان 

اگر به اختيار و با . را انتخاب كنيد  " 1"اگر اصال نمي خواسته ديگر  باردار شود و تعداد بچه ها را كافي مي دانسته، كد . انتخاب كنيد 

اگر مي خواسته بچه ديگري داشته . يدرا انتخاب كن "2"برنامه باردار شده است و زماني كه باردار شده كامال رضايت خاطر داشته است، كد  

، كد "يك بچه ديگر مي خواستم ولي نه به اين زودي  "باشد ولي زماني كه باردار شده زمان مناسب و دلخواه او نبوده است مثال مي گويد

و بارداري برايش ناراحت اگر پاسخ فرد حاكي از آن است كه برايش فرقي نداشته كه در آن زمان باردار مي شده . را انتخاب كنيد  " 3"

  .را انتخاب كنيد  " 4 "كننده نبوده است، كد

DB2  .چه مدت مي خواستيد صبر كنيد و بعدا باردار شويد؟  

  .مدتي را كه پاسخگو مي خواسته تا بارداري صبر كند را ثبت كنيد
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DB3.  نمي ديگر بعدا حامله شويد يا اصال تحامله شويد، يا مي خواس مي خواستهمسرتان  آيا را حامله شديد) نام(زماني كه
  خواست حامله شويد؟

ممكن است فرد دقيقا عقيده همسرش . است، با اين تفاوت كه اين خواست را درباره  همسرش جويا مي شويد  DB1توضيحات مانند سوال 

  .را انتخاب كنيد  " 98"كدرا نداند، بنابراين 

DB4.  حامله شويد؟ چه مدت ميخواست صبر كنيد و بعداشوهرتان  

ممكن است فرد دقيقا عقيده همسرش . است، با اين تفاوت كه اين خواست را درباره همسرش جويا مي شويد  DB2توضيحات مانند سوال

  .را انتخاب كنيد  " 98 "كد را نداند، بنابراين 

DB5. آيا اين حاملگي خواسته شما بود يا خواسته همسرتان يا اين كه اين حاملگي از نظر هر دوي شما   در مجموع سوال مي كنم

  ناخواسته بود؟

او در اين سوال از پاسخگو بخواهيد تا نظر خودش  و همسرش را درباره بارداري به طور كلي بيان نمايد كه آيا اين يك بارداري دلخواه براي 

  .ي ناخواسته است و بر اساس تعاريف زير كد گذاري نماييدو شوهرش است و يا يك باردار

  .بارداري فقط به دلخواه زن بوده و شوهرش از وقوع اين بارداري ناراضي بوده است: خواسته زن "1"كد

  .بارداري فقط به دلخواه  شوهرش بوده و زن از وقوع اين بارداري ناراضي بوده است: خواسته مرد "2"كد 

  .بارداري كامال به دلخواه زن و شوهر بوده و از وقوع بارداري كامال راضي بوده اند: دو خواسته هر "3"كد 

  .زن و شوهر، هر دو از وقوع بارداري ناراضي بوده اند: ناخواسته هر دو "4"كد 

 .برويد  DB7باشد، به سوال  "4"در صورتيكه پاسخ كد 

DB6. ا بوده است؟همسرتان يا هر دو شم/ چرا اين حاملگي خواسته شما  

  . انتخاب كنيد باشد، علت خواسته بودن بارداري را مشخص نماييد و كد مربوطه را 3و يا  2، 1د ك،  DB5در صورتي كه پاسخ به سوال 

  .چون تا به حال فرزندي نداشته، مي خواسته باردار شود: نداشتن فرزند " 1"د ك

  .خودش يا همسرش فرزند بيشتري مي خواسته اندحداقل يك فرزند داشته ولي : خواستن فرزند بيشتر "2"كد

دليل اصلي بارداري خواستن فرزند دختر بوده است و يا اينكه تعداد فرزند دختري كه داشتند كافي نبوده و : خواستن فرزند دختر "3"كد

  .باز هم فرزند دختر بيشتري مي خواستند

سر بوده است چون فقط فرزند دختر داشتند و به اميد داشتن فرزند پسر دليل اصلي بارداري داشتن فرزند پ: خواستن فرزند پسر "4"كد

  .باردار شده است و يا اينكه تعداد پسري كه داشتند كافي نبوده و باز هم پسر بيشتري مي خواستند
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DB6a . وجود دارد؟) عالوه بر خواستن فرزند(آيا علت ديگري براي تمايل شما به حاملگي  
  .بكشيد دور كد مناسب را دايره

توجه داشته باشيد تمام گزينه ها را از پاسخگو . توضيحات مربوط به هر گزينه داخل پرانتز و بعد از همان گزينه ذكر شده است

اگر پاسخگو به بيش از يك مورد اشاره كرد دور تمام موارد . پرسيده و در صورت جواب مثبت، دور كد مربوط به آن را دايره بكشيد

   .بكشيد ذكر شده را دايره

DB7  .آيا قبل از اينكه حامله شويد از روش پيشگيري استفاده مي كرديد؟  

در صورت پاسخ خير، مجدا به وي تاكيد شود كه آيا شما و همسرتان، اقدامي براي جلوگيري از بارداري انجام مي داديد، در صورت 

 .را انتخاب كنيد "2"را انتخاب كنيد و در صورتيكه پاسخ خير بود كد "1 "پاسخ بلي، كد

DB8 .بچه دار شويد، ترجيح مي دهيد فرزندتان پسر باشد يا دختر؟)  باز هم( اگر در آينده  

  .دقيقا به جنس پسر اشاره مي كند:  پسر " 1"كد

  .دقيقا به جنس دختر اشاره مي كند: دختر "2"كد 

برايش فرقي نمي كند و كامال نسبت به اين موضوع بي جنس فرزندي كه قرار است در آينده داشته باشد : فرقي نمي كند "3"كد 

  .تفاوت است 

  .پاسخگو مي گويد كه ديگر اصال بچه نمي خواهد و ديگر تصميم دارد كه بچه دار نشود "4"كد 

ار شدن ديگر اصال توانايي و يا شرايط بچه د... پاسخگو به داليلي همانند درآوردن رحم يا تخمدان، يايسگي، فوت همسر و   "5"كد 

  .را ندارد

  

  نوزاد مادر وبهداشت بخش 

تاريخچه "را در بخش BH3.سال پيش از مصاحبه تولد نوزاد زنده داشته اند اجرا شود 2اين بخش بايد براي تمام زناني كه در طول 

هنگامي كه . ثبت كنيدرا در محل مشخص شده در باالي بخش  87بررسي كرده و نام آخرين كودك به دنيا آمده بعد از آبان  "باروري

  .سواالت را مي پرسيد هر جا الزم است از نام اين كودك استفاده كنيد

يعني بخش  بعد بخشصرفنظر كرده و به  بخشمصاحبه نداشته، از اين  پيش ازسال  2طولزنده اي درنوزاد هيچ تولد نوزاد پاسخگو اگر 

  .برويدنظام سالمت 

و مراقبتي كه مادر اطالعاتي در مورد سالمت  در اين بخش. استنوزاد در زمينه سالمت مادر و  يهدف از اين بخش بدست آوردن اطالعات

  .سوال مي كنيمدر زمان تولد مادر شيرتغذيه با زن نوزاد و باره ودر همچنين  .آوريم بدست مي دريافت كردهدر طول بارداري و زايمان 

بايد دوران بارداري معمول مراقبتهاي  .كمك مي كنددوران بارداري و وضع حمل  در همراهمشكالت  به تشخيصمراقبتهاي دوران بارداري 

 هاي مراقبت(دريافت شده است رداري ادر طول باست كه ارداري ب مراقبتمربوط به هر گونه  تاين سواال .دشوهمه زنان باردار انجام براي 

  .)نه آنها كه به داليل ديگر انجام گرفتهمخصوص دوران بارداري و 
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MN1a   .BH8 تاكنون زايمان نوزاد زنده داشته است؟ 87آيا پاسخگو از آبان : را بررسي كنيد  
در .  در اينجا ثبت كنيد BH3نام آخرين كودك به دنيا آمده را از  .  در صورتيكه پاسخ بلي است، سواالت اين بخش را بپرسيد 

 بخش بعدي يعني بخش نظام سالمتدر صورتيكه پاسخ خير است، به . سواالت زير هر كجا الزم است از نام اين كودك استفاده كنيد

  .برويد

MN1.  بارداري مراجعه كرديد؟  را حامله بوديد به فردي براي معاينه يا مراقبت) نام(آيا زماني كه  

مراقبت دوران بارداري عبارت است از هرگونه مراقبت و يا معاينه اي كه زن، در دوران بارداري خود به دليل حاملگي و  در زمينه 

  . سالمتي خود و يا جنيني كه در شكم دارد دريافت نمايد

  .كد مربوط به پاسخ را انتخاب كنيد

  .ادامه دهيد MN2با د اد "بلي"اگر پاسخ  .برويد MN5به  كنيد وانتخاب را  "2"ه است كد كردنبه فردي مراجعه اگر  

MN2.   مراجعه كرديد؟فردي به چه  
  :پرس و جو كنيد

 ديگري هم مراجعه كرديد؟ فردبه 

  .درباره تخصص فرد سوال كنيد و دورتمام موارد ذكر شده را دايره بكشيد

 فردرا مشخصآن  تخصصو نيز  .همه افراد را ثبت كنيد ويا خير كرده است راجعه فرد م 1بيش از ه كنيد كه آيا بپرس و جو 

او را با كلماتي كه  " ساير"را انتخاب  كرده و در بخش   ”X“را ثبت كنيدفرد مذكور چگونه بايد اگر مطمئن نيستيد  .كنيد

ئي الزم براي كه تجارب ماما كاركنان ماهر بخش سالمت هستند و ماماها پزشكان .كنيد شريح، ت هاستفاده شد توصيف اوبراي 

ممكن است آموزش ديده "محلي و روستايي ماماهاي" .ندرا دار و تشخيص يا ارجاع زايمانهاي پيچيدهنرمال زايمانهاي كنترل 

  . بدون آموزش باشندخير باشند يا 

ر صورت گفتن كلمه ماما مثال د. همچنين در مورد افراد محلي مشخص نماييد كه آن فرد آموزشهاي الزم را ديده است يا نه

  .توسط زن واجد شرايط، جويا شويد كه ماما محلي بوده است يا روستايي يا ماماي تحصيل كرده

مراقبتهايي كه سايرين  شده را ازمراقبتهاي دوران بارداري كه توسط مراقبين بهداشت حرفه اي ارائه آن دسته از  بتوانيد دباي

  ..تفكيك كنيددهند  ارائه مي

MN3 .طول اين بارداري چند مرتبه مراقبتهاي دوران بارداري دريافت كرديد؟ در  

زمانيكه آخرين ( استمراجعه كرده شخصي جهت مراقبت هاي بارداري ه بارداري چند بار بول آخرين از پاسخگو بپرسيد در ط

  .داليل ديگر نيست بهيا پرستار  پزشكبا مراجعه به به مراقبتهاي بارداري اشاره دارد و شامل سوال اين  ).كودك را باردار بود

MN4 .   آيا هيچكدام از موارد زير را به عنوان بخشي از مراقبتهاي دوران بارداري در طول اين بارداري انجام داديد؟  
در  .دكنيانتخاب را  "1" كد بود "بلي"اگر پاسخ  .ن سوال بعدي ثبت كنيدددر مورد هر مرحله سوال كرده و پاسخ را قبل از پرسي     

اد يميخواهيم بدانيم كه آيا هر يك از مراحل  .شايد الزم باشد كه بعضي مراحل را توضيح دهيد. دانتخاب كني را "2" كد صورت منفي بودن

اين مهم نيست كه براي يكبار يا بيشتر انجام  .يا خير از مراقبتهاي بارداري در طي آخرين حاملگي انجام شده است هيچكدامشده در طي 

زير  واردم درباره اين سوال  .انجام گرفته استمراجعه يا در همان يكبار معاينه انجام شده است و يا معاينات در طول چند مرتبه  ده است،ش

  :پرسيده ميشود
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  فشار خون اندازه گيري. الف

وقتي كه  .در بخش باالي بازو پيچيده و باد ميشود الستيكي نواري .اندازه گيري مي شودفشار خون با يك دستگاه پزشكي 

به ضربان رگهاي خوني گوش ميكند تا فشار  گوشيشخصي كه فشار خون را اندازه  ميگيرد، با يك  كم ميشود نوارميزان باد در 

  .خون را اندازه بگيرد

  )غير از انجام تست حاملگي(نمونه ادرار   -ب

  )لگيغير از انجام تست حام(نمونه خون  - ج

نمونه خون  .)معموال از رگ نزديك به آرنج يا مچ گرفته ميشود( .گرفته شود وريدنمونه خون ممكن است از سر انگشتان يا از 

تاكيد كنيد كه گرفتن نمونه  .گرفته مي شودو بيماريهاي عفوني  يانگلعفونتهاي  ،كم خونيبراي آزمايش انواع بيماري ها مثل  

  .ملگي منظور ما نمي باشدخون يا ادرار جهت تست حا

MN4a . مكمل هاي زير را مصرف كرده ايد؟در طول اين بارداري آيا  
انتخاب را  "1" كدبود "بلي"اگر پاسخ  .ن سوال بعدي ثبت كنيددسوال كرده و پاسخ را قبل از پرسيها  يك از مكملدر مورد هر 

توجه داشته باشيد كه در اين سوال فقط تجويز توسط پزشك، مد نظر . دانتخاب كني را "2" كد در صورت منفي بودن .دكني

  . نيست بلكه استفاده از مكملها مورد نظر ما است

  :زير پرسيده ميشود واردم درباره اين سوال 
قرص آهن                ) الف  

قرص اسيد فوليك        )ب  

  مولتي ويتامين   ) ج

  )فرفوليك(فيفول ) د

  

MN5 .  كارت يا مدرك ديگري كه واكسنهاي خود شما در آن ثبت شده باشد داريد؟ ممكن است آن را ببينم؟آيا  
بخواهيد كه  پاسخگواز  او باشد؟ نشان دهنده واكسيناسيونيا مدرك ديگري دارد كه واكسيناسيون اول بپرسيد كه آيا كارت 

اگر كارت موجود است  .انتخاب كنيد را "1"ه كرده ايدكد كه كارت را مشاهداين مدرك را به شما نشان دهد و براي ثبت اين 

بگويد كه چنين كارتي دارد ولي نميتواند آن را به شما نشان دهد و  پاسخگواگر  .الت زير از آن كمك بگيريدابراي پاسخ به سو

  .كنيدانتخاب را  "2"يا به شما نشان نميدهد،

 آخرينچه مدت پيش  پاسخگوبفهميد سعي كنيد بايد  )انتخاب كرده MN5را در  "3" يا "2"(اگر كارت در دسترس نيست  

كنيد و پاسخهاي  پرس و جو. ده استكردريافت  واكسن توأمجمعاً در طول زندگي اش چند بار و را دريافت كرده واكسن توأم 

   .يادداشت كنيد محل مخصوصاو را در 

بوده يا  واكسن توأماست نتوان مشخص كرد كه آيا تزريقاتي كه دريافت كرده ممكن  اشته باشدندواكسيناسيون زني كارت اگر 

  .خير

MN6.   را باردار بوديد آيا واكسن توام براي پيشگيري از كزاز نوزادي در بازو يا شانه شما تزريق شد؟ )نام(زماني كه  

انتخاب  را  "1"كد  است "بلي" اگرپاسخ. خيراست يا  داشته واكسن توأم تزريق بارداري آخرين طول در آيا بپرسيد پاسخگو زا

  . نماييد مراجعهMN9 سوال به وكرده  انتخاب را  جواب اين براي نظر مورد دك است "داند نمي" اي "خير"  پاسخ اگر  .نماييد
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MN7. را چند بار دريافت كرديد؟ در طول بارداريتان اين واكسن توأم  

 نمي"  پاسخ اگر ..برويد MN8 سوال سراغ به ادامه براي و بنويسيد محل مخصوص در كند مي ذكر كه پاسخگو را دفعاتي تعداد

  .كنيد مراجعه MN9 سوال به وانتخاب كنيد را" 8" كد است " داند

MN8 . در»MN7  « در طول آخرين بارداري ثبت شده است؟ واكسن توأمچندبار تزريق  

طول  در واكسن توأم تزريق بار 2 به حداقل اگر. كنيد بررسي در رابارداري  آخرين طول در واكسن توأم تزريق دفعات تعداد

 ادامه را پرسشنامهMN9 سوال با شده اشاره بار 2 از كمتر به اگر و كنيد مراجعهMN12 سوال به شده اشاره بارداري آخرين

  .دهيد

MN9.  هيچگونه واكسن توأم براي محافظت از خودتان يا كودك بعدي دريافت كرديد؟ )نام(آيا پيش از بارداري  

 سوال و ردهانتخاب ك را مربوطه جواب داند، نمي اي نزده توأم واكسن بارداري از قبل اگر .كشيددايره ب را مربوطه پاسخ دور

MN17 بپرسيد اگر پاسخ مثبت بود  راMN10 پاسخ  اين سوال  مي تواند مشمول هرگونه واكسن محتوي كزار باشد .برويد .  

MN10 .چند بار واكسن توأم دريافت كرديد؟ )نام( پيش از بارداري  

 سوال) در هر زماني پيش از آخرين بارداري( بارداريها بين بارداري ما قبل آخر يا از قبل اي طول در توأم واكسن درباره دوزهاي

پاسخ اين سوال  مي تواند مشمول هرگونه  .نماييد ب ثبتمحل مناس در را پاسخ شد انجام MN7 سوال در كه همانطور .كنيد

  . واكسن محتوي كزار باشد

MN11 . ِآخرين واكسن توأم را دريافت كرديد؟) نام(چند سال پيش از بارداري  

پاسخ را . گيري از كزار نوزادي دريافت كرده استاز پاسخگو بپرسيد چند سال پيش از بارداري آخرين واكسن توام را براي پيش

 .پاسخ اين سوال نيز مي تواند مشمول هرگونه واكسن محتوي كزار اعم از توام يا ثالث باشد .در جاي مشخص شده ثبت كنيد

MN11a .با ���� هاي سيستان و بلوچستان، كرمان يا هرمزگان اگر در استانMN12     ادامه دهيد  
 مراجعه كنيد    MN18به ���� ساير استانها               

MN12 .MN1   در طول اين بارداري بررسي كنيدمراقبت هاي دوران بارداري را براي وجود  
  دامه دهيدا    MN13با �دريافت شده است مراقبت هاي دوران بارداري بلي  �    

  مراجعه كنيد MN18 به  �دريافت نشده است  مراقبت هاي دوران بارداري خير �    

  

MN13 . از ابتال به ماالريا دريافت كرديد؟ پيشگيريدارويي براي مراقبت هاي دوران بارداري آيا در طول هيچيك از اين  
 ماالريا عفوني بيماري به ابتال براي نيست باردار كه زماني از بيشتر را او و شده ضعيف مادر بدن ايمني سيستم بارداري، مدت طول در

 جدي طور به وياست  ممكن چنانچه. دارد دنبال به جنين و مادر براي خطرناكي عواقب بارداري دوران در ماالريا بيماري. كند مي مستعد

 زنان ميكند پيشنهاد جهاني بهداشت سازمان. شود منجر مرگ به و   مبتال جنين وزن شديد كاهش و مادر خوني كم ماالريا، بيماري به

 3 "معموال كه( SP/Fansider داروئي دوز از كباري ماهي بيماري اين به ابتال از پيشگيري منظور به ماالريا بيماري شيوع مناطق در باردار

  .نمايند استفاده) بارداري 9 و 8 و 7 ماه عنيي( بارداري آخر ماه 3 در) شود مي مصرف هم با كجاي قرص



74 

 

 متناوب پيشگيرانه درمان نام به و ميشود تجويز نوزاد تولد از پيش معاينات طي در ،SP/Fansider قرص مصرف پيشگيري اين در"معموال

(IPT) داروي ژنريك نام. است معروف SP/Fansider، از. شود توليد نيز ديگر نامهاي به است ممكن و بوده پريمتامين- سولفادوكسين 

  .كرد استفاده پيشگيرانه داروي عنوان به ميتوان نيز ماالريا ضد داروهاي ساير

 كي كه شود مي شامل را داروهايي تنها شوند مي استفاده ماالريا بيماري از پيشگيري براي كه داروهايي. دايره بكشيد را مربوطه پاسخ دور

 دارو بارداري دوران طول در پاسخگو  اگر. است نشده مبتال هم ماالريا بيماري به و نموده مصرف را آن بارداري مدت طول در باردار زن

  .كنيد مراجعه بعدي لسوا به پرسشنامه ادامه براي است نشده مبتال هم ماالريا بيماري به و كند مي مصرف

 چنين كه داند نمي او اگر .دايره بكشيد را 2كد  دور ،است نكرده مصرف ماالريا بيماري به ابتال از پيشگيري براي دارويي هيچ پاسخگو  اگر

 را 8 عدد "داند نمي" پاسخ براي است، كرده دريافت خود بارداري آخرين دوران طي در ماالريا بيماري به ابتال از پيشگيري براي را درماني

  .كنيد مراجعه MN18 سؤال به ادامه براي دوحالت هر در.كنيد انتخاب

 داروئي مراقبتهاي به اقدام آن از پس و است كرده تب اي و شده دچار ماالريا بيماري به بارداري دوران در كه كند اظهار پاسخگو  چنانچه

 مراجعه MN18 الوس به و دايره بكشيد "نه" پاسخ براي را 2 عدد دور مواردي چنين در.نميشود محسوب پيشگيرانه درمان ،جزو كرده

 .كنيد

  

MN14 .ايد؟ كرده استفاده ماالريا بيماري به ابتال از پيشگيري براي داروئي نوع چه از  
  .نماييد ادداشتي كرده مصرف بارداري دوران در ماالريا بيماري به ابتال از جلوگيري براي كه را داروئي هر نام. كنيدانتخاب  را مربوطه پاسخ

 خاطر به را آن شما بندي بسته هاي نمونه به كردن نگاه با تا بخواهيد او از نياورد خاطر به را كرده مصرف كه داروئي نام پاسخگو  اگر

 اظهار زن اگر. نمايد انتخاب تا داده نشان وي به را ماالريا ضد داروهاي رايج هاي نمونه است، نكرده استفاده بنديها بسته اين از او اگر.بياورد

 اينكه فرض بر را  A حرف دور كرده مصرف كجاي صورت به قرص سه دمراقبتهاي دوران بارداري خو طي در و بارداري دوران در كه كند

  .بكشيد دايره بوده، SP/Fansider داروي

 كه را داروئي نام اگر و را انتخاب كنيد X حرف و كرده ادداشتي "ساير" خالي جاي در را دارو آن نام كرده استفاده ديگري داروي از زمانيكه

  .كنيد انتخاب را Z حرف دانست نمي را نموده مصرف ماالريا بيماري از پيشگيري براي

  

MN15.   MN14  كنيد بررسي دارو مصرف مورد در را.  
 سؤال به است نكرده استفاده خود اخير بارداري دوران در SP/Fansider داروي از خانمي اگر كه است منظور اين به كنترل سؤاالت اين

  .دهد پاسخ بعدي

 MN18 سؤال به اينصورت غير در. كنيد مراجعه بعدي سؤال به كرده استفاده MN14 سوال  طبق SP/Fansider داروي از زن چنانچه

 .كنيد مراجعه

  

MN16 .داروي از مرتبه چند بارداري اين مدت طول در SP/Fansider ايد؟ كرده مصرف  
 به بايد كه درماني، دوز نه كنيم سؤال SP/Fansider داروي مصرف دوز مورد در او از بايد باشد شده تب دچار خانمي اگر قسمت اين در

  .كنيم كسب اطالعات پيشگيري دوزهاي به راجع خواهيم مي فقط بخش اين در بنابراين. شود داده او

 علت به زن صورتيكه در. نماييد ثبت خالي جاي در كرده استفاده بارداري دوران در SP/Fansider داروي از باردار زن كه را دفعاتي تعداد

 شده تجويز SP/Fansider داروي او به و گرفته قرار خود نوزاد تولد از پيش درمان و معاينه تحت و شده تب دچار بيماري به ابتال

 كه است زماني براي فقط نظر مورد دفعات تعداد. كرد محسوب دفعات اين جزو را دارو اين مصرف دفعات نبايد شرايطي چنين است،تحت

  .باشد نموده مصرف دوز كي برابر  زمان كي در كجاي را قرص 3 و باشد نشده تب دچار و بوده باردار وي

 

MN18 .)را كجا به دنيا آورديد؟) نام  
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  .پرس و جو كنيد تا نوع محل را مشخص كنيد

  .اگر پاسخگو قادر به تعيين دولتي يا خصوصي بودن محل نيست نام محل را بنويسيد

و اگر . چنانچه پاسخگو در زايشگاه يا بيمارستان زايمان كرده است مشخص نماييد كه آيا آن بيمارستان يا زايشگاه خصوصي بوده است

  را بنويسيد نام زايشگاه يا بيمارستانپاسخگو قادر به تعيين دولتي يا خصوصي بودن محل نيست، 

و اگر در منزل هر فرد ديگر زايمان  "11"ان انجام كرده است كد اگر پاسخگو در منزل خود زايم: ، منزل"12"و   "11"كد 

  .را انتحاب كنيد "12"انجام كرده است كد 

  .كليه ازيشگاهها يا بيمارستانهايي كه تحت پوشش شبكه بهداشتي درماني كشور است: ، زايشگاه يا بيمارستان دولتي"21"كد 

اني است كه در جوار يك مركز بهداشتي درماني روستايي داير شده اند و در شامل مراكز زايم: ، واحد تسهيالت زايماني "22"كد 

آنجا زايمانها توسط ماماهاي تحصيل كرده و يا زير نظر آنها توسط ماما روستا انجام مي ود و در اين مراكز فقط زايمان طبيعي 

  .انجام مي شود

اطق روستايي در سيستم شبكه بهداشتي درماني است و كوچكترين واحد محيطي ارائه خدمت در من: ، خانه بهداشت"23"كد 

  . امكان مراجعه زن براي زايمان به خانه بهداشت بسيار كم است. بهورز ارائه خدمت مي كند

اگر زايمان در مركز  دولتي به غير از مراكز فوق انجام شده بود نام محل را در جاي خالي : ، ساير مراكز دولتي "24"كد 

  .مشخص كنيد

كليه زايشگاهها يا بيمارستانهايي كه تحت پوشش شبكه بهداشتي درماني كشور : ، زايشگاه يا بيمارستان خصوصي "31"كد 

  .نبوده و بوسيله بخش خصوصي اداره مي شود

  .زايمان در داخل مطب پزشك و يا مطب ماما انجام شده است: ، مطب پزشك يا ماما "32"كد 

ايمان در مركز  خصوصي به غير از مراكز فوق انجام شده بود نام محل را در جاي خالي اگر ز: ، ساير مراكز خصوصي "33"كد 

  .مشخص كنيد

  .زايمان در بين راه مثال در جاده، خيابان، ماشين، قطار، هواپيما و يا هرجايي شبيه به آن انجام شده است: ، بين راه "41"كد 

  .موارد فوق زايمان كرده بود نام محل را در جاي خالي مشخص كنيددر صورتيكه پاسخگو در محلي غير از : ساير "96"كد 

MN17 .  به كمك چه كسي انجام شد؟  )نام(زايمان  
 پرسيده را  "آيا كس ديگري هم بود؟ " سوال پرس و جوي بيشتر براي .انتخاب كنيد كمك كرده را حمل وضع براي كه فردي كد متناسب با

  .كنيدانتخاب  را كرده اند كمك و داشته حضور حمل وضع مهنگا در كه افرادي تمام براي كد متناسب و

  

   .نيايد بوجود اشتباهي گونه هيچ تا كنيد اشاره نوزاد نام به حتما ها سوال پرسيدن زمان

 نموده كمك حمل وضع در كه كسي از تخصص زن اگر. نماييد پرس و جو كرده كمك حمل وضع در كه درباره شخصي مجدداً

 تمامي براي متناسب كد. سنتي، بيشتر پرس و جو كنيد ماماي كي اي بوده ماما وي نمي داند مثال اگر نيست، براي مطمئن

 خالي جاي در را پاسخ نيستيد، مطمئن اشخاص اين كد درباره اگر و. ا انتخاب كنيدكمك كرده اند ر زايمان در كه كساني
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 است، نداشته حضور حمل كمك در وضع براي شخصي هيچ صورتيكه در. انتخاب كنيد را X حرف و نموده يادداشت "ساير "

  .انتخاب كنيد را Y حرف

MN21 .  در زمان تولد وزن شد؟ )نام(آيا  

  .نماييد مراجعهMN23 سوال به نداشت از اين مطلب آگاهي مادر اي نشده نبود وزن نوزاد اگر. انتخاب كنيد را نظر مورد كد

MN22 .  چقدر بود؟ )نام(وزن  
 ثبت كيلوگرم به را كودك وزن. بگذارد شما اختيار در آنرا بخواهيد او بود، از موجود نوزاد اي بهداشت پاسخگو كارت صورتيكه در

 دك بود، شده ثبت )تولد گواهي اي زمان بارداري واكسن، كارت كارت مثل( ديگر مدارك روي بر اي كارت در نوزاد وزن اگر .كنيد

 در گواهي اي كارت و گرديد گزارش مادر توسط نوزاد وزن چنانچه.نماييد  ادداشتي مناسب جاي در را وزن وانتخاب كرده  را 1

 كباري فقط را وزن .بنويسيد خالي جاي در را نظر مورد وزن .انتخاب كنيد "بر اساس گفته مادر " به نشانه  را 2كد  نبود دست

 تولد هنگام نوزاد وزن مثال اگر عنوان به. استفاده كنيد صفر افزودن ازبراي پر كردن تمام محلها  لزوم صورت در.كنيد ادداشتي

 روي از را در صورت امكان وزن هميشه كه باشيد داشته نظر در .كنيد ثبت"3.500" صورت به را شده آن اعالم كيلوگرم 5/3

  .نماييد استخراج كارت

 ثبت را تخميني وزن ترين محتمل بياورد، ادي به را نوزاد دقيق وزن نتواند نيز مادر و باشد نداشته وجود كارتي صورتيكه در

 نوزاد تقريبي وزن حتي و وزن از آگاهي هيچ مادر كه انتخاب كنيد " داند نمي" عنوان تحت را "9998" كد زماني تنها. كنيد

    .باشد نداشته

MN23 .  دوره عادت ماهانه شما برگشت؟ )نام(آيا پس از تولد  

  دوره عادت ماهانه شما برگشت؟) نام(پس از تولد  اگر بلي، چندماه

انتخاب كنيد و در صورتيكه پاسخ مثبت است تعداد ماههايي كه بعد از تولد كودك دوره عادت ماهانه  را پاسخ مناسب كد

  . مجددا شروع شده است را در جاي مشخص شده ثبت كنيد

MN24 . را از سينه تان شير داديد؟ )نام(آيا هرگز  

 اگر حتي باشد، داده شير نوزاد به خود سينه از مادر كه آن است مهم نيست مطلب مهم دهي شير مدت طول پرسش اين  در

  .باشد رفته دنيا از خيلي پائين سن در نوزاد

 MN27a به) است نداده شير نوزادش به هيچگاه عنيي( بود "خير" پاسخ اگر .كنيد انتخاب جواب به توجه با را نظر مورد كد

  .كنيد مراجعه

MN25. را از سينه تان شير داديد؟ )نام(، چه مدت پس از تولد  
 بر آن را اينصورت غير در و كنيدانتخاب  را "00" عدد خورده، شير سينه از از بعد كه نوزاد بالفاصله شد اعالم پاسخ در اگر

 پاسخ زن اگر مثال عنوان به را  در قسمت ساعت ثبت كنيد "00 "ساعت بود 1اگر پاسخ كمتر از  .كنيد ثبت روز و ساعت اساس

  .نماييد ادداشتيبراي ساعت  را " 00"  و كردهانتخاب  را 1 كد گرديده آغاز تولد از پس دقيقه 10  نوزاد دادن شير كه دهد

 ساعاتي تعداد و كردهانتخاب  را 1 دكاست،  نموده نوزاد دادن شير به شروع،تولد از پس اول ساعت 24كمتر از در مادر چنانچه

  .نماييد ادداشتي شده سپري دادن شير تا تولد از كه را
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 را روزها تعداد و نماييد انتخاب را 2 دك كرده نوزاد به شيردهي به اقدام تولد از پس ساعت 24 از بيشتر اي ساعت 24 اگر 

 را مادر شير تولد از پس ساعت 30 اولين بار  نوزاد اگر مثال، عنوان به. نماييد ثبت كامل صورت به را روزها .ادداشت كنيدي

  .كنيد  ادداشتي روز براي را "01"عدد وانتخاب  را 2 دك باشد، خورده

 انتخاب را "9998" دك است، داده شير نوزاد به تولد از پس زماني چه كه بياوردياد  به نميتوانست اي نميدانست مادر هم اگر

  .نماييد

MN26 .  چيزي بجز شير مادر داده شد؟ )نام(در سه روز نخست پس از زايمان آيا به    

 "خير" پاسخ براي را 2كد اينصورت غير در و "بلي" پاسخ براي را 1كد داده شده، نوزاد به ديگري غذاي مادر شير از غير اگر

  .برويد MN27a به وانتخاب كنيد

MN27 . داده شد؟ )نام( در سه روز نخست چه چيزي به  
 مادر شير از غير نوزاد به آيا ببينيد و كنيد بيشتر پرس و جو "آياچيز ديگري هم بود؟ " پرسيدب انتخاب كنيد و را مربوطه پاسخ

 جاي در را او توضيحات نيست، موجود فوق ليست در كه داده غذايي نوزادش به گفت پاسخگو اگر. است شده داده ديگري غذاي

 .كنيد انتخاب را Xحرف و نماييد يادداشت "ساير " خالي

. MN27a روز پس از زايمان به محل يا فردي براي مراقبت بعد از زايمان مراجعه كرديد؟ 60آيا در فاصله 

روز پس از زايمان براي مادر انجام مي شود شامل كنترل فشار خون مادر،  60مراقبت پس از زايمان كه در فاصله زايمان تا 

براي توضيح . كنترل درجه حرارت بدن، خونريزي پس از زايمان و مقدار آن، وضعيت شيردهي و وضعيت انقباض رحم مي باشد

تاكيد كنيد كه . استفاده كنيد و كد مربوط به پاسخ را انتخاب كنيد MN18و  MN17بيشتر به پاسخگو از گزينه هاي سوال 

 .بستري در بيمارستان كه معموال به هنگام زايمان نجام مي شود مورد نظر ما نيست

 

  نظام سالمتبخش 

  .ماه قبل از مصاحبه زايمان نوزاده زنده داشته اند 6سوالت اين بخش  از زناني پرسيده مي شود كه در  

HS1 . است؟   تا كنون زايمان  نوزاد زنده داشته 1389آيا پاسخگو از اول فروردين سال  
  . ادامه دهيد HS2با   �بلي        �     

  برويد يعني بخش عاليم بيماري به بخش بعد �خير      �     

HS2 .  در مجموع براي زايمان چقدر هرينه كرديد؟  
از مصاحبه زايمان كرده است هزينه زايمان را از وي جويا شده و مجموع هزينه ها را به تومان ثبت ماه قبل  6در صورتيكه زن پاسخگو در 

ممكن است اين هزينه ها شامل مواردي نظير لوله بستن يا بستري نوزاد در بدو تولد باشد و پاسخگو نتواند آنها را از هم تفكيك كند . .كنيد

  .اگر پاسخگو نمي داند سعي كنيد با پرس و جو مبلغ هزينه را تخمين بزنيد. در اين صورت كل هزينه را يادداشت كنيد

  .  زايمان هايي  كه در منزل انجام شده را شامل نمي شود  HS9تا  HS3سواالت 
  .دور كد مناسب را دايره بكشيد. دقت فرماييد كه بايد پاسخ سواالت را براي پاسخگو بخوانيد و از او بخواهيد انتخاب كند

  

HS3  .در هنگام بستري براي زايمان چگونه است؟... رعايت شان و احترام  از طرف پزشك، ماما ، پرستار و ر مورد در مجموع نظرتان د  
HS4 . دريافت سريع و به موقع خدمات مورد نياز در هنگام بستري براي زايمان چگونه است؟ مورددر مجموع نظرتان در  
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HS5 . چگونه )  هواي مطبوع و نظافت محيط مثل فضاي كافي براي نشستن،  (ت محيط محل زايمان  كيفي مورددر مجموع نظرتان در
  است؟
HS6 . توضيح ساده مطلب و دادن   مثل گوش كردن به سخنان شما،( با شما ... ، پرستار و  ماما ا ارتباط پزشك، در مورددر مجموع نظرتان

  براي زايمان چگونه  است؟ در هنگام بستري   )فرصت براي مطرح كردن سواالتتان
HS7 . ماندن اطالعات  و رعايت حريم خصوصي شما در هنگام بستري براي زايمان، چگونه است؟ همحرمان در مورددر مجموع  نظرتان  
HS8 . در هنگام بستري براي زايمان چگونه  است؟)  مثل نوع زايمان (داشتن حق انتخاب خدمات دريافتي  مورددر مجموع نظرتان در  
 HS9 . در هنگام بستري براي زايمان،  چگونه ... ماما و پرستار و  درگير شدن شما در تصميم گيريهاي پزشك، مورددر مجموع نظرتان در
  است؟

  

  

  بخش عاليم بيماري

IS1 . ستون »HL9  «فهرست  خانوار را بررسي كنيد   

 است، با سال 5 زير اصلي كودكي مراقب اي مادر ،پاسخگو اگر.كنيد  بررسي خانوار پرسشنامه از را خانوارفهرست   HL9 ستون

  .برويد HIV/AIDSيعني بخش  بعدي به بخش در غير اين صورت.دهيد ادامه  IS2 سوال

  

IS2 .  چه نوع عالئمي باعث . بعضي اوقات كودكان دچار بيماريهاي شديد مي شوند وبايد فوراً به يك مركز درماني برده شوند
 مي شود كه شما فرزندتان را سريعاً به مركز درماني ببريد؟

 " سوال با .ببرد درماني مراكز به درمان براي را خود كودك بالفاصله پاسخگو ميشود باعث است كه عالئمي مورد در سوال اين

 ودكمراقب  اصلي ك اي مادر كه دهيد ادامه آنقدر را سوال اين بيشتر پرس و جو كنيدو "آيا هيچ عالمت ديگري هم هست؟

  .نتواند عالمت ديگري را به ياد آورد ديگر

 مطمئن اگر ).پاسخها را براي پاسخگو نخوانيد( ندهيد پيشنهادي هيچ اما انتخاب كرده،  را شده ذكر هاي عالمتهاي تمام

 با "بعدا و نوشته كامل صورت به را دارد يا خير آن وجود فوق يكي ازگروههاي در كرده ذكر پاسخگو كه عالمتي نيستيد

  .پاسخ ها را براي فرد پاسخگو نخوانيد .بگذاريد ميان در خودناظر

  

  ايدز/  HIVبخش 

برنامه هاي پيشگيري از عفونت  طراحي موثرتر براي گذاران سياست و ريز برنامه مديران به كمك جهت اطالعات كسب بخش اين از هدف

   .سواالت اين بخش آگاهي، نگرش و رفتار مربوط به انتقال، پيشگيري و آزمايش ويروس ايدز را ارزيابي مي كند. باشد مي اچ آي وي

  . و ايدز را ارزيابي نمايد HIVابتدا سواالتي پرسيده مي شود كه آگاهي پايه پاسخگو درباره انتقال 

آنها بر روشهاي مهم قابل . از پاسخگو درباره راه هاي خاص پيشگيري از انتقال ايدز سوال مي كند)  HA8a تاHA3(پرسشهاي بعدي 

همچنين درباره  سوء . ردن تعداد شركاي جنسي و استفاده از كاندوم تمركز مي نمايد، از طريق محدود كHIVبرنامه ريزي براي اجتناب از 

 . ، براي مثال از طريق نيش پشه يا استفاده از غذاي مشترك، پرس و جو مي كندHIVباورهاي نادرست مربوط به انتقال و  برداشتها
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مي باشد كـد   "بلي"صورتي كه پاسخگو قادر به ارائه پاسخ مثبت،  در. پاسخ را دايره بكشيد دور كد مرتبط با HA7الي  HA3براي سواالت 

از هرگونه كمك به شخص پاسخگو جهـت رسـيدن بـه پاسـخ     . كنيدانتخاب را   "8"كد   "نمي داند"و  براي   2كد   "خير"يا منفي،  "1"

  .صحيح و يا اشاره به آن، جداً خودداري نماييد

HA1 . آيا هرگز دربارة بيماري ايدز چيزي شنيده ايد؟.شما صحبت كنممي خواهم درباره مطلب ديگري با 

  .اين پرسش به عنوان مقدمه عمل كرده و به ما اجازه مي دهد تا مشخص كنيم آيا پاسخگو درباره ايدز چيزي شنيده يا خير

 .برويديعني بخش استعمال دخانيات اگر پاسخگو هرگز درباره ايدز نشنيده به بخش بعد 

در پي بردن به عمق اطالعات پاسخگو درباره ايدز كمك كرده، آگاهي و يا عدم آگاهي وي نسبت به امكان انتقال ايدز از مادر به  تاين سواال

  .نوزاد را روشن مي سازد

يمـاري  سواالت مطروحه نظر پاسـخگو را دربـاره امكـان انتقـال ب    . سوال ها را تك تك پرسيده، كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

  .را جويا مي گردد "شيردهي"و يا  "زايمان"، به هنگام "در طول دوران بارداري"توسط مادر به نوزاد 

در صورتي كه خانمي با وي در حـال مصـاحبه   . انتخاب كنيد "خير"را براي " 2 "كدو  "بلي"را براي   "1"د كدر مورد هر يك از سوال ها 

  .آن را انتخاب كنيد "8"د كمطمئن نباشد، با كشيدن دايره اي به دور  هستيد پاسخ را ندانسته و يا نسبت به آن

  .از هرگونه كمك به پاسخگو جهت رسيدن به پاسخ صحيح و يا اشاره به آن، جداً خودداري نماييد

  

HA7 .آيا ممكن است فردي كه سالم به نظر مي رسد مبتال به ايدز باشد؟  
HA3 . آيا ممكن است افراد از طريق دست دادن يا روبوسي كردن به  ايدز مبتال شوند؟  
HA4 .آيا مي توان شانس مبتال شدن به ايدز را با استفاده از كاندوم در هر بار رابطه جنسي كاهش دهند؟  
HA5 .آيا ممكن است افراد از طريق نيش پشه  مبتال به ايدز شوند؟  
HA6 . از طريق خوردن غذاي مشترك با كسي كه به ويروس ايدز آلوده است مبتال به ايدز شوند؟آيا ممكن است افراد  
HA8 .آيا ويروس ايدز مي تواند از مادر به كودكش منتقل شود؟  
  طي حاملگي) الف    
  طي زايمان) ب    
  از طريق شير مادر) ج    

HA2 .ريك جنسي غير مبتال كه شريك جنسي ديگري ندارد آيا مي توان شانس مبتال شدن به ايدز را با داشتن فقط يك ش
 كاهش داد؟

 

 

در ايـن سـواالت   . هـــدف از چهار سوال ذيل پي بردن به نظر شخصــــي پاسخگو و نگرش وي نسبت به اشخاص مبتال به ايدز مـي باشـد  

سـپس از وي مـي خـواهيم تـا     . ار دهـد وضعيت براي پاسخگو  شرح داده شده، از وي خواسته مي شود تا خود را در شرايط توصيف شده قر

  .بگويد كه در موقعيت توصيف شده چه عكس العملي از خود نشان خواهد داد

مجدداً الزم است از هرگونه كمك بـه پاسـخگو جهـت رسـيدن بـه پاسـخ       . كد مرتبط با پاسخ داده شده را با كشيدن دايره اي انتخاب كنيد

و يا  "مطمئن نيست"، نسبت به آن "نمي داند"ي كه پاسخگو اظهار مي دارد كــــه پــاسخ را در موارد. صحيح و يا اشاره به آن، بپرهيزيد

  .را انتخاب كنيد "8" كد،  "بستگي دارد"آنكه پاسخ وي 
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HA9 . به نظر شما آيا بايد به يك معلم زن آلوده به ويروس كه بيمار نيست اجازه داده شود كه به تدريس در مدرسه ادامه
  دهد؟

شرايطي كه مدرسه از ابتالي يكي از معلمين زن به ويروس ايدز مطلع گردد ولي اين معلم مـريض نباشـد، مدرسـه مـي بايسـت چطـور       در 

واكنشي نسبت به اين خبر نشان دهد؟ آيا مي بايست امكان اجازه كار در مدرسه براي آن معلم وجود داشته باشد يا آنكه وي از سمت خود 

ود؟ در اينجا صحبت از اين نيست كه آيا در گذشته معلمي بدين صورت از كار بركنار شده يا خير بلكـه هـدف پـي    به عنوان معلم بركنار ش

آيا مي بايست امكان ادامـه كـار بـراي معلـم وجـود      . است چنينيبردن به عقيده پاسخگو  در زمينه برخورد مناسب در رويارويي با موارد اين

  داشته باشد يا خير؟

  

HA10 .فروشنده آلوده به ويروس ايدز است، آيا حاضريد از او ميوه يا سبزي تازه بخريد؟ يد كه يكاگر بدان  
HA11 .اگر عضوي از خانواده شما آلوده به ويروس ايدز شود آيا اين مسئله را از ديگران پنهان نگه مي داريد؟  
HA12 .خواهيد بود از او در خانه خودتان نگهداري  آيا اگر عضوي از خانواده شما به بيماري ايدز مبتال شود آيا شما مايل
  كنيد؟

سـال اخيـر    2بوده، از كساني پرسيده مـي شـود كـه در     HIVانجام آزمايش جهت تشخيص  "نياز به"هدف از سواالت ذيل مطلع گشتن از 

در اينجا افراد ترغيـب  . مي باشد سواالت پيرامون خدمات مشاوره براي ايدز. وضع حمل كرده و از خدمات پيش از زايمان  برخوردار بوده اند

مي شوند تا به طور داوطلبانه اين آزمايش را انجام دهند زيرا گمان مي رود كه آگاهي شخص از وضعيت خود احتمـال تعـديل رفتـار وي را    

  . تقال آنجهت پيشگيري از ان) در صورت مبتال بودن(افزايش مي بخشد خواه به منظور پيشگيري از ابتال به اين ويروس و خواه 

آيا كسي با پاسخ گو درباره ايـدز و  مراقبت هاي دوران بارداري در اينجا مي خواهيم  بدانيم كه در دوران بارداري و طي مراجعه جهت دريافت 

ي باره موضوعاتي از قبيل ابتـــالي نوزادان به ويـروس ايـدز، انجـام آزمـايش هـا      صحبت در اين. يا ويروس ايدز صحبت كرده است يا خير

يكبار و يا در طول مراجعات مختلف در ايـن   مرتبط با تشخيص بيماري ايدز و نحوه صحبت درباره اين مساله را شامل مي گردد؛ اينكه تنها

  .باره صحبت شده باشد، مورد نظر نيست

HA13 .BH8 تا كنون داشته است؟ 87تولد نوزاد زنده از آبان ماه: را بررسي كنيد  
   استعمال دخانيات بخش �تا كنون تولد نوزاد زنده نداشته است  87از آبان ماهخير،  �    

 ادامه دهيد  HA14با  �تا كنون يك تولد نوزاد زنده يا بيشتر داشته است  87از آبان ماهبلي،  �    

HA14 .MN1   در طول اين بارداري بررسي كنيدمراقبت هاي دوران بارداري را براي وجود. 

  ادامه دهيد     HA15با �دريافت شده است مراقبت هاي دوران بارداري بلي  �    

  برويد  بخش استعمال دخانياتبه  �دريافت نشده است  مراقبت هاي دوران بارداري خير �    

در صـورت  و مراجعـه كنيـد    .MN1دريافت كرده  است  يا خير، به پاسخ داده شده به سـوال مراقبت هاي دوران بارداري پاسخگو جهت اطالع از اينكه 

برويـد و در صـورت    HA15 را عالمت گذاري كرده، به سوال  "بلي"، مربع مربوط به جواب گوتوسط شخص پاسخ مراقبت هاي دوران بارداري دريافت 

  برويد  انياتبخش استعمال دخبه سال اخير ، مربع مربوطه را عالمت گذاري كرده، برويد  2در مراقبت هاي دوران بارداري عدم دريافت 

HA15 . به شما اطالعاتي درباره موارد زير داده شد؟)نام(آيا طي هيچيك از مراقبتهاي پيش از زايمان ،  

  ويروس ايدز از مادر به نوزاد منتقل مي شود؟) الف
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  .كارهايي كه براي پيش گيري از انتقال ويروس ايدز مي توانيد بكنيد) ب

  آزمايش شدن براي ويروس ايدز) ج

HA15a .آيا به شما پيشنهاد آزمايش ويروس ايدز شد؟ 

HA16 . نمي خواهم نتيجه را بدانم ولي آيا به عنوان بخشي از مراقبتهاي پيش از زايمان براي شما آزمايش ويروس ايدز انجام
  شد؟

HA17 .نمي خواهم نتيجه را بدانم ولي آيا شما نتيجه آزمايش را گرفتيد؟  
HA18 . شده اند بايد بدون توجه به نتيجه پس از گرفتن نتيجه آزمايش مشاوره شوندتمام زناني كه آزمايش.  

  
 

  دخانيات استعمال بخش

TA1 . كشيده ايد؟ حتي يك يا دو پك؟) دست پيچ و يا سيگار برگ ،به شكل سيگار كارخانه اي(آيا هرگز سيگار  
از پاسخگو بپرسيد هرگز سيگار كشيده است و انواع سيگار را برايش ذكر كنيد  و حتي اگر يك يا دو پك كشه است در قسمت 

  . مراجعه كنيدTA6را انتخاب كنيد و به  "2"را انتخاب كنيد و در غير اينصورت كد  "1"پاسخ كد 

  

TA2 .سال داشتيد؟ زماني كه اولين بار يك سيگار را به طور كامل كشيديد چند  
  سن فرد را به سال بنويسيد را دايره بكشيد و در غير اينصورت  "00"اگر فرد پاسخ داد هرگز يك سيگار كامل نكشيده  دور  

  
TA3 .آيا در حال حاضر سيگار مي كشيد؟  

را دايره  "2"كد  را دايره بكشيد و با سوال بعدي ادامه دهيد و در صورت پاسخ منفي دور  "1"در صورت پاسخ مثبت دور كد 

 .مراجعه كنيدTA6كشيده و به 

  

TA4 . ساعت گذشته چند نخ سيگار كشيده ايد؟  24در  
. ساعت گذشته چند نخ سيگار كشيده است و تعداد ذكر شده را در قسمت مشخص شده ثبت كنيد 24از پاسخگو بپرسيد در 

  . بگذاريد) صفر( 0بود قبل از عدد  10اگر تعداد كمتر از 

  

TA5 .ماه گذشته چند روز سيگار كشيده ايد؟ ر طول يكد  
را  » 10« روز يا بيشتر باشد  10اگر پاسخ .بگذاريد) صفر( 0و قبل از عدد .روز باشد تعداد روزها را ثبت نماييد 10اگر پاسخ كمتر از 

  .را عالمت بزنيد» 30«باشد » تقريباً هر روز«يا » هر روز«و  اگر پاسخ . انتخاب كنيد

  

TA6 .آيا هرگز از قليان يا چپق استفاده كرده ايد؟  
در صورت پاسخ مثبت دور . اين سوال جهت پي بردن به مصرف ديگر فراورده هاي دخاني نظير قليان يا چپق پرسيده مي شود

جعه مراTA9را دايره كشيده و به  "2"را دايره بكشيد و با سوال بعدي ادامه دهيد و در صورت پاسخ منفي دور كد   "1"كد 

  .كنيد
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TA8 .ايد؟ استفاده كرده ماه گذشته چند روز از قليان يا چپق در يك  
را  » 10« روز يا بيشتر باشد  10اگر پاسخ .بگذاريد) صفر( 0و قبل از عدد .روز باشد تعداد روزها را ثبت نماييد 10اگر پاسخ كمتر از 

  .را عالمت بزنيد» 30«د باش» تقريباً هر روز«يا » هر روز«و  اگر پاسخ . انتخاب كنيد

  

TA9 . در مجموع، در حال حاضر كداميك از فراورده هاي دخاني مقابل را استفاده مي كنيد؟  

از پاسخگو بپرسيد آيا در حال حاضر از فراورده هاي دخاني سيگار ، سيگار برگ، پيپ، چپق، قليان استفاده مي كند و در صورت پاسخ 

  . را دايره بكشيد "2"و در صورت پاسخ منفي، دور كد  "1"مثبت، دور كد 

  
TA14 .استفاده كرده ايد؟ آيا هرگز از فراورده هاي غير دخاني توتون وتنباكو مثل تنباكوي جويدني، گرد توتون، يا ناس  

دور كد  .سيده مي شودپر اين سوال جهت پي بردن به مصرف فراورده هاي غير دخاني نظير تنباكوي جويدني، گرد توتون، يا ناس

  .مناسب را دايره بكشيد

  
TA14a .آيا هرگز به كودكتان مواد مخدري نظير ترياك داده ايد؟ 

از پاسخگو بپرسيد آيا تا كنون و به هر دليلي نظير خواباندن كودك يا تسكين درد وي در هنگام بيماري، مواد مخدري نظير ترياك 

  . داده است

  

  رضايت از زندگيبخش 

LS1  . سوالWB2  سال است؟ 24و  15آيا سن پاسخگو بين : را بررسي كنيد  
 هاي مزمن برويدبه بخش بيماري �خير  �

 ادامه دهيد LS2با سوال  � است سال 24 و 15 بين بلي، سن �

گزينه هاي پاسخ بيان  اين بخش را با مقدمه زير شروع كنيد و از پاسخگو بخواهيد نظر خود را درباره زجنبه هاي مختلف زندگي  با توجه به

  .تمامي پاسخها را براي پاسخگو بخوانيد. كند

  .حاال ميخواهم چند سوال خيلي ساده درباره ميزان رضايت شما در زمينه هاي مختلف مطرح كنم
ناراضي هستيد، يا آيا خيلي يا نسبتاً راضي هستيد، نه راضي و نه : در هر مورد ميخواهم بدانم شما خودتان را در كدام دسته قرار ميدهيد

  .خيلي يا نسبتاً ناراضي هستيد

  .توانيد به اين شكلها نگاه كنيد تا به شما در پاسخ دادن كمك كند در ضمن مي

  .   به آن نگاه كند LS10تا   LS2 شكلهاي پاسخنامه را به پاسخگونشان بدهيد و بخواهيد كه حين و پس از سواالت

بخوانيد تا پاسخ مناسب را مشخص كند و هيچگونه القايي به پاسخگو نكنيد توجه داشته باشيد كه سعي كنيد فقط پاسخها را براي پاسخگو 

است و در مورد مفاهيم پاسخها هرچه خودش تصور مي كند در نظر بگيرد مثال  (Subjective) رضايت از زندگي يك مسئله كامال ذهني

بيشتر توضيح دهيم و فقط بايد آنچه ذهنيت خود پاسخگو از زندگي بهتر سال گذشته مي پرسيم نبايد  1اگر از بهتر شدن زندگيش در 

  .درسال اخير است را درنظر بگيريم
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LS2 .چقدر از زندگي خانوادگيتان راضي هستيد؟  
  0..........................................................خانواده اي ندارم

  1......................................................خيلي راضي هستم

  2......................................................نسبتاً راضي هستم

  3.....................................نه راضي و نه ناراضي هستم

  4...................................................نسبتاً ناراضي هستم

  5..................................................هستمخيلي ناراضي 

  

  .دور كد مناسب را دايره بكشيد

  

LS3 .چقدر از دوستي هايتان رضايت داريد؟  
  0..............................................................دوستي ندارم

  1...................................................هستمخيلي راضي 

  2....................................................نسبتاً راضي هستم

  3....................................نه راضي و نه ناراضي هستم

  4..................................................نسبتاً ناراضي هستم

  5.................................................خيلي ناراضي هستم

  .دور كد مناسب را دايره بكشيد

  

LS4 .چقدر از محل تحصيلتان رضايت داريد؟  
  0...............................................در حال تحصيل نيستم

  1......................................................خيلي راضي هستم

  2.....................................................نسبتاً راضي هستم

  3.....................................نه راضي و نه ناراضي هستم

  4..................................................نسبتاً ناراضي هستم

  5.................................................خيلي ناراضي هستم

  .دور كد مناسب را دايره بكشيد

  

 LS5 .چقدر از شغل فعليتان رضايت داريد؟  
  0................................................................شغلي ندارم

  1..............................................خ خيلي راضي هستم

  2...................................................هستمنسبتاً راضي 

  3.................................نه راضي و نه ناراضي هستم

  4................................................نسبتاً ناراضي هستم

  5...............................................خيلي ناراضي هستم

  .مناسب را دايره بكشيددور كد 

  

LS6 .در مجموع، چقدر از خودتان رضايت داريد؟  
  

  1..................................................خيلي رضايت دارم 

  2...................................................نسبتاً رضايت دارم
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  3.................................نه راضي و نه ناراضي هستم

  4................................................نسبتاً ناراضي هستم

  5...............................................خيلي ناراضي هستم

  .دور كد مناسب را دايره بكشيد

  

 LS7 .چقدر از جايي كه در آن زندگي مي كنيد راضي هستيد؟  
  .درباره محيط زندگي است از جمله محله و منزل در صورت لزوم توضيح دهيد كه سوال

  1...................................................خيلي راضي هستم

  2...................................................نسبتاً راضي هستم

  3.................................نه راضي و نه ناراضي هستم

  4................................................منسبتاً ناراضي هست

  5...............................................خيلي ناراضي هستم

  .دور كد مناسب را دايره بكشيد

  

LS8 .بطور كلي چقدر از زندگيتان راضي هستيد؟  
  

  1...................................................خيلي راضي هستم

  2...................................................نسبتاً راضي هستم

  3.................................نه راضي و نه ناراضي هستم

  4................................................نسبتاً ناراضي هستم

  5...............................................هستمخيلي ناراضي 

  .دور كد مناسب را دايره بكشيد

  

 LS9 .چقدر از درآمد فعلي تان رضايت داريد؟  
  0............................................................درآمدي ندارم

  1...................................................خيلي راضي هستم

  2...................................................نسبتاً راضي هستم

  3.................................نه راضي و نه ناراضي هستم

  4................................................نسبتاً ناراضي هستم

  5...............................................خيلي ناراضي هستم

  .دور كد مناسب را دايره بكشيد

  

 LS10 .با در نظر گرفتن همه موارد آيا شما خودتان را خيلي تا نسبتاً شاد، نه شاد و نه غمگين، يا خيلي تا نسبتاً غمگين ميدانيد؟  
  1...................................................................خيلي شاد

  2....................................................................شادنسبتاً 

  3...................................................نه شاد و نه غمگين

  4..............................................................نسبتاً غمگين

  5.............................................................خيلي غمگين

  .دور كد مناسب را دايره بكشيد

  

 LS11 .در مقايسه با پارسال همين موقع آيا فكر ميكنيد زندگيتان پيشرفت كرده  يا بدتر شده است؟  
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  1...........................................................پيشرفت كرده

  2............................................كمابيش همانطور است

  3...........................................................بدتر شده است

  .دور كد مناسب را دايره بكشيد

  

  

 LS12 .آيا فكر ميكنيد يك سال بعد از اين زندگيتان بطور كلي بهتر خواهد شد يا بدتر؟  
  1...............................................................................بهتر

  2.....................................كمابيش همينطور مي ماند

  3...............................................................................بدتر

  

  :شكلهاي پاسخنامه

������ را 
 را�� ً��� 
�� را�� و �� 


را��� 

را��� 
ً��
را�� �� ���� 

 

 

  بخش بيماريهاي مزمن

CD1  .در حال حاضر به كداميك از بيماري هاي زير مبتال هستيد؟  
  بيماريهاي مفصلي

  آنژين / قلبي عروقي

  آسم

  )باال بودن قند(ديابت 

  هاي پوستيبيماري

  

  را دايره بكشيد 1دور كد در صورتيكه پاسخگو ابتال به يكي از بيماريهاي فوق را تأييد كرد بيماريها را به ترتيب بپرسيد 

CD2 .در حال حاضر كداميك از داروهاي زير را به طور مرتب مصرف مي كنيد:  
  داروي ضد فشار خون 

  داروي ضد التهاب

  داروي ضد افسردگي و اضطراب 

  دارويي براي كاهش قند خون 
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ضيح دهيد كه منظور ما همه داروهايي است كه فرد مصرف مي كند چه داروهايي كه پزشك تجويز كرده و چه آنهايي كه براي پاسخگو تو

را دايره بكشيد و از او بخواهيد نام داروي  1در صورتيكه پاسخگو يكي از داروهاي ذكر شده را مصرف مي كند دور كد  .خودش مصرف مي كند

  .ربوطه ثبت كنيدمورد نظر را بگويد و در قسمت م

  ) ------------------------------- مشخص كنيد( داروي ضد فشار خون

  ) ------------------------------- ---مشخص كنيد( داروي ضد التهاب

  ) ----------------------- مشخص كنيد ( داروي ضد افسردگي و اضطراب

  ) ------------------------- كنيدمشخص (دارويي براي كاهش قند خون 
  

CD3 . زيادي، به هنگام بيماري مانع از مراجعه زنان براي دريافت مشاوره يا درمان شود، وقتي شما بيمار مي شويد و ممكن است عوامل
  .مي خواهيد براي مشاوره پزشكي يا درمان مراجعه كنيد كداميك از عوامل زير ممكن است مانع مراجعه شما شود

  
  .....اجازه گرفتن از همسر يا پدر براي مراجعه 

  ...............................تأمين پول مورد نياز درمان

  .........................................فاصله تا مركز درماني

  .................................................    وسيله رفت و آمد

  ...................................     عدم تمايل به تنها رفتن 

  ..............نگراني از حضور نداشتن پزشك زن 

  .. نگراني از حضور نداشتن كاركنان بهداشتي

  ........................................نگراني از نبودن دارو  

عوامل احتمالي موثر بر تمام . درماني به هنگام بيماري باز دارد است كه ممكن است زنان را از مراجعه به مراكز عواملي مورد در سوال اين

را در صورت ابتال به بيماري براي پاسخگو بخوانيد و از وي بخواهيد مشكل ساز بودن يا نبودن هر يك از مراكز درماني عدم مراجعه به 

  . عوامل را مشخص كند

 

WM14 .زمان را ثبت كنيد. 

باشد يك صفر  10اگر ساعت  يا دقيقه زير . ساعته استفاده كنيد 24از سيستم . ثبت كنيدتمام كرديد ساعت روزي كه مصاحبه را 

بينيد  از گردكردن دقيقه خودداري كنيد و بي كم و كاست، دقيقه اي را كه روي ساعت خود مي. ريداساعت يا دقيقه بگذقبل از 

  .بنويسيد

  

WM15 . ستون HL9 فهرست اعضاي خانوار را بررسي كنيد .  

  ساله اي در اين خانوار هست؟ 4تا  0آيا پاسخگو مادر يا مراقب اصلي كودك 

 5زيـر  كودكـان  پرسشنامه  "يا از كودكي در اين رده سني مراقبت مي كند، به  در خانه داشته و 0-4در صـــــورتي كه پاسخگو فرزندي در رده سني 

را به پايان رسانده از وي براي همكاري هايش سپاسـگزاري   در غير اين صورت مصاحبه با شخص پاسخگو . صاحبه را آغاز كنيدو ممراجعه كرده   "سال

   سال واجد شرايط ديگري در خانوار وجود دارد يا خير 5بررسي كنيد  كه آيا هيچ زن يا كودك كمتر از . دكني

    :مشاهدات

   دانشگاهي/ بازبين ميداني، ناظر ميداني مصاحبه گر،يا مشاهدات  اتنقطه نظر مربوط به زنانآخرين صفحه پرسشنامه 
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  .مي باشد انجام شده با زن واجد شرايطراجع به مصاحبه 

  

  : تقويم

ن مي به اين دليل تقويم ناميده شده است كه زمانبندي وقايع اخير در تاريخچه باروري زن را نشا. تقويم در انتهاي پرسشنامه زنان قرار دارد

  . دهد

 12كه به شش بخش تقسيم شده است و هر بخش نشانه يك سال يا ) هر باكس نشان دهنده يك ماه است(باكس است  72تقويم داراي 

سال قبل از آن ثبت  5كه در آن تجربه باروري زن در خصوص زايمان ها و روشهاي پيشگيري مورد استفاده در  سال مطالعه و ) ماه است

  .سالها در دو سمت تقويم و به صورت عمودي درج شده اند)  1389تا سال  1384از سال ( مي شود

قابل ذكر است  "من به عنوان مصاحبه گر چه سواالتي را بايد بپرسم تا تقويم را كامل كنم؟" ممكن است اين سوال براي شما پيش آيد كه 

  :مربوط به موارد زير در تقويم گنجانده مي شود كه تقويم در همان زمان تكميل پرسشنامه زنان تكميل مي شود  اطالعات

  )زايمان(تولدها  •
  در حال حاضر حاملگي  •
  )سقط يا مرده زايي( بارداري ختم •
  پيشگيري از بارداري •

  :بخش زيادي از اطالعات مورد نياز براي تكميل كردن تقويم مستقيما از بخشهاي زير بدست مي آيد

  از بخش تاريخچه باروري BH18از سوال  تولد هااطالعات مربوط به  •

 از بخش تاريخچه باروري  BH24و  BH22از سواالت  سقط و مرده زايياطالعات مربوط به  •

  از بخش پيشگيري از بارداري CP1aاز سوال  حاملگي در حال حاضراطالعات مربوط به  •

 از بخش پيشگيري از بارداري  CP9و  CP4از پاسخ سواالت  روشهاي پيشگيرياطالعات مربوط به  •

:يي براي تكميل كردن تقويمها دستورالعمل  

  .باشد داشته وجود بايد باكس هر در كد يك تنها •

 .شوند تكميل بايد ها ماه همه •

 .شوند كدگذاري بايد ستون هر براي اطالعات •

اين كار به  .بنويسيد B كد چپ سمت در را كودك نام. كنيد وارد تقويم در تولد، ماه در را B كد ،1384فروردين  از تولد هر براي •

  .ببريد كاره ب مرجع نقطه عنوان به را بارداري دوره و تولد، هاي تاريخ ها، بچه اساميشما كمك خواهد كرد زيرا مي توانيد 

 

  مربوط به تقويم شامل موارد زير است دهاي ك

B : زايمان(تولدها(  

P : حاملگي  
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T  :مرده زاييسقط يا ( بارداري ختم(  

............................................................... ... :پيشگيري از بارداري  

0............................................................. روش هيچ 0  

 1................................................ زنان بستن لوله. 1

  2.............................................مردان بستن لوله . 2

  3....................................................... دي يو آي . 3

  4...........................................................ايمپالنت  . 4

  5................................................................تزريق .  5

 6...................................................................قرص . 6

 7..................................................................ندومكا. 7

  8.......................................شيردهي تداوم روش . 8

  9.....................................)يميتقو(ريتمي روش . 9

  10..................................................منقطع روش. 10

  11.................................قرص موارد اضطراري . 11

  96 __________)مشخص كنيد( ساير .96

  98......................................................نمي داند . 98

  

  

  : توضيحاتي براي كدهاي مورد استفاده در تقويم

  ):زايمانها(ولدها ت •

 .بنويسيد B كد چپ سمت در را كودك نام. كنيد وارد تقويم در تولد، ماه در را B كد ،1384فروردين  از تولد هر براي

 مدت طول اساس بر تولد از قبل هاي ماه از يك هر در و كنيد سوال را كشيده طول حاملگي كه هايي ماه تعداد تولد؛ هر براي 

 كه هايي ماه تعداد از كمتر يكي بايد ها P تعداد وارد شده است بايد Bبا توجه به اينكه در يكي از ماهها كد . كنيد وارد P حاملگي

  .باشد است، كشيده طول حاملگي

  :حاضراملگي در حال ح •

 ثبت را كامل هاي ماه تعداداز بخش پيشگيري از بارداري بدست مي آيدبايد  CP1aبراي ثبت حاملگي در حال حاضر كه از سوال 

به . انتخاب كنيد را شده كامل هاي ماه تعداد كل  و كنيد شروع مصاحبه ماه با كنيد؛ وارد تقويم در  Pو  به ازاي هر ماه يك. كنيد

بطور مثال اگر پاسخگو بگويد در ماه . هاي وارد شده در تقويم برابر با تعداد ماههاي كامل شده بارداري باشدPعبارت ديگر بايد تعداد 

در  Pدر تقويم وارد مي كنيم يك   P ماه را تمام كرده است اگر بگويد تمام نكرده است به تعداد سه 4چهارم حاملگي است بپرسيم آيا 

  .در دو ماه  قبل از آن  وارد مي كنيم Pماه مصاحبه و دو 
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  ):سقط و مرده زايي(تم بارداري خ •

 را P كد حاملگي ماههاي اين بقيه براي و كنيد وارد تقويم در را T كد يافته خاتمه حاملگي كه ماهي در. كنيد ثبت را كامل هاي ماه تعداد

در ماهي  Tماه را كامل كرده است بايد يك كد  5ماه حاملگي اش خاتمه يافته است يعني  5بطر مثال اگر پاسخگو بگويد بعد از  .كنيد وارد

  .را وارد كنيد Pماه  قبل از ختم بارداري كد  4كه حاملگي خاتمه يافته وارد كنيد و در 

 :بارداري از يشگيريپ •

  .برگرديد 1384 فروردين به و شروع اخير زماناز روش پيشگيري  از  ه استفاد زمان دوره از شدن جويا براي

  .برگرديد 1384 فروردين به و شروع اخير زمان از. كنيد استفاده تقويم از استفاده، زمان دوره از شدن جويا براي

  . ببريد بكار مرجع نقطه عنوان به را بارداري دوره و تولد، هاي تاريخ ها، بچه اسامي

  .كنيد ثبت خالي هاي ماه در استفاده عدم موارد براي "صفر" يا كنيد وارد را استفاده مورد روشكد 

  : ، به نكته زير توجه كنيددر تقويم به بعد،  1384 فرورديناز جهت وارد كردن كدهاي مربوط به روشهاي پيشگيري از بارداري 

با توجه به اينكه در ماههاي تقويم فقط يك كد مي توان نوشت بنابراين كد هاي مربوط به روشهاي  است شده شخصم روش يك از بيش اگر

به ترتيب ميزان دائمي بودن از در تقويم،   پيشگيري در تقويم به صورت عدد نوشته شده اند و باتوجه به اينكه روشهاي پيشگيري ذكر شده 

 ) است "عدد كمتري"كدي كه از نظر رياضي (ي كه در فهرست روشهاي پيشگيري، در قسمت باالتر قرار دارد كد ،باال به پايين مرتب شده اند

را كه   3استفاده كرده است كد )  6كد(دارد و هم از قرص ) 3كد(بطور مثال اگر پاسخگو  اعالم كرد كه هم آي يودي  .كنيد ثبتدر تقويم  را

   .كنيد ثبتدر تقويم مربوط به آي يو دي است 

روش پيشگيري اي  را ذكر كرده كه در حال حاضر استفاده مي كند و اعالم كرده است كه قبل   CP4بديهي است اگر پاسخگو براي سوال 

  . شروع به استفاده از اين روش كرده است نيازي به مراجعه مجدد به تقويم نيست 84از فروردين 

ماه استفاده شده باشد مي توانيد در باكس مربوط به ماه اول و ماه آخر  4ت بيش از براي تكميل كردن تقويم  اگر روش پيشگيري به مد

  . به هم وصل كنيد} استفاده،  كد مربوط به روش را  ثبت كرده و اين ماهها را با رسم اين شكل 

ربوط بهع روشي كه پاسخگو در ابتداي در مورد ماههايي كه در ميانه ماه،   استفاده از  يك روش به روش ديگر تغيير يافته است بايد كد م

ماه استفاده كرده است در باكس مربوط به  آن ماه ثبت شود و در ماه بعدي روش جديد ثبت شود مثال اگر پاسخگويي يگويد تا روز دهم 

را براي قرص و در ماه مهر  "6"گذاشته است بايد در  ماه شهريور كد  IUDاز قرص استفاده مي كرده است و از روز يازدهم  89ماه شهريور 

  . ثبت كنيد IUDرا براي  "3"كد 

اين مورد يك استثنا دارد و آن نيز در مورد ماه مصاحبه است اگر در ماه مصاحبه از روشي به روش ديگر تغيير مسير داده است روز مصاحبه 

  . را به عنوان مرجع در نظر بگيريد

در مورد پاسخگويي كه در طول دوره زماني مربوط به تقويم،  يكي از روشهاي پيشگيري را تا مدتي استفاده نموده و داشته باشيد  توجه

قطع كرده و اين روش را ادامه .... به داليلي نظير يائسگي يا برداشتن رحم و تخمدان، عوارض روش و سپس استفاده از روش را 
. كه به نشانه عدم استفاده از روش مي باشد دليل قطع روش قبلي را در سمت چپ اين كد بنويسيد "0"در سمت چپ كد  نداده است

  . پرسشنامه زنان موجود است راهنماي پيوستدر  3نمونه شماره  اين مسئله در مثال

  :مثالهايي براي تقويم
  



90 

 

 تقويم

:ها دستورالعمل  

.باشد داشته وجود بايد باكس هر در كد يك تنها  

.شوند تكميل بايد ها ماه همه  

.شوند كدگذاري بايد ستون هر براي اطالعات  

 ستون1: تولدها، بارداري ها، ختم بارداري، پيشگيري از بارداري

B :تولدها  

P : حاملگي  

T  :سقط و مرده زايي( بارداري ختم(  

:پيشگيري از بارداري  

0.........................................................  روش هيچ 0  

 1................................................ زنان بستن لوله. 1

  2.............................................مردان بستن لوله . 2

  3....................................................... دي يو آي . 3

  4...........................................................ايمپالنت  . 4

  5................................................................تزريق .  5

 6...................................................................قرص . 6

 7..................................................................ندومكا. 7

  8.......................................شيردهي تداوم روش . 8

  9.....................................)يميتقو(ريتمي روش . 9

  10..................................................منقطع روش. 10

  11.....................قرص براي موارد اضطراري . 11

  96 ________)مشخص كنيد( ساير .96

  98.......................................... نمي داند. 98

1ستون        

   01 اسفند 12 

   02 بهمن 11 

   03 دي 10 

   04 آذر 09 

 1 1 05 آبان 08 1

 3  06 مهر 07 3

 8  07 شهريور 06 8

 9  08 مرداد 05 9

   09 تير 04 

   10 خرداد 03 

   11 ارديبهشت 02 

   12 فروردين 01 

 

   13 اسفند 12 

   14 بهمن 11 

   15 دي 10 

   16 آذر 09 

 1  17 آبان 08 1

 3  18 مهر 07 3

 8  19 شهريور 06 8

 8  20 مرداد 05 8

   21 تير 04 

   22 خرداد 03 

   23 ارديبهشت 02 

   24 فروردين 01 

 

   25 اسفند 12 

   26 بهمن 11 

   27 دي 10 

  1 28 آذر 09 

 محمد B 29 آبان 08 

 P 1 30 مهر 07 1
 P 3 31 شهريور 06 3

 P 8 32 مرداد 05 8

 P 7 33 تير 04 7

  P 34 خرداد 03 

  P 35 ارديبهشت 02 

  P 36 فروردين 01 

 

  P 37 اسفند 12 

  6 38 بهمن 11 

   39 دي 10 

   40 آذر 09 

 1  41 آبان 08 1

 3  42 مهر 07 3

 8  43 شهريور 06 8

 6  44 مرداد 05 6

   45 تير 04 

   46 خرداد 03 

   47 ارديبهشت 02 

   48 فروردين 01 

 

   49 اسفند 12 

   50 بهمن 11 

   51 دي 10 

   52 آذر 09 

 1  53 آبان 08 1
 3  54 مهر 07 3

 8  55 شهريور 06 8

 5  56 مرداد 05 5

  6 57 تير 04 

  0 58 خرداد 03 

  0 59 ارديبهشت 02 

  0 60 فروردين  01 

 

  0 61 اسفند 12 

 علي B 62 بهمن 11 

  P 63 دي 10 

  P 64 آذر 09 

 P 1 65 آبان 08 1

 P 3 66 مهر 07 3

 P 8 67 شهريور 06 8

 P 4 68 مرداد 05 4

  0 69 تير 04 

  0 70 خرداد 03 

  0 71 ارديبهشت 02 

  0 72 فروردين  01 

 

  ١: نمونه

فرزندزنده از  2اين پاسخگو . مصاحبه شده است1389در آبان ماه   با يك پاسخگو

، در ماه نهم  1387محمد در آبان ماه  .تا كنون داشته است 1384فروردين 

، در ماه هفتم  حاملگي زن  1384حاملگي زن بدنيا آمده و  علي در بهمن ماه 

اين زن بعد از تولد محمد از روش لوله بستن زنان استفاده كرده . متولد شده است

و بعد از آن تا  ماه از هيچ روشي استفاده نكرده 4بعد از تولد علي به مدت . است

بل از حاملگي براي محمد از قرص براي پيشگيري استفاده كرده است و همزمان ق

  .  ين روش حامله شده استابا استفاده از 

 . قبل از حاملگي براي علي از هيچ روشي استفاده نمي كرده است
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 ستون1: تولدها، بارداري ها، ختم بارداري، پيشگيري از بارداري

B :تولدها  

P : حاملگي  

T  :سقط و مرده زايي(بارداري ختم(   

:پيشگيري از بارداري  
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  3....................................................... دي يو آي . 3
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  ٢: نمونه

 پنجماين پاسخگو در ماه . مصاحبه شده است1389در آبان ماه   با يك پاسخگو

  ). ماه را كامل كرده  4(است  حاملگي

به نام مريم داشته است   زنده فرزند يك كنون تا 1384از فروردين اين پاسخگو 

اين زن قبل  .است در ماه نهم حاملگي زن بدنيا آمده،  1385 ماه دي كه در

سال استفاده مي كرده و دو 2براي پيشگيري به مدت  IUDازحاملگي براي مريم از

بعد از سه ماه  پاسخگواين . را در آورده است IUDماه قبل از حاملگي براي مريم 

براي پيشگيري استفاده كرده است و همزمان ماه از قرص  14به مدت  مريمتولد 

در  1387اين  حاملگي در شهريور ماه .  با استفاده از اين روش حامله شده است

به مدت  سقطبعد از ) . ماه را كامل كرده بود 3(ماه چهارم بر اثر سقط خاتمه يافته 

ماه از هيچ روشي استفاده  4يك سال و نيم از قرص استفاده كرده و بعد به مدت 

  .نكرده و سپس حامله شده است

1ستون        

   01 اسفند 12 

   02 بهمن 11 

   03 دي 10 

   04 آذر 09 

 P 1 05 آبان 08 1

 P 3 06 مهر 07 3

 P 8 07 شهريور 06 8

 P 9 08 مرداد 05 9

  0 09 تير 04 

  0 10 خرداد 03 

  0 11 ارديبهشت 02 

  0 12 فروردين 01 

 

  6 13 اسفند 12 

   14 بهمن 11 

   15 دي 10 

   16 آذر 09 

 1  17 آبان 08 1

 3  18 مهر 07 3

 8  19 شهريور 06 8

 8  20 مرداد 05 8

   21 تير 04 

   22 خرداد 03 

   23 ارديبهشت 02 

   24 فروردين 01 

 

   25 اسفند 12 

   26 بهمن 11 

   27 دي 10 

   28 آذر 09 

   29 آبان 08 

 1 6 30 مهر 07 1

 T 3 31 شهريور 06 3

 P 8 32 مرداد 05 8

 P 7 33 تير 04 7

  6 34 خرداد 03 

   35 ارديبهشت 02 

   36 فروردين 01 

 

   37 اسفند 12 

   38 بهمن 11 

   39 دي 10 

   40 آذر 09 

 1  41 آبان 08 1

 3  42 مهر 07 3

 8  43 شهريور 06 8

 6  44 مرداد 05 6

   45 تير 04 

   46 خرداد 03 

  6 47 ارديبهشت 02 

  0 48 فروردين 01 

 

  0 49 اسفند 12 

  0 50 بهمن 11 

 مريم B 51 دي 10 
  P 52 آذر 09 

 P 1 53 آبان 08 1

 P 3 54 مهر 07 3

 P 8 55 شهريور 06 8

 P 5 56 مرداد 05 5

  P 57 تير 04 

  P 58 خرداد 03 

  P 59 ارديبهشت 02 

  0 60 فروردين  01 

 

  0 61 اسفند 12 

  3 62 بهمن 11 

   63 دي 10 

   64 آذر 09 

 1  65 آبان 08 1

 3  66 مهر 07 3

 8  67 شهريور 06 8

 4  68 مرداد 05 4

   69 تير 04 

   70 خرداد 03 

   71 ارديبهشت 02 

  3 72 فروردين  01 
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.شوند تكميل بايد ها ماه همه  

.شوند كدگذاري بايد ستون هر براي اطالعات  

 ستون1: تولدها، بارداري ها، ختم بارداري، پيشگيري از بارداري

B :تولدها  

P : حاملگي  

T  :سقط و مرده زايي(بارداري ختم(   

:پيشگيري از بارداري  

0.........................................................  روش هيچ 0  

 1................................................ زنان بستن لوله. 1
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  4...........................................................ايمپالنت  . 4

  5................................................................تزريق .  5

 6...................................................................قرص . 6
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  8.......................................شيردهي تداوم روش . 8

  9.....................................)يميتقو(ريتمي روش . 9

  10..................................................منقطع روش. 10

  11........................... قرص در موراد اضطراري . 11

  96 ________)مشخص كنيد( ساير .96

  98............................................ نمي داند. 98

  ٣:نمونه

حال حاضر اين پاسخگو در . مصاحبه شده است1389در آبان ماه   يك پاسخگو با

  يائسه است

تا كنون يك فرزند زنده  به نام مينا داشته است  1384فروردين اين پاسخگو از 

اين . ماه نهم حاملگي زن بدنيا آمده است ، در 1385كه در ارديبهشت ماه 

براي پيشگيري استفاده كرده است و  پاسخگو بعد از تولد مينا تا دو سال از قرص

  .بعد از آن از هيچ روشي استفاده نكرده است به دليل اينكه  يائسه شده است

اين پاسخگو قبل از حاملگي براي مينا از قرص براي پيشگيري استفاده  كرده 

  .است

1ستون        

   01 اسفند 12 

   02 بهمن 11 

   03 دي 10 

   04 آذر 09 

 1 0 05 آبان 08 1

 3  06 مهر 07 3

 8  07 شهريور 06 8

 9  08 مرداد 05 9

   09 تير 04 

   10 خرداد 03 

   11 ارديبهشت 02 

   12 فروردين 01 

 

   13 اسفند 12 

   14 بهمن 11 

   15 دي 10 

   16 آذر 09 

 1  17 آبان 08 1

 3  18 مهر 07 3

 8  19 شهريور 06 8

 8  20 مرداد 05 8

   21 تير 04 

   22 خرداد 03 

   23 ارديبهشت 02 

   24 فروردين 01 

 

   25 اسفند 12 

   26 بهمن 11 

   27 دي 10 

 1  28 آذر 09 1

 3  29 آبان 08 3

 8  30 مهر 07 8

 7  31 شهريور 06 7

   32 مرداد 05 

   33 تير 04 
 يائسگي 0 34 خرداد 03 
  6 35 ارديبهشت 02 

   36 فروردين 01 

 

   37 اسفند 12 

   38 بهمن 11 

   39 دي 10 

   40 آذر 09 

 1  41 آبان 08 1

 3  42 مهر 07 3

 8  43 شهريور 06 8

 6  44 مرداد 05 6

   45 تير 04 

   46 خرداد 03 

   47 ارديبهشت 02 

   48 فروردين 01 

 

   49 اسفند 12 

   50 بهمن 11 

   51 دي 10 
   52 آذر 09 

 1  53 آبان 08 1

 3  54 مهر 07 3

 8  55 شهريور 06 8

 5  56 مرداد 05 5

   57 تير 04 

  6 58 خرداد 03 

 مينا B 59 ارديبهشت 02 
  P 60 فروردين  01 

 

  P 61 اسفند 12 

  P 62 بهمن 11 

  P 63 دي 10 

  P 64 آذر 09 

 P 1 65 آبان 08 1

 P 3 66 مهر 07 3

 P 8 67 شهريور 06 8

 4 6 68 مرداد 05 4

  6 69 تير 04 

  6 70 خرداد 03 

  6 71 ارديبهشت 02 
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  سال 5تكميل پرسشنامه كودكان زير  چگونگي

سال نخست  5كه مربوط به چندگانه سالمت و جمعيت سال با هدف ارائه اطالعات پيرامون طيف وسيعي از شاخص هاي  5پرسشنامه كودكان زير 

 .سال و واجد شرايط شناسايي مي شوند 5با  تكميل فرم فهرست اعضاي خانوار در پرسشنامه خانوار، كودكان زير . طراحي شده است، زندگي است

بديهي است، در .  به منظور تكميل اين پرسشنامه، نياز به شناسايي فردي است كه قادر به ارائه جزئيات مرتبط با بهداشت و سالمت اين كودكان باشد 

ي خانوار با به عبارت ديگر در صورتي كه نام مادر و كودك در فهرست اعضا(شرايطي كه مادر و كودك واجد شرايط، هر دو متعلق به يك خانوار هستند 

امادر مواردي كه نام مادر و كودك در فهرست اعضاي خانوار، با هم به ثبت . با مادر صورت پذيرد بايد، مصاحبه درباره كودك )هم به ثبت رسيده باشد

وار آمده است، بايد  فردي ، از ميان افرادي كه نام آنها در فهرست اعضاي خان)ممكن است مادر فوت شده و يا در جايي ديگر زندگي كند(نرسيده است 

  . اين فرد مي تواند يك زن و يا يك مرد باشد .كه نگهداري و مراقبت از كودك را بر عهده دارد را شناسايي كنيد

 

  )روز 29ماه و  11سال و  4( سال 5اطالعات كودكان زير 

  .دكني تكميلپيش از شروع مصاحبه  را UF8  تا  UF1سواالت 

  

UF1 . نام استان  

  .وارد كنيد HH1سوال  پرسشنامه خانوارروي از نام استان را 
  

UF2 .شماره خوشه 

  .، شماره خوشه را وارد كنيد)HH7 سوال(با رجوع به پرسشنامه خانوار 

UF3 .شماره رديف خانوار  

  .، شماره  رديف خانوار را وارد كنيد)HH8سوال(با رجوع به پرسشنامه خانوار 

UF4  .نام كودك  

با اسم به كودك مورد بايد در تمام طول مصاحبه . مربوط به فهرست اعضاي خانوار، نام كودك را وارد كنيد HL2با مراجعه به پرسشنامه خانوار، ستون 

  . نام كودك به منظور جلوگيري از اشتباه در طول مصاحبه، در اينجا ثبت مي شود. نظر اشاره شود

UF5  .شماره رديف كودك  

  .از فهرست اعضاي خانوار، شماره رديف كودك را وارد كنيد 1HLپرسشنامه اعضاي خانوار، ستون با رجوع به 
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UF6 .مراقب/نام مادر  

  .مراقب اصلي را وارد كنيد/از فهرست اعضاي خانوار، نام مادر 2HLبا رجوع به پرسشنامه اعضاي خانوار، ستون فهرست 

UF7  . مراقب/ شماره رديف مادر 

  .مراقب اصلي را وارد كنيد/از فهرست اعضاي خانوار، شماره رديف مادر 1HLپرسشنامه اعضاي خانوار، ستون  با رجوع به 

UF8 .نام و نام خانوادگي سرپرست خانوار 

  .بر اساس پرسشنامه خانوار نام و نام خانوادگي سرپرست خانوار را يادداشت نماييد

UF9 . تاريخ مراجعه  

سمت  (تاريخ انجام اولين مراجعه را با خودكار آبي در اولين ستون  . بار در نظر گرفته شده است 3اي انجام مصاحبه حداكثر تعداد مراجعات به خانوار بر

مراقب بود، /در صورتي كه مصاحبه در اولين مراجعه به پايان نرسيده و نياز به مراجعه مجدد براي به پايان رساندن مصاحبه با مادر. ، وارد كنيد) راست

به همين . يخ مراجعه بعدي را در دومين ستون با مداد يادداشت نماييد و در هنگام دومين مراجعه تاريخ را با خودكار آبي در اين ستون وارد نماييدتار

شت كنيد و ياددا) سمت چپ (تاريخ سومين مراجعه را با مداد در سومين ستون   ترتيب چنانچه در دومين مراجعه نيز موفق به تكميل مصاحبه نشديد،

به ياد داشته باشيد كه آخرين تاريخ ثبت شده، تاريخ پايان تكميل پرسشنامه  . در هنگام مراجعه سوم اين تاريخ را با خودكار در اين ستون بنويسيد

 5سال را مشخص مي كند و يا زماني كه عليرغم عدم انجام مصاحبه، تصميم به متوقف ساختن انجام مصاحبه با مادر يا مراقب كودك زير  5كودكان زير 

  . سال گرفته باشيد

UF10  . شناسايي مصاحبه گرنام و نام خانوادگي و شماره  

  .  نام و  نام خانوادگي و شماره شناسايي خود را يادداشت كنيد 

UF11.كد نتيجه   

، مربوط به مادر و يا مراقب مراجعهبه خاطر داشته باشيد كه كد  نتيجه . بايد پس از اتمام مصاحبه صورت پذيرد مراجعهپاسخگويي به قسمت نتيجه  

كامل انجام "را به منزله  1 كددر صورت تكميل پرسشنامه . تبط با نتايج به دست آمده از مصاحبه را يادداشت كنيدكد مر. سال است 5اصلي كودك زير 

مراقب اصلي انجام / به علت غايب بودن مادر"را كه منزله  2مراقب اصلي، كد /در صورت عدم موفقيت در دستيابي به مادر. است، يادداشت كنيد "شد

است، يادداشت  "امتناع از پاسخگويي"را كه به منزله  3مراقب اصلي براي انجام مصاحبه، كد /در صورت عدم موافقت مادر. داست، يادداشت كني "نشد

در صورتي . است، يادداشت كنيد "تكميل ناقص پرسشنامه"را كه به منزله  4در صورتي كه تنها قادر به تكميل بخشي از پرسشنامه شده ايد، كد . كنيد

را انتخاب كنيد و باالخره در صورتي كه عدم موفقيت در تكميل پرسشنامه علت ديگري دارد  5راقب اصلي قادر به پاسخگويي نباشد،  كد كه مادر يا م

  . فضاي خالي ستون هر يك از مراجعات يادداشت كنيداست را يادداشت كرده، دليل  مورد نظر را در  "ساير"كه به منزله  "96"كد 
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  : شروع مصاحبه 

   : مراقب اصلي كودك رضايت كسب نكرده ايد، متن زير را بخوانيد/ از مادر ،در طي تكميل پرسشنامه خانوار و زنان در صورتي كه قبال

ا كار ما از از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستيم و در حال حاضر روي مطالعه اي درباره سالمت و عوامل موثر بر سالمت خانواده ه"

مي تمام اطالعاتي كه از شما كسب . دقيقه طول مي كشد 35ا ت 30اين مصاحبه  در حدود . با شما صحبت كنيم) منا(مي خواهيم درباره . مي كنيم

  "اجازه مي دهيد شروع كنيم؟. كنيم كامالً محرمانه باقي مي ماند و پاسخ هاي شما با هيچ كس به جز تيم مطالعه در ميان گذاشته نمي شود

به گونه سال بايد  5در صورتيكه قبال براي تكميل پرسشنامه مخصوص خانوار و يا زنان با فرد، مصاحبه كرده ايد، مصاحبه تكميل پرسشنامه كودكان زير 

لذا، به طور معمول انجام مصاحبه نيازمند اعالم رضايت مجدد . اي متفاوت آغاز شود، زيرا اين پرسشنامه پس از پرسشنامه خانوار و زنان تكميل مي گردد

  .توسط شخص پاسخ دهنده است

تمام اطالعاتي . دقيقه طول مي كشد 35 تا 30 اين مصاحبه حدود. صحبت كنيم )UF4كودك از روي م نا(حاال مي خواهيم با شما درباره سالمتي "

آيا مي توانيم شروع . كه از شما كسب مي كنيم كامالً محرمانه باقي مي ماند و پاسخ هاي شما  با هيچ كس به جز تيم مطالعه در ميان گذاشته نمي شود

  "كنم؟

نكته مهم در هنگام . ان جمالت مقدماتي را به صالح ديد خود تغيير دهيدهمانطور كه در مورد پرسشنامه خانوار و زنان گفته شد، شما مي توانيد نحوه بي

  :معرفي اين است كه مقدمه شما بايد اطالعات زير را شامل شود

د در مور نام وزارت بهداشت، موضوع مطالعه، تخميني از زمان الزم براي انجام مصاحبه، محرمانه بودن اطالعات مصاحبه، ذكر نام فردي كه مي خواهيد 

   .)نام كودك (او مصاحبه كنيد 

 در صورت عدم موافقت شخص پاسخگو، سوال . ، سپس مصاحبه را آغاز كنيدبرويد UF15در صورت كسب اجازه براي شروع، جهت ثبت زمان به 

UF11 شما و يا فرد ديگري از اعضاي تيم خود در ميان بگذاريد؛ تيم اين مساله را با ناظر . را تكميل كرده، از وي تشكر و مصاحبه بعدي را آغاز كنيد

الزم است . اين امر بستگي به نحوه توصيف شما از ابراز مخالفت توسط پاسخ دهنده دارد. مي توانيد براي بار دوم به مصاحبه با اين شخص اقدام نماييد

  .ان را هيچگاه نبايد مجبور به پاسخگويي نمودبه خاطر داشته باشيد كه شخص پاسخ دهنده  به طور داوطلبانه در مصاحبه شركت كند و پاسخ دهندگ

طي انجام . مراقب اصلي بخواهيد تا مدارك مورد نياز شامل شناسنامه و كارت واكسيناسيون را در اختيار شما قرار دهد/پيش از آغاز مصاحبه از مادر

  .مصاحبه به اين مدارك نياز خواهيد داشت

UF12 .نوادگي و شماره شناسايينام و نام خا(ميداني / ناظر دانشگاهي(  

خود را در اين قسمت ثبت  شناسايي پس از انجام مصاحبه ها، نام و نام خانوادگي و  شماره ميداني تيم، / ناظر دانشگاهي. در اين قسمت چيزي ننويسيد

  .خواهد كرد

UF13 .نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي( بازبين ميداني (  

خود را در اين قسمت ثبت خواهد  شناسايي پس از انجام مصاحبه ها، نام و نام خانوادگي و  شماره ازبين ميداني تيم، ب. در اين قسمت چيزي ننويسيد

  .كرد
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UF14 . نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي(داده ها  ورودمسئول(  

  .خود را در اين قسمت ثبت خواهد كرداسايي شن داده ها ، نام و نام خانوادگي و شماره  ورودفرد مسئول . در اين قسمت چيزي ننويسيد

UF15 .زمان را ثبت كنيد.  

باشد يك صفر جلوي ساعت يا دقيقه  10اگر ساعت و يا دقيقه زير  .سال را ثبت نمائيد 5شروع تكميل پرسشنامه كودكان زير ) ساعت و دقيقه( زمان 

از گرد كردن دقيقه خودداري كنيد و بي كم و كاست، دقيقه اي را كه روي ساعت خود مي بينيد را ياددداشت . )04:  و دقيقه 08: مثال ساعت(  بگذاريد

  . كنيد


�	� �� ه� در  �� � ا�� ������	� �� ���� دا��� ��������� %�"ان $�#"ن � � در �

 	+� ا���� در ��وع �� در �)  '	"رد � �� �"د��ن ز�� #"� �	 �����"ال .� - ��ل �

��� /در 	"رد " �= ارزش 	;�ف ��89ت"�� %�"ان 	�5ل �� . �3و/ ��� �� �2	�01 �

 .��ل ����/ 	� �"د '
�	� �"د��ن ز�� 

  بخش ثبت تولد

1BR. شناسنامه دارد؟) نام(آيا  

اطالعات به دست آمده از آنها به هيچ عنوان در پاسخ دهندگان بايد اطمينان يابند كه . هدف از اين سوال تخمين ميزان ثبت تولد ها در كشور است

  .اختيار كسي به جز گروه مطالعه قرار نخواهد گرفت

مي توانيد از  كودك در دسترس نباشد، در صورتيكه شناسنامه. "ممكن است شناسنامه را ببينم ؟"در صورت مثبت بودن پاسخ اين سوال، بپرسيد 

سپس كد مربوطه را انتخاب كنيد و مشاهده يا عدم مشاهده . ي شناسنامه كودك را به شما نشان دهدمراقب بخواهيد تا درصورت امكان كپ/ مادر 

 BR2b سوالرا انتخاب كنيد و به  "1"اگر كودك داراي شناسنامه بوده و شما آن را مشاهده نموده ايد،  كد . را ذكر نماييد كپي شناسنامهيا   شناسنامه

را انتخاب كرده و به بخش  "2"مراقب اصلي كودك نتواند يا نخواهد آن را نشان دهد،  كد /شناسنامه بوده اما مادر در شرايطي كه كودك داراي. برويد

اگر شخص پاسخ دهنده از وجود يا عدم وجود . برويد BR2aرا انتخاب كنيد و به سوال  "3"كد يكه كودك شناسنامه ندارد،  در صورت. سن برويد

   ..و به بخش سن برويد  را انتخاب كنيد "8"شناسنامه بي اطالع است كد 

BR2a . شناسنامه ندارد؟) نام(چرا  

     كه پاسخ سئوال قبل منفي باشد، اين سوال مطرح درصورتي. سال است 5هدف از اين سوال بررسي علل عدم دريافت شناسنامه براي كودكان زير 

عدم دريافت شناسنامه به علت اگر  .را انتخاب كنيد "1 "در صورتيكه عدم دريافت شناسنامه براي كودك عدم ثبت ازدواج پدر و مادر باشد، كد. مي شود

را مشخص  "3 "كداگر هنوز براي دريافت شناسنامه اقدام نشده است، . را انتخاب كنيد "2 "ايراني نبودن و نداشتن شناسنامه يكي از والدين باشد، كد

  .را انتخاب كنيد "8"كنيد و درصورتي كه فرد پاسخگو از علت بي اطالع است، كد 

BR2b .كد ملي كودك :  

  . يادداشت كنيديا كپي شناسنامه  كد ملي كودك كه همان شماره شناسنامه او است را از روي شناسنامه 

  

  



97 

 

  بخش سن

اين مصاحبه مي باشند، زيرا تقريباً تمام تحليل هاي انجام شده برروي داده ها با سن دقيق دو سوال مربوط به اين بخش از مهم ترين پرسش هاي 

در حالي كه محاسبه سن كودكان نيازمند . در مصاحبه با زنان، اطالع از سن آنها با محاسبه سال ها، كافي است. كودك مستقيماً در ارتباط است

اين مساله مهم است چون تحليل برخي از اطالعات تنها با آگاهي از سن كودك براساس . د ماه هاستدستيابي به اطالعات دقيق از طريق محاسبه تعدا

  .ماه، امكان پذير است

  تاريخ مصاحبه و تاريخ تولد كودك با يكديگر مقايسه مي شوند و با اين كار . دستيابي به اين اطالعات با استفاده از تاريخ تولد كودك ممكن مي گردد

  .كودك را براساس ماه محاسبه نمود مي توان سن

. سيده شوندسوال هاي مربوط به سن و تاريخ تولد بايد به صورت جداگانه و مستقل از سوال هاي مشابه آن در پرسشنامه هاي مربوط به خانوار و زنان پر

با وي مصاحبه كرده و اطالعات مرتبط با تاريخ شخصي كه با وي مصاحبه مي كنيد ممكن است همان خانمي باشد كه پيش از اين براي پرسشنامه زنان 

همچنين احتمال دارد كه سن كودك را در هنگام پرسشنامه خانوار پرسيده و ثبت كرده . تولد فرزندان وي را در طول آن مصاحبه به دست آورده ايد

  .اما حتي در چنين شرايطي نيز تكرار مجدد سوال ها الزم است. باشيد

AG1 . ) روز، ماه و سالي به دنيا آمده است؟در چه  ) نام  

مراقب /در صورتيكه شناسنامه يا كپي آن را مشاهده نكرديد، از مادر. از روي شناسنامه و يا كپي شناسنامه ثبت كنيد تولد كودك را  روز، ماه و سال

  .براساس سال و ماه بسيار مهم استثبت تاريخ تولد كودك به صورت دقيق و  "ي به دنيا آمده است؟تاريخدر چه ) نام(  "كودك بپرسيد

  . را  انتخاب نماييد "98" براي روز تولد كد باشد، ندقيق تولد كودك مطلع  از روزمراقب اصلي / در صورتي كه مادر

دداشت و سپس عدد در صورت يك رقمي بودن عدد مربوط به ماه يا سال، ابتدا رقم صفر را يا. ماه تولد را به عدد تبديل و در قسمت مربوطه وارد كنيد

به عنوان پاسخ ماه و سال تولد كودك به  "نمي داند  "به خاطر داشته باشيد كه . مي باشد "02"به طور مثال، كد ماه ارديبهشت . مربوطه را ثبت كنيد

  .دست يابي به ماه و سال تولد اجباري است. هيچ وجه قابل قبول نيست

  .نخواهد بود 1384ود، سال تولد كودك، قبل از انجام مي ش 1389از آنجا كه اين طرح در سال 

AG2– )چند سال دارد؟) نام  

به خاطر داشته . پس از پرسش درباره تاريخ تولد كودك، سن كودك را بر حسب سال هاي كامل شده بپرسيد و در قسمت مربوط به آن يادداشت كنيد

زوم براي رسيدن به پاسخ مورد نظر، سوال خود را اينگونه مطرح كنيد كه در صورت ل. باشيد كه سن براساس آخرين سالگرد تولد محاسبه مي شود

  "در آخرين سال روز تولد خود چند ساله شد؟) نام("

براي كمك به  "چند سال پيش به دنيا آمد؟) نام("مراقب اصلي، سن دقيق كودك را نداند، از وي بخواهيد تا به شما بگويد /در صورتي كه مادر

ي توانيد سن كودك مورد نظر را در مقايسه با سن ديگر بچه ها جويا شويد، با اشاره به واقعه اي مهم به سن كودك پي بريد و يا شخص پاسخ دهنده م

، چند بهار را پشت سر گذاشته )نام (از زمان تولد " :به طور مثال شما مي توانيد سوال خود را اين گونه مطرح كنيد كه. به فصل تولد اشاره كنيد

  .را يادداشت نماييد "صفر"در صورتي كه كودك كمتر از يك سال سن داشته باشد، عدد . سن كودك بايد براساس سال هاي كامل ثبت شود "ايد؟
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به دست  به همين ترتيب، طي مصاحبه از اتفاقات مهمي كه در زندگي پاسخ گو رخ داده باشد و همچنين اطالعاتي كه در طول مصاحبه ها از اين خانوار

  ).اطالعاتي نظير آنچه در فهرست خانوار و كارت واكسيناسيون و غيره آمده است(نيز مي توان به عنوان نقاط عطف استفاده كرد آمده 

سپس به اطالعات به دست آمده رجوع و همخواني ميان پاسخ هاي داده شده را از . را به طور مستقل از يكديگر مطرح كنيد 2AGو  1AGسوال هاي 

عالوه بر اين  . كنترل دقيق پاسخ ها جهت اطمينان از همخواني ميان آنها از اهميت بسياري برخوردار است. نظر تاريخ تولد و سن كامل، بررسي كنيد

اين كار سرعت عمل داشته باشيد، زيرا يك مصاحبه گر ماهر كسي است كه بدون ايجاد وقفه در مصاحبه بتواند اين اطالعات را بررسي كند  بايد در انجام

.  

  )AG2(و سن كامل ) AG1( بررسي وجود هماهنگي ميان تاريخ تولد

سن كودك به اضافه سال تولد وي بايد برابر باشد با سالي . سي كنيدپس از كسب اطالعات مربوط به تاريخ تولد و سن كامل، همخواني ميان آنها را برر 

لذا، با فرض بر اينكه شما توانسته باشيد به ماه و سال تولد كودك دست يابيد، همخواني اين اطالعات بايد به . كه در آن آخرين سالروز تولد او بوده است

  :صورتي كه در ذيل آمده است، كنترل گردد

سال انجام مصاحبه برابر )  كودك سالگرد تولد خود را پشت سر گذاشته باشد(ه تولد كودك پيش از ماه انجام مصاحبه باشد در مواردي كه ما .1

   .خواهد بود با سن كودك به اضافه سال تولد وي

  ).1387+2=1389( سال دارد 2اجرا گردد، كودك  1389بوده و طرح در آبان  سال  1387در صورتي كه كودك متولد مهر ماه سال : مثال 

 

، سن كودك به اضافه سال تولد )كودك سالگرد تولد خود را پشت سر نگذاشته باشد(در مواردي كه ماه تولد كودك پس از ماه انجام مصاحبه باشد  .2

 .وي برابر است با سال قبل از انجام مصاحبه

  ).1387+1=  1388(برگزار مي گردد، يك ساله است  1389سال ، به هنگام اجراي طرحي كه در آبان 1387كودك متولد آذر ماه سال : مثال   

  

، همانند قاعده به كار رفته در دو مورد باال عمل مي شود، يعني اگر و روز تولد مشخص باشد اشددر مواردي كه ماه تولد همان ماه انجام مصاحبه ب .3

، مجموع سن و سال تولد برابر است با سال )را پشت سر گذاشته باشدكودك سالگرد تولد خود (روز انجام مصاحبه پس از سالگرد تولد كودك باشد 

، مجموع ) كودك سالگرد تولد خود را پشت سر نگذاشته باشد( انجام مصاحبه و اگر روز انجام مصاحبه پيش از فرا رسيدن سالگرد تولد كودك باشد

 .سن و سال تولد برابر است با سال قبل از انجام مصاحبه

. سال در نظر گرفته شود 4انجام مي شود، بايد  1389آبان سال  15به هنگام انجام مصاحبه اي كه در تاريخ  1385آبان سال  9دك متولد كو:  مثال     

سال دارد، زيرا سن  3برگزار مي گردد،  1389آبان سال  15به هنگام انجام مصاحبه اي كه در تاريخ  1385آذر ماه سال  9از سوي ديگر، كودك متولد 

   .سال تمام خواهد بود 4، 1389آذر سال  9ين كودك در تاريخ ا

كودك سالگرد تولد به عنوان قاعده كلي در نظر مي گيريم كه  در مواردي كه ماه تولد همان ماه انجام مصاحبه بوده اما روز تولد مشخص نباشد،    .4

انجام مصاحبه  برابر خواهد بود با سن كودك به اضافه سال تولد سال عمل مي كنيم، يعني  1بر اساس مورد  شماره خود  را پشت سر گذاشته و 

  .وي 

 

انجام شود، سن كودك  1389آبان ماه سال 15 اگر مصاحبه در تاريخ . است و روز تولد وي مشخص نمي باشد 1386كودك متولد آبان ماه : مثال   

   . بوده است  آبان 15پشت سر گذاشته و تارخ تولدش قبل از سال در نظر گرفته مي شود، زيرا فرض مي كنيم كه كودك تولد خود را  3
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در چنين شرايطي تالش . در صورت عدم وجود هماهنگي ميان تاريخ تولد و سن كودك، تاريخ تولد، سن كودك و يا هر دو اين اطالعات نادرست است

  .شخص پاسخ دهنده به پاسخ صحيح دست يابيدكنيد تا با استفاده از مدارك موجود، تاريخ وقايع مهم، سن بچه هاي ديگر و يا 

، مصاحبه خاتمه )روز 29ماه و  11سال و  4بيش از ( سال يا بيشتر سن دارد  5مشخص شود كه كودك  AG 2و  1AGاگر به دنبال پرسش سوال هاي 

وجود ندارد، از مادر يا مراقب اصلي به خاطر سال در خانوار  5اگر كودك ديگري با سن كمتر از . مي يابد، زيرا اين كودك، واجد شرايط الزم نيست

 HH27 سال كه در  5سپس به فرم فهرست اعضاي خانوار مراجعه نموده، سن كودك را تصحيح و نيز تعداد كل كودكان زير . همكاري شان تشكر كنيد

  .آمده است را نيز تغيير دهيد

  

  هاي اوليه كودكي بخش تكامل سال

اين بخش . دستيابي به اطالعات الزم پيرامون زمينه هاي ايجاد محيط مناسب براي حمايت از كودك و يادگيري او استسواالت اين بخش به منظور 

) جسمي، اجتماعي، روحي، كالمي و شناخت (دربردارنده تركيبي از سواالتي است كه با هدف دستيابي به اطالعاتي پيرامون جوانب مختلف رشد كودك 

 .طراحي شده است

 ، موردارائه تصويري مثبت از خود است از مشكالت رايج پژوهش كه تمايل افراد به الزم است تا يكي ل اين بخش از پرسشنامه در تكمي

به اين مفهوم كه در سواالت مربوط به نگرش، رفتارها و اهدافي كه به طور معمول از نظر اكثريت جامعه مطلوب يا . قرار گيردتوجه 

 ها اين گونه پاسخ. مي دهند كه پاسخ آنها  با ارزش هاي اجتماعي مطابقت داشته باشد افراد به گونه اي پاسخ  ،نامطلوب تلقي مي شود

براي به حداقل رساندن دريافت چنين پاسخ .  موجب پيدايش روابط كاذب بين متغيرها و يا نامفهوم جلوه دادن روابط واقعي مي شود

  . ت توسط مصاحبه كننده و عدم ابراز نگرش خويش از اهميت بااليي برخوردار استهايي برخورداري از رفتاري عاري از قضاو

EC1) .دار يا كتاب كودك دارد؟ چند كتاب عكس) نام  

كه مناسب كودكان بزرگتر و متعلق به (دار و كتاب كودك پرداخته و كتاب هاي درسي  اين سوال به طور خاص به پرسش درباره وجود كتاب عكس

تعداد كتاب ها را در قسمت مربوط به آن يادداشت . ز كتاب هاي مخصوص افراد بزرگسال كه در خانه موجود است را شامل  نمي شودو ني) آنهاست

به جواب پاسخ دهنده اعتماد كرده، از تقاضا براي ديدن و يا شمارش كتاب ها اجتناب بايد  بلكه. نيازي به شمارش كتاب ها توسط شما نمي باشد. كنيد

در مواردي كه شخص پاسخ دهنده در بار اول پرسش درمورد تعداد كتاب هاي كودك و . زيرا اين كار احتماالً نياز به زمان بيشتري خواهد داشتكنيد، 

ت به در صورت پاسخ مثب. جلد است يا خير 10دار مطمئن نبود، از وي بخواهيد تا به شما بگويد كه آيا تعداد اين كتاب ها بيش از  يا كتاب هاي عكس

جلد است به پرسش هاي خود ادامه دهيد تا به تعداد دقيق  10ً را انتخاب كنيد و در صورتي كه بگويد تعداد اين كتاب ها كمتر از "10"اين سوال كد

  .را انتخاب كنيد "0"در صورت عدم وجود چنين كتاب هايي در خانه ، كد. كتاب ها اشاره شود

2EC .  در خانه است با چه چيزهايي بازي مي كند و سرگرم مي شود؟ ) نام(وقتي كه  

  آيا با چيزهايي كه نام مي برم بازي مي كند؟

واردي توجه داشته باشيد هدف اين سوال بررسي وسايلي است كه كودك در زماني كه در منزل است با آنها بازي مي كند و سرگرم مي شود، بنابراين م

  .رسره و تاب در پارك را شامل نمي شودنظير بازي با س

  .اسباب بازيهاي دست ساز خانگي مانند عروسك پارچه اي، فرفره و  بادبادك اسباب بازي هاي ديگري كه در خانه ساخته شده است) الف    

  .و توپ تفنگ ،اسباب بازيهاي كارخانه اي يا آنها كه در مغازه فروخته مي شود مانند ماشين، عروسك كارخانه اي ) ب    
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اگر با اين وسايل در  (وسايل خانگي مثل كاسه و  قابلمه يا وسايلي كه در خارج از خانه يافت مي شود  مثل چوب، سنگ، گوش ماهي و  صدف) ج    

   ).در نظر بگيريد "بلي "منزل بازي مي كند، به عنوان

  بازي كامپيوتري) د

  سي دي/ تماشاي تلويزيون) ه

  

تجربه نشان مي دهد كه اشخاص به هنگام پاسخ گويي به اين سوال اغلب به . هاي داده شده به اين سوال نيازمند توجه زيادي استپرسش و ثبت پاسخ 

در اكثر موارد پاسخ هاي داده شده به وسايل مذكور همگي مثبت است، خواه اين حقيقت داشته . صورت يكسان به فهرست وسايل بازي اشاره مي كنند

  .مي باشد و يا قصد خشنود كردن مصاحبه گر را دارند "صحيح"شايد به اين دليل كه آنها تصور مي كنند كه جواب مثبت جواب  باشد يا خير،

مي خواهيم بدانيم كه آيا كودك وسايل بازي دارد يا خير و اين وسايل چه چيزهايي را شامل مي شود، حتي اگر آنها از مغازه خريداري در اين سوال  

 .، مثل وسايلي معمول خانه و مواد طبيعينشده باشند

تجربه نشان مي دهد كه اشخاص به هنگام پاسخ گويي به اين سوال اغلب به . پرسش و ثبت پاسخ هاي داده شده به اين سوال نيازمند توجه زيادي است

مذكور همگي مثبت است، خواه اين حقيقت داشته در اكثر موارد پاسخ هاي داده شده به وسايل . صورت يكسان به فهرست وسايل بازي اشاره مي كنند

  .مي باشد و يا قصد خشنود كردن مصاحبه گر را دارند "صحيح"باشد يا خير، شايد به اين دليل كه آنها تصور مي كنند كه جواب مثبت جواب 

يك از دسته بندي ها ذكر شده است، بازي مي كند  از پاسخ گو بخواهيد تا به شما بگويد كه آيا كودك با وسايل بازي كه در هر هر موردپس از خواندن 

فرفره و وسايلي از اين قبيل كه در خانه   مانند عروسك،(وسايل ساخته شده در خانه "به طور مثال از پاسخ گو بخواهيد تا به شما بگويد كه آيا با . يا خير

از اين دسته بندي ها، براي اطمينان يافتن از صحت پاسخ داده شده  درصورت مثبت بودن پاسخ داده شده به هر يك "بازي مي كند؟) تهيه شده باشد

دقيقاً با "به طور مثال سوال خود را با اين پرسش كه . به پرسش هاي خود ادامه دهيد تا مشخص شود كه كودك دقيقاً با چه وسيله اي بازي مي كند

در صورت اطمينان يافتن از بازي كودك با وسايلي كه در اين دسته بندي ها . ادامه دهيد "؟ممكن است مثال بزنيد"يا  "چه وسيله اي بازي مي كند؟

در صورتي كه كودك براي بازي از وسايل مذكور در هر يك از اين دسته بندي ها استفاده نكرده و يا شخص . را انتخاب كنيد "1"قرار مي گيرند كد 

توجه داشته باشيد كه هر يك از دسته ها را به عنوان يك سوال  . را انتخاب كنيد "8" يا "2"پاسخ دهنده قادر به پاسخ گويي به اين سوال نباشد كد

  .قبل از رفتن به دسته بندي بعدي، كد مربوطه را انتخاب كنيد مستقل در نظر بگيريد و 

EC2a) .مي پردازد؟) سي دي(به طور معمول چند ساعت در روز به تماشاي تلويزيون يا فيلم ) نام  

و يا تماشاي ) شامل برنامه هاي مخصوص كودكان و ساير برنامه ها(تعداد ساعاتي را كه معموال كودك مورد نظر در روز به تماشاي برنامه هاي تلويزيوني 

را ثبت  " 0 "كد  يك ساعت است،در صورتي كه مدت زمان تماشاي تلويزيون كمتر از . فيلم هاي سي دي مي پردازد را در محل مربوطه يادداشت كنيد

را �� %�"ان ���@ ا#��1ب " ٠٠"� چنانچه كودك برنامه هاي تلويزيون و يا فيلم سي دي را نماشا نمي كند، . كنيد

��� و دور Aن دا��/ ����.  

EC3 .شوند و  گاهي بزرگساالني كه از كودك مراقبت مي كنند، مجبورند براي انجام كارهاي منزل، مهماني يا داليل ديگر از خانه خارج

  .كودكان را تنها بگذارند

  ) :نام(طي هفته گذشته چند روز پيش آمده كه 

 ساعت در خانه تنها مانده باشد؟  1بيش از ) الف    

  سال گذاشته شده باشد؟ 10ساعت تحت مراقبت كودك كمتر از  1بيش از ) ب    
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ساله قرار گرفته است يا  10ا  ماندن در خانه و يا با يك كودك كمتر از هدف از اين سوال بررسي اين مطلب است كه آيا  كودك در معرض خطر تنه

مراقب اصلي /اين سوال به پرسش درباره شرايطي مي پردازد كه مادر. مشخص شده است كه اين شرايط از جمله شرايط پرخطر براي كودكان است. خير

اين مورد شامل زمان هايي . بيش از يك ساعت در خانه تنها گذاشته مي شود به مدت كوتاهي از خانه بيرون مي رود يعني مواقعي كه كودك به مدت

           مراقب اصلي در قسمت ديگري از خانه و يا در اتاق ديگري به سر مي برد، /كه كودك خارج از محدوده ديـــد وي قرار دارد، يعني مواقعي كه مادر

  .نمي شود

در صورتي كه طي مدت زمان مورد نظر، كودك تحت مراقبت كودك ديگري قرار نگرفته باشد كد . پاسخ داده شده را در قسمت مربوط به آن وارد كنيد

  . است وارد كنيد "اصالً"را كه به منزله  "0"

EC4 . AG2 سن كودك: را كنترل كنيد:  

اگر . دو نوشته شده بود، قسمت مربوطه را عالمت بزنيد و به بخش تغذيه با شير مادر برويد، صفر، يك و يا AG2 در سوال   كه  سن كودك  درصورتي

  .  برويد 5ECبه سوال  بود  پس از عالمت زدن اين بخش 4و يا  3سن كودك 

EC5.  در      مثال( دوره هاي آموزشي ويژه كودكان مثل كالس هاي ورزشي، شعر، نقاشي و قرآن در مراكز دولتي يا خصوصي در  ) نام(آيا 

  شركت كرده است؟) مهد كودك

 مراقبت صرف. كه منجر به يادگيري اش مي شود،  شركت دارد يا خير دوره هاي آموزشيبا پرسيدن اين سوال مي خواهيم بدانيم كه آيا كودك در 

ازكودك حتي اگر در مكان هايي نظير مهد كودك صورت پذيرد، در اين دسته بندي قرار نمي گيرد، مگر در مواردي كه برنامه هاي آموزشي 

  .مراقب اصلي از اين عبارت، ضروري است/ و درك كامل مادر "آموزش  "تفهيم كامل عبارت . سازمان يافته را  هم شامل گردد

  .برويد EC7مراقب اصلي، به سوال / توسط مادر ) نمي داند(در صـــورت منفي بودن پاسخ اين سوال و يا ابراز بي اطالعي . دكد مربوطه را انتخاب كني

EC6. )روزگذشته چند ساعت در موارد باال شركت كرده است؟ طي هفت ) نام  

در اينجا تخميني از تعداد ساعت هــــايي كه . ه باشداين سوال در مواردي پرسيده مي شود كه كودك در يك برنامه آموزشي كودكان شركت داشت

در موارد الزم اول رقم صفر و سپس تعداد ساعت ها را . روز گذشته در يك برنامه آموزشي منسجم شركت داشته است را يادداشت كنيد 7كودك طي 

  .وارد كنيد

EC7 .  شركت داشته ايد كه نام مي برم ييدر يكي از فعاليت ها) امن(سال خانوار با  15روز گذشته شما يا هيچ عضو بيشتر از  3آيا در:  

  )نام(يا  به همراه ) نام(نام بردن ، شمردن يا نقاشي كردن چيزها براي ) و

در صورت مثبت بودن  .را انتخاب كرده و مورد بعدي در فهرست فعاليت ها را بخوانيد "Y"در صورت منفي بودن پاسخ حرف . موارد فوق را بخوانيد

    "در انجام اين فعاليت هاي شركت داشته است؟) نام(چه كسي با ": پاسخ، بپرسيد

  يا نگاه كردن به تصاوير كتاب به همراه او)نام(كتاب خواندن براي ) الف

  )نام(قصه گفتن براي ) ب

  و يا همراه او  ) نام(خواندن آواز مثل خواندن الاليي براي ) ج

  از خانه، مجتمع، حياط يا محوطه  )  نام( بيرون بردن ) د

  )نام(بازي كردن با ) ه
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داشته است در مورد هر يك از فعاليت ها، پيش از رفتن به مورد بعدي، كد مرتبط با هر يك از اعضاي خانواده كه با كودك در انجام اين فعاليت شركت 

همچنين در . را انتخاب كنيد X""شخصي به غير از مادر يا پدر در انجام فعاليت با كودك شركت داشته است، حرف  در مواردي كه. را انتخاب كنيد

  .را انتخاب كنيد X""شرايطي كه شخص پاسخ گو مراقب اصلي كودك بوده، در هر يك از اين فعاليت ها با كودك همراه بوده باشد، كد 

بزرگساالني كه جزء اعضاي . انتخاب نخواهد شد X""غير از والدين، فرد بزرگسال ديگري وجود ندارد، كد  توجه داشته باشيد كه در خانه اي كه به

  .خانواده نبوده، اما در انجام اين فعاليت ها با كودك  همراه بوده اند، در اينجا كدبندي نمي شوند

EC9.   را بخواند و تشخيص دهد؟) و نام خودش مثل آب، بابا، مامان(كلمه ساده و رايج 4تواند حداقل مي) نام(آيا  

منظور از خواندن  در اين سوال اين نيست كه انتظار داشنه باشيم كودك در اين سـن  واقعـا توانـايي خوانـدن داشـته باشـد بلكـه منظـور          

كل ديگـري  تشخيص برخي از كلمات ساده است كه كودك شكل آنها را در خاطر سپرده است و ممكن است چنانچه همين كلمـات بـه شـ   

 ايـن  بـه  مثبت پاسخ. كنيد انتخاب را شده داده پاسخ با مرتبط كد. كودك نتواند آنها را تشخيص دهد) مثال به صورت شكسته( نوشته شود 

 است آن منزله به منفي پاسخ حاليكه در است، رايج و ساده كلمه 4 كم دست و تشخيص خواندن به قادر كودك كه است آن منزله به سوال

  .باشد نمي اي كلمه هيچ خواندن به قادر يا بوده كلمه دو يا يك خواندن به قادر تنها كودك كه

10EC  . دهد؟ تشخيص هم از را آنها تواند مي و شناسد مي را 10 تا 1 اعداد تمام شكل و نام) نام( آيا  

ً    ؟ شناسـد  مـي  راً  1ً  عـدد  او آياً  كه سوال پرسيدن با رسد مي مردد نظر بهمراقب / مادر اگر. كنيد انتخاب را شده داده پاسخ با مرتبط كد

 بـراي  كـودك  توانـايي  منزلـه  بـه  سـوال  ايـن  به مثبت پاسخ. يابيد دست سوال پاسخ به تا كنيد تالش غيره وً  ؟ شناسد مي راً  2ً  عدد آيا

 عـدم  يـا  و 10 از كـوچكتر  عـددي  تـا  تشخيص اعداد   در او توانايي منزله به منفي پاسخ كه حالي در است 10 الي 1 اعداد كليه شناسايي

 . استتشخيص اعداد  در او توانايي

EC10 a .   مي تواند مواردي  را كه نام مي برم، را  بگويد؟  )نام( آيا  
  نام خودش    

  نام خانوادگي خودش   

  سن خودش   

  دختر يا پسر بودن خودش   

  كه در آن زندگي مي كند  يا روستايي  شهر   

  

قبل از رفتن به مورد بعدي، كد مربوط به هريك از . مراقب كودك سوال كنيد/ در مورد توانايي كودك براي پاسخ دهي به هر يك از موارد  از مادر  

  . موارد را عالمت بزنيد

EC11.   كلمه اي بگويد؟ 5يا  4مي تواند جمالت ) نام( آيا  

را به كار  "مامان به من غذا داد: مراقب بپرسيدآيا كودك جمالتي مانند/ اي روشن شدن سوال، از مادر بر. كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

  . مي برد يا خير
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EC12 .  به علت مريضي نتواند بازي كند؟) نام(آيا زياد پيش مي آيد كه  

بسياري از مواقع به علت بيماري قادر به بازي و انجام فعاليت در ) نام(جواب مثبت بدان معناست كه . كد مرتبط با پاسخ داده شده را نتخاب كنيد

مطابق  فيزيكي نيست، در حالي كه پاسخ منفي به اين سوال بدان معناست كه كودك همواره آماده فعاليت و بازي بوده، تنها در مواردي كه خستگي وي

  .خسته به نظر مي رسد) شمار مي رود مثالً بعد از ظهر و يا زمان هايي كه ساعات خواب كودك به( انتظار است 

EC13.  طبق راهنمايي مي تواند كاري كه از او خواسته  شده را به درستي انجام دهد؟)  نام(آيا  

و پاسخ مثبت به اين سوال بدان معناست كه كودك  با راهنمايي هايي كه مي گيرد مي تواند كاري كه از ا. كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

كار ساده  خواسته شده را  به درستي انجام مي دهد مثال آوردن ليوان،  در حالي كه پاسخ منفي به اين سوال به منزله عدم موفقيت كودك در انجام يك

  .به داليل عدم توانايي كودك در انجام اين كارها نپردازيد. است

EC14 .  تنهايي انجام دهد؟ مي تواند كاري را كه به او سپرده شده را به) نام( آيا  

پاسخ مثبت به منزله آن است كه كودك مي تواند براي خود ايجاد سرگرمي كرده، به طور مستقل و براي . كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

فعاليت هايي همچون رنگ آميزي، (ازد مدت زماني قابل قبول، بي آنكه مكرراً نياز به كمك داشته باشد و يا سريعاً دست از كار بردارد، به فعاليت بپرد

اين در حالي است كه پاسخ منفي به اين سوال به منزله آن است كه كودك قادر به سرگرم نمودن خود به طور مستقل و بدون ). ساختمان سازي و غيره

  .بازي بر مي دارد/ درخواست كمك نبوده، در صورتي كه به او كمك نكنيد به راحتي دست از كار

EC15 .  با كودكان ديگر به خوبي كنار مي آيد؟) نام(آيا  

مثبت بودن پاسخ اين سوال بدان معناست كه كودك به خوبي با بچه هاي ديگر بازي كرده و ارتباط برقرار . كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

احساس راحتي نمي كند، تنها بودن را ترجيح مي دهد يا با بچه  مي كند، در حالي كه پاسخ منفي به منزله آن است كه كودك در كنار بچه هاي ديگر

  .ها درگير مي شود

EC16.  كودكان ديگر يا بزرگساالن را مي زند، گاز مي گيرد يا به آنها لگد مي زند؟)نام(آيا  

به ) مانند لگدزدن، گاز گرفتن و زدن (پاسخ مثبت به اين پرسش بدان معناست كه كودك آسيب جسمي . كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

در حالي كه پاسخ منفي به اين سوال به منزله عدم بروز چنين رفتارهايي از  .و اين كار به صورت عادت رفتاري او در آمده است ديگران وارد مي كند

عي بر توضيح دليل اين مساله يا توجيه رفتار ممكن است مادر يا مراقب س(پي بردن به داليل بروز چنين رفتارهايي مدنظر نيست . كودك مي باشد

  ).كودك داشته باشد 

EC17 . به راحتي پرت مي شود؟) نام(آيا حواس  

پاسخ مثبت به اين سوال بدان معناست كه كودك به سختي قادر به انجام و ادامه يك فعاليت براي مدت . كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

اتفاقات اطراف به آساني باعث از دست رفتن تمركز كودك مي شود و يا آنكه كودك پيش از به اتمام رساندن يك فعاليت، سرگرمي زمان الزم است، 

  .پاسخ منفي به اين سوال به منزله آن است كه تمركز كودك به آساني از دست نمي رود. ديگري را بر مي گزيند
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E1 . ؟)تنهايي يا با كمك ديگرانخودش به ( مسواك مي زند) نام( آيا  

ممكن است كودك به تنهايي مسواك بزند و يا با كمك ديگران اين كار را انجام دهد كه  .بررسي عادت مسواك زدن در كودكان است  هدف از اين سوال،

           گر كودك هر روز به طور مرتب مسواك ا. بپرسيد هر چند وقت يك بار اين كار را انجام مي دهد اگر پاسخ مثبت بود،  .هر دو مورد مد نظر مي باشد

را  " 8 "را براي كودكاني  كه مسواك نمي زنند و كد "3 "كد .  را انتخاب كنيد  "2"كد  و در صورتي كه گاهگاهي مسواك مي زند،  "1 "كد مي زند،

  . انتخاب  كنيد براي پاسخ نمي داند، 

  

  بخش تغذيه با شير مادر

BFa . سوالAG2  سن كودك: كنترل كنيدرا  

سواالت اين بخش را تكميل كنيد، در غير اينصورت به بخش مصرف تنقالت  ثبت شده باشد، 2و يا 1 صفر،سن كودك  AG2در صورتيكه در سوال 

  . برويد

BF1 . اصال شير مادر خورده است؟)  نام(آيا  

عمل شيردهي فقط توسط مادر . هر نوع تجربه شيردهي را شامل مي شود واين سوال به پرسش درباره شيردهي و يا عدم شيردهي به كودك مي پردازد 

  .مد نظر نمي باشد بلكه مواردي نظير شيردهي توسط دايه و يا بستگان را هم شامل مي شود

 "نمي داند "و يا   "خير"را انتخاب كنيد  و اگر  پاسخ  "1"در صورتي كه شيردهي انجام شده باشد كد . كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

  . برويد 3BFبود، به سوال 

.BF2  هنوز شير مادر مي خورد؟) نام(آيا  

  .كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد. تغذيه كودك از شير مادر براي دست كم روزي يك بار است ، تعريف شيردهي

BF3 .  نوشيده است؟) آشاميدني(در شبانه روز گذشته آب ) نام(آيا  

  .كد مرتبط را انتخاب كنيد. توسط فرد پاسخ گو مطمئن شويد "شبانه روز گذشته "از درك صحيح عبارت  

BF4 .  در شبانه روز گذشته شير خشك خورده است؟) نام(آيا  

  .برويد 6BFبه سوال   "نمي داند "و يا  "خير"در صورتي كه جواب . كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد 

BF5  .)چند بار شير خشك خورده است؟) نام  

  .تعداد دفعاتي كه كودك از شير خشك تغذيه كرده است را يادداشت كنيد

BF6 . در شبانه روز گذشته شير پاستوريزه، پودر شير يا شير تازه حيواني نوشيده است؟) نام(آيا 

  .برويد  8BFبود، به سوال  "نمي داند"و يا  "خير"در صورتي كه جواب 
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 BF7 .)در شبانه روز گذشته چند بار شير پاستوريزه، پودر شير يا شير تازه حيواني نوشيده است؟) نام  

  .شير خشك و يا شير تازه حيواني نوشيده است را يادداشت كنيدپاستوريزه، تعداد دفعاتي كه كودك از شير 

BF8 .  در شبانه روز گذشته آب ميوه طبيعي نوشيده است؟) نام(آيا  

  "�	 ��A /� ���"# �BA Cرو �� �� /� C�� ��D� Cه� / "�E�F� /"�	 بA " �G# 	

��� �H .كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد.  

BF9 . در شبانه روز گذشته سوپ رقيق،  حريره بادام و يا هر غذاي رقيق ديگر خورده است؟) نام(آيا  

  .كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

BF10 .  در شبانه روز گذشته مكمل ويتاميني يا مواد معدني خورده است؟  ) نام(آيا  

  .كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد 

BF10a . خورده است؟) قرص يا شربت(در شبانه روز گذشته دارويي  )نام(آيا  

  كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

BF11.  نام(آيا ( در شبانه روز گذشتهORS )نوشيده است؟) محلول مايع درماني خوراكي  

  .كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

BF11a.  در شبانه روز گذشته ماست يا دوغ خورده است؟) نام(آيا  

  . برويد BF12بود، به سوال  "نمي داند"يا  "خير"در صورتيكه پاسخ   .كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

BF11b .)در شبانه روز گذشته چند بار ماست يا دوغ خورده است؟) نام  

  .تعداد دفعاتي كه كودك ماست يا دوغ خورده است را يادداشت كنيد

BF12 .  نوشيده است؟) نوشابه و آب ميوه بسته بندي شده  به جز موارد باال مانند( در شبانه روز گذشته مايع ديگري ) نام(آيا  

 .كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

BF16  . غذاي سفره و نان ،مثل پوره، فرني، غذاي آماده كودك، بيسكويت (در شبانه روز گذشته  غذاي جامد و يا  نيمه جامد  ) نام(آيا ،

  خورده است؟) ...

  .برويد 18BFبود، به سوال  "نمي داند "و يا  "خير "در صورتيكه پاسخ. را انتخاب كنيدكد مرتبط با پاسخ داده شده 

BF17) .غذاي سفره نان ،پوره، فرني، غذاي آماده كودك، بيسكويت مثل  (در شبانه روز گذشته چند بار غذاي جامد و يا نيمه جامد ) نام ،

  خورده است؟) ...و 
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  .گذشته  غذاهاي جامد و نيمه جامد خورده است را يادداشت كنيدتعداد دفعاتي كودك در شبانه روز  

BF18 .  در شبانه روز گذشته چيزي را با شيشه پستانك خورده است؟) نام(آيا  

رتبط با كد م. چاي و نظير اينها را نيز شامل مي شود  در اين سوال الزاما مصرف شير با شيشه پستانك مد نظر نيست و مواردي مانند خوردن آب ميوه، 

  .پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

BF18a . در حال حاضر عادت به استفاده از پستانك دارد؟) نام(آيا  

  .كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

  

  بخش مصرف تنقالت كم ارزش

كه پاسخ  مربوطه را انتخاب كنيد و در صورتيدر هر مورد، كد .  توجه داشته باشيد كه در سواالت اين بخش،  مقدار مصرف تنقالت مد نظر نيست

 .بود، تعداد دفعات مصرف را ثبت كنيد "بلي"

SC1 . در هفته گذشته پفك خورده است؟ ) نام(آيا  

SC2 . در هفته گذشته نوشابه خورده است؟  )نام( آيا  

SC3 .  در هفته گذشته  آب نبات و شكالت خورده است؟  )نام( آيا  

  

SC4  . در هفته گذشته  چيپس خورده است؟  )نام( آيا  

  

 SC5 .  در هفته گذشته  آب ميوه يسته بندي شده خورده است؟  )نام( آيا  

  

  بخش مراقبت در زمان بيماري

CA1.  در طي  دو هفته گذشته اسهال داشته است؟) نام(آيا  

مرتبه يا بيشتر در روز و يا وجود خون در مدفوع  3آبكي به تعداد مراقب اصلي، از طريق مشاهده مدفوع /تشخيص ابتال به اسهال بر اساس مشاهدات مادر

  .صورت مي گيرد

را نمي داند، به وي بگوييد كه  "اسهال"در مواردي كه پاسخ دهنده تعريف دقيق . مراقب اصلي را انتخاب كنيد/كد مرتبط با پاسخ داده شده توسط مادر

از درك صحيح شخص پاسخ دهنده نسبت به . است "ر در روز و يا وجود لكه هاي خون در مدفوعمرتبه يا بيشت 3دفع مدفوع آبكي به تعداد "اسهال 

در مواردي كه طي دو هفته پيش از مصاحبه، كودك به اسهال مبتال نشده باشد و يا شخص پاسخ گو  نسبت . اطمينان يابيد "طي دو هفته اخير"عبارت 

 . برويد CA 7به اين مساله ابراز بي اطالعي نمايد، به سوال 
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CA2.   كمتر از ميزان داده شد؟ ) از جمله شير مادر( در زماني كه اسهال بود، در مقايسه با مصرف هميشگي چه مقدار مايعات ) نام( به

  هميشگي، حدوداً به همان اندازه و يا بيشتر از ميزان هميشگي

هدف از اين سوال پي بردن به آن است . يزان هميشگي از مايعات مصرف نمايدبيش از م بايد  در صورتي كه آب بدن كودك از دست رفته باشد، كودك 

  .اين پرسش بر ميزان استفاده از مايعات تاكيد دارد. كه آيا در طول بيماري ميزان مصرف مايعات تغيير كرده است يا خير

دقيق . ه و كد مرتبط با پاسخ ارائه شده توسط فرد را انتخاب كنيدسوال را دقيقاً همانگونه كه در اينجا آمده، بپرسيد، يعني آن را به طور كامل خواند

در اينجا كليه مايعات مدنظر است و نه فقط مايعاتي كه . ترين تخمين اين شخص درباره ميزان كل مايعات مصرف شده توسط كودك را به دست آوريد

شير مادر و شير خشك، همه را  بايد در نظر گرفت و البته مايعات خاص  آب، چاي، آب ميوه،: به طور مثال. طي دوره ابتال به اسهال مصرف مي شود

  .نيز مدنظر مي باشد ORSهمچون 

آيا   ": يددر مواردي كه طي دوره ابتال به اسهال، ميزان مايعات مصرف شده توسط كودك كمتر از حد معمول بوده باشد، سوال خود را اينگونه ادامه ده

  "ايعات داده شد يا نسبتاً كمتر؟به او خيلي كمتر از معمول م

كه اسهال پاسخي نظير ً كودكي . سعي كنيد تا به آنچه واقعاً رخ داده است، دست يابيد، نه آنچه شخص پاسخ گو تصور مي كند كه  بايد اتفاق مي افتاد 

كودك شما در چنين مواقعي شما بايد سوال خود را اينگونه ادامه دهيد كه ً . قابل قبول نيست. ً  نياز به مصرف مايعات بيشتري دارد) مريض است(دارد 

  در دوران ابتال به اسهال چقدر مايعات مصرف كرد ؟ ً

است  و يا شخص پاسخ دهنده مي تواند براساس مدتي كه كودك شير نوشيده . برآورد ميزان مصرف كودك از شير مادر ممكن است چندان آسان نباشد

  .تعداد دفعات ميزان شير مصرف شده را تخمين بزند 

CA3 . كمتر از ميزان هميشگي، حدوداً به همان در زماني كه اسهال بود در مقايسه با مصرف هميشه چه مقدار غذا داده شد؟ ) نام(به

  اندازه و يا بيشتر از ميزان هميشگي

اين پرسش بر ميزان . ديگر، در برخي مواقع ميزان مصرف مواد غذايي توسط كودك تغيير مي كندطي مدت ابتال به اسهال و همچنين بيماري هاي 

  .استفاده از مواد غذايي تاكيد دارد 

اين دقيق ترين تخمين . سوال را دقيقاً همانگونه كه در اينجا آمده است، بپرسيد، يعني سوال را به طور كامل خوانده و كد مرتبط با پاسخ را انتخاب كنيد

سعي كنيد تا به آنچه كه واقعاً رخ داده است دست يابيد و نه آنچه . شخص درباره ميزان كل مواد غذايي مصرف شده توسط كودك را به دست آوريد

نياز به مصرف مواد غذايي ) مريض است(كودكي كه اسهال دارد "پاسخي نظير . شخص پاسخ دهنده تصور مي كند كه مي بايست اتفاق مي افتاد

  "دوران ابتال به اسهال، مصرف مواد غذايي كودك شما به چه ميزان بود؟در "در چنين مواقعي شما  بايد سوال كنيد، . ، قابل قبول نيست"يشتري داردب

. خاب كنيداست را انت "غذا دادن قطع شد"كه منزله  "5"اگر مادري  يا مرقب كودك بگويد كه كودك فقط  مايعات خورد و اصال غذا نخورده است كد  

آيا ميزان مواد ": در مواردي كه طي دوران ابتال به اسهال ميزان غذاي داده شده به كودك كمتر از معمول بوده باشد سوال خود را اينگونه ادامه دهيد كه

. خ داده شده را انتخاب كنيدسپس كد مرتبط با پاس "؟غذايي داده شده به كودك در اين دوران خيلي كمتر از حد معمول بود يا نسبتا كمتر از معمول

را  "خيلي كمتر"مراقب غذاي بيشتري در اختيار كودك گذاشته، اما كودك بسيار كمتر از حد معمول غذا خورده باشد، پاسخ / در صورتي كه مادر

كامالً آگاه باشد كه مواد غذايي شامل  در مواردي كه كودك همچنان از شير مادر تغذيه مي كند، پاسخ گو بايد  .را انتخاب نمائيد "1" كدانتخاب كرده، 

در صورتيكه كودك هنوز بسيار كوچك باشد و مادر يا مراقب بگويد كه كودك تنها از شير مادر تغذيه مي كند، نيازي پرس و جو . شير مادر نيز هست

  .باشد) نوشيدن مايعات( 4CAپاسخ بايد نزديكترين جواب به )  غذاخوردن(در چنين مواردي پاسخ داده شده به اين سوال . بيشتر نيست
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CA4 . در زمان اسهال مواردي را كه نام مي برم، داده شد؟) نام(آيا به  

  تهيه شده باشد ORSمايعي كه با پودر 

  ORSمحلول خانگي شبيه 

  آب ساده

  چاي كم رنگ شيرين

  سوپ يا آب سوپ 

  آب ميوه طبيعي 

  نوشابه

  دوغ

  لعاب برنج

  .جداگانه بپرسيد و پيش از رفتن به مورد بعدي پاسخ مربوطه را انتخاب كنيدهر يك از  موارد را به صورت 

  

CA4a.   و يا از كسي براي درمان كمك گرفتيد؟ به جايي مراجعه كرديد) نام( آيا براي درمان اسهال   

 اقدام به درمان     . فراد خانواده استبه جز ا و دريافت كمك از محل و يا كسي مراجعههدف از اين سوال بررسي  اقدام براي درمان كودك از طريق  

اقدام به درمان، مواردي نظير دريافت داروي گياهي از عطاري . مي تواند  به صورت درخواست كمك از همسايه و يا رفتن به بيمارستان و درمانگاه باشد

به طور مثال بيرون رفتن جهت خريد دارو . ائز اهميت نمي باشدهمراه بردن يا نبردن كودك به هنگام مراجعه براي درمان ح. را نيز شامل مي گردد

  . صرفنظر از حضور يا عدم حضور كودك اقدام به درمان محسوب مي گردد

  .برويد CA5در غير اين صورت به سوال . برويد CA4 b در صورت مثبت بودن پاسخ به سوال. كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

CA4 b  . ؟و يا ازچه كسي براي درمان كمك گرفتيد مراجعه كرديدبه كجا  

   

در . تا فرد به همه جاهايي كه براي درمان مراجعه كرده است، اشاره نمايد "ديگري هم مراجعه كرديد؟ و كس آيا به جا"پس از دريافت پاسخ،  بپرسيد 

خصوصي يا دولتي بودن اين . آنها را در قسمت مربوطه يادداشت كنيدصورت ارائه اين خدمات توسط بيمارستان، مركز بهداشت يا يك درمانگاه، نام 

در مواردي كه اين خدمات توسط يك مرجع دولتي ارائه شده ولي كد مرتبط با آن در پرسشنامه نيامده باشد، توضيحات مربوط به . خدمات را جويا شويد

 .اب كنيدرا انتخ "H"يادداشت كرده، حرف  "ساير مراجع دولتي"آن را در قسمت 

ساير "به همين ترتيب اگر مرجع ارائه خدمات بخش خصوصي باشد كه كد مرتبط با آن در پرسشنامه نيامده است، توضيحات مربوط به آن را در بخش 

  .را انتخاب كنيد "O"يادداشت كرده، حرف  "مراجع خصوصي

عه كرده كه نام آن در ليست نيامده است ، توضيحات مربوط به آن مكان در صورتي كه پاسخ گو اظهار كند كه براي درمان اسهال كودكش به جايي مراج

.  سپس نام آن مكان را در قسمت مربوطه در پرسشنامه يادداشت كنيد. را انتخاب كنيد Xموارد يادداشت و حرف  "ساير"را در قسمت تعيين شده براي 

  .ده و قسمت مربوطه را انتخاب خواهد كردبازبين تيم از ديگران، دولتي يا خصوصي بودن اين مكان را جويا ش

CA5.  داده شد؟ ) نام(آيا دارويي براي درمان اسهال به  

آمده است، استفاده كرده است   CA 4مراقب كودك جهت درمان وي از چيزي به غير از آنچه در سوال /در اين سوال مقصود آن است كه بدانيم آيا مادر

  . يا خير
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در صورتي كه پاسخ خير . برويد 6CAدر صورت مثبت بودن پاسخ به منظور پي بردن به نوع دارو، به سوال . را انتخاب كنيد كد مرتبط با پاسخ داده شده

  .برويد CA7بود و يا عدم اطالع شخص پاسخ دهنده، به سوال 

CA6.  داده شد؟) نام( چه داروهايي براي درمان اسهال به  

به . ، اين موارد را مشخص كنيد6CAبا استفاده از سوال   درمان اسهال كودك از دارو استفاده شده استاگر بر اساس سوال قبلي مشخص شد كه براي  

اما نحوه پرسش اين سوال  بايد به گونه اي . "از داروي ديگري نيز استفاده كرده است يا خير"دنبال ثبت درمان از پاسخ دهنده بخواهيد تا بگويد كه آيا 

  . كليه درمان هاي مورد استفاده را يادداشت كنيد. از درمان ديگر براي درمان كودك، به شخص پاسخ دهنده القا نشود باشد كه نياز به استفاده

آنتي بيوتيك . در صورت عدم اطالع مادر، از وي بخواهيد تا پاكت دارو را به شما نشان دهد. تفاوت بين درمان با و بدون آنتي بيوتيك بايد مشخص شود

  : براي درمان اسهال تجويز مي شوند، شامل موارد زير مي باشدهايي كه معموال

  ، آمپي سيلين و نيتروفورانتويين  )تزريقي يا خوراكي( كوتريموكسازول، سفتري آكسون

CA7 .  در طي دو هفته گذشته بيماري همراه با سرفه داشته است؟)  نام(آيا  

  

او هميشه "عباراتي نظير . كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد. با سرفه همراه استمنظور سرماخوردگي و يا ديگر بيماري ها تنفسي است كه 

نشان مي دهد كه به يك بيماري مزمن تبديل شده و نمي توان آنرا جزء بيماري هاي  "او ماههاست كه سرفه مي كند"يا  "در حال سرفه كردن است

  .همراه با سرفه به حساب آورد

در صورتي كه عالئم . برويد 14CAرا انتخاب كنيد و  به سوال  " 8"اسخ دهنده پاسخ منفي داده يا ابراز بي اطالعي مي كند كد در صورتي كه شخص پ

  .ظاهر شده و در دو هفته اخير ادامه پيدا كرده باشند، پاسخ به اين سوال مثبت خواهد بود  بيماري قبالً

CA8 .  آيا سريع تر از حد معمول و با نفس هاي كوتاه و تند و يا به سختي تنفس مي كرد ؟شت، بيماري همراه با سرفه دا) نام(زماني كه  

  .در اين سواالت هدف پي بردن به اين مساله است كه آيا كودك نياز به معاينه پزشك دارد يا خير

تنفس سريع به تنفسي گفته مي شود كه "د كه جويا شد، مي توانيد اينگونه توضيح دهي "تنفس سريع"اگر شخص پاسخ دهنده منظورتان را از عبارت 

همچنين اگر شخص پاسخ دهنده از شما بخواهد تا . "كودك با وجود قرار داشتن در حالت استراحت بسيار سريع تر از حد معمول نفس مي كشد

و نشان مي دهد كه گويي براي نفس صداي برآمده از تنفس كودك و ظاهر ا"را توضيح دهيد، مي توانيد بگوييد  "سخت نفس كشيدن"منظورتان از 

  ."كشيدن دچار مشكل است

  .برويد CA13aدر غير اين صورت به سوال . برويد  Ca10در صورت مثبت بودن پاسخ به سوال. كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد

CA10.  و يا از كسي براي درمان كمك گرفتيد؟ به جايي مراجعه كرديد) نام( آيا براي درمان مشكل تنفسي  

        اقدام به درمان. فراد خانواده استبه جز ا و دريافت كمك از محل و يا كسي مراجعهاقدام براي درمان كودك از طريق  هدف از اين سوال بررسي

اقدام به درمان، مواردي نظير مراجعه پزشك يا دريافت داروي گياهي از . مي تواند درخواست كمك از همسايه و يا رفتن به بيمارستان و درمانگاه باشد

فتن جهت خريد به طور مثال بيرون ر. همراه بردن يا نبردن كودك به هنگام مراجعه براي درمان حائز اهميت نمي باشد. عطاري را نيز شامل مي گردد

در صورت مثبت بودن . كد مرتبط با پاسخ داده شده را انتخاب كنيد. دارو صرفنظر از حضور يا عدم حضور كودك اقدام به درمان محسوب مي گردد

  .برويد CA 12در غير اين صورت به سوال . برويد 11CAپاسخ، به سوال 
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CA11 .؟و يا از چه كسي كمك گرفتيد به كجا مراجعه كرديد  

  

در . تا فرد به همه جاهايي كه براي درمان مراجعه كرده است، اشاره نمايد "ديگري هم مراجعه كرديد؟ و كس آيا به جا"پس از دريافت پاسخ،  بپرسيد 

ي بودن اين خصوصي يا دولت. صورت ارائه اين خدمات توسط بيمارستان، مركز بهداشت يا يك درمانگاه، نام آنها را در قسمت مربوطه يادداشت كنيد

در مواردي كه اين خدمات توسط يك مرجع دولتي ارائه شده ولي كد مرتبط با آن در پرسشنامه نيامده باشد، توضيحات مربوط به . خدمات را جويا شويد

  .را انتخاب كنيد "H"يادداشت كرده، حرف  "ساير مراكز دولتي"آن را در قسمت 

ساير "وصي باشد كه كد مرتبط با آن در پرسشنامه نيامده است، توضيحات مربوط به آن را در بخش به همين ترتيب اگر مرجع ارائه خدمات بخش خص

  .را انتخاب كنيد "O"يادداشت كرده، حرف  "مراكز خصوصي

آن مكان را  در صورتي كه پاسخ گو بگويد كه براي درمان سرفه كودكش به جايي مراجعه كرده كه نام آن در ليست نيامده است ، توضيحات مربوط به

. سپس نام آن مكان را در قسمت مربوطه در پرسشنامه  يادداشت كنيد. را انتخاب كنيد Xموارد يادداشت و حرف  "ساير"در قسمت تعيين شده براي 

  .بازبين تيم شما از ديگران دولتي يا خصوصي بودن اين مكان را جويا شده  و قسمت مربوطه را انتخاب خواهد كرد

CA12  .دارو داده شد؟) نام(اي درمان  سرفه به آيا بر  

  .برويد CA13aدر صورت مثبت بودن پاسخ به سوال بعدي رفته در غير اين صورت،  به سوال . كد مربوطه را انتخاب كنيد

CA13 .چه دارويي داده شد؟  

احتمال مي رود كه كودك پيش از يك نوع دارو  .هدف از اين پرسش پي بردن به استفاده يا عدم استفاده از آنتي بيوتيك در طول دوره درمان است

  پس از دريافت پاسخ، اول بخواهيد تا به شما بگويد كه ً آيا از داروهاي ديگري هم مصرف شده است؟. مصرف كرده باشد

  .كدهاي مرتبط با داروهاي نام برده شده را انتخاب كنيد. تا زماني كه به كليه داروهاي مصرف شده اشاره كند

  : تيك هايي كه معموال براي درمان سرفه كودكان مورد استفاده قرار مي گيرند، شامل موارد زير مي باشدآنتي بيو

  آمپي سيلين، آموكسي سيلين و كوآموكسي كالو

ارويي را نام برد در صورتي كه پاسخ دهنده د. در مواردي كه پاسخ دهنده نام داروي مصرف شده را نمي داند، از وي بخواهيد تا آن را به شما نشان دهد

  .است ، انتخاب كرده، نام دارو را در قسمت مربوط به آن وارد كنيد "ساير داروها"را كه به منزله  "X"كه در فهرست شما نيامده است، حرف 

  .را انتخاب كنيد "Z"، كد  "نمي داند"در صورت عدم شناسايي دارويي كه جهت درمان سرفه كودك استفاده شده، براي  

CA13a  .قرار گرفت؟...) سيگار، قليان، پيپ (، در معرض دود مواد دخاني )فضاي بسته(در طي هفته گذشته، در داخل منزل  )نام(يا   آ 

 ...)پيپ و ،، قليانسيگار (مواد دخاني  كودك در معرض دود چند روز در هفته گذشته ،"بپرسيد  در صورتيكه پاسخ بلي بود،  .كد مربوطه را نتخاب كنيد

 . تعداد روزها را يادداشت نماييد "ر داشته است؟قرا
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CA14 . 2سوال AG را كنترل كنيد.   

.  سال پرسيده شود 3تنها در مورد كودكان كمتر از  CA15 ساله مورد استفاده قرار مي گيرند تا سوال 4و  3به منظور حذف كودكان  CA 14سوال 

را  CA15بود سوال  3بود به بخش ايمن سازي برويد و اگر كمتر از  4و  3اگر سن كودك .  و محل مربوطه را عالمت بزنيد را كنترل كنيد 2AGسوال 

  . بپرسيد

CA15.  اجابت مزاج داشته، مدفوع او  به كجا ريخته شد؟) نام(آخرين باري كه    

دور . آلودگي هاي مدفوعي در محيط خانه اغلب ناشي از مدفوع كودكان مي باشدنحوه دور ريختن مدفوع كودكان از اهميت بااليي برخوردار است زيرا 

  .ريختن صحيح مدفوع خطر ابتال به اسهال را كاهش مي بخشد

در صورتي كه . از پاسخ گويي كه كودكش هنوز  نمي تواند از توالت استفاده كند بپرسيد كه از چه روشي براي به دور ريختن مدفوع استفاده مي كنند

  .پاسخ دهنده به استفاده از پوشك اشاره كرد با سوال مجدد از او بخواهيد تا چگونگي به دور ريختن پوشك ها را توضيح دهد

  

  بخش ايمن سازي

  

، سرخچه و BBG, DPT3, OPV3سالي كه . سال است  5اين بخش براي جمع آوري اطالعات در مورد دريافت واكسن هاي ضروري دركودكان زير 

  . ن ها را دريافت كرده اند به كاربرده مي شودديگر واكس

IM1 . ممكن است آن را ببينم؟) اگر بلي است(درآن ثبت شده باشد؟ ) نام(آيا كارتي داريد كه واكسن هاي   

  

بايد اين كار را در   شما. اگر مصاحبه شونده بگويد كه كارتي دارد كه واكسن ها روي آن نوشته شده است، از او بخواهيد كه آن را به شما نشان بدهد

حتما از او . در بعضي موارد مصاحبه شونده ممكن است فكر كند كه شما عجله داريد و نخواهد كه به دنبال كارت بگردد. ابتداي مصاحبه انجام دهيد

  . يجه صبور باشيددر نت. بسيار مهم است كه مدرك نوشتاري از تاريخچه واكسن هاي كودك در دست باشد. بخواهيد كه كارت را پيدا كند

اگر . ثبت شده است، از او بخواهيد كه آن را به شما نشان بدهد) مثال پرونده پزشكي(  اگر پاسخ گو كارت ندارد اما نوبت ها ي واكسن ها در فرم ديگري

را  2اگر كودك كارت دارد اما مصاحبه شونده نمي تواند آن را  به شما نشان دهد، كد . برويد IM3 را انتخاب كنيد و به سوال " 1"مشاهده كرديد،  كد

در صورتي كه هيچ گونه . برويد كه در آن جا شما از پاسخگو مي خواهيد كه سعي كند واكسن هاي كودك را به ياد بياوردIM6 انتخاب كنيد و به سوال

  .اب كنيد و به سوال بعدي برويدرا انتخ 3كارتي را به شما نشان ندهد، كد 

  

IM2 . قبال كارت واكسيناسيون داشته است؟) نام(آيا  

  .برويدIM6 كد مربوط به پاسخ داده شده را انتخاب كنيد و به سوال

  

  IM3.  را نشان بدهد، اين سوال را تكميل كنيد واكسيناسيوندر صورتيكه پاسخ گو به شما كارت:  

  . تهيه شده است، يادداشت كنيد IM3واكسيناسيون كه روي كارت ذكر شده است را در جاهايي كه براي  سوالتاريخ ها را براي هر نوبت   - 

براي مثال، اگر . رادر ستون مربوطه وارد كنيد " 98"عدد  "نمي داند  "اگر در روي كارت تنها قسمتي از تاريخ نوشته شده است به جاي   - 

  . را يادداشت كنيد 1387سال    براي و "05"براي ماه بنويسيد  ،"98"راي روز بنويسيد ، شما ب1387روي كارت نوشته است مرداد 

        .بنويسيد و جاي ماه و سال را خالي بگذاريد  44اگر روي كارت نشان ميدهد كه واكسيناسيون انجام شده است اما تاريخ ندارد به جاي روز   - 
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اگر تاريخي براي يك واكسن نوشته شده است و در كنار آن براي مثال واكسن فلج اطفال نيز تيك خورده است براي هر دو واكسن يك تاريخ   - 

  . را ياد داشت كنيد

  

دقت   .نيز ثبت كنند  براي واكسيناسيون را  كودك  بعدي  مراجعه  ممكن است عالوه بر ثبت تاريخ واكسيناسيون، تاريخ  درماني  بهداشتي از مراكز  برخي

ممكن است تاريخ ويزيت مشخص شده باشد، . عنوان تاريخ واكسيناسيون يادداشت نكنيد  به  شده را  تعين  پيش  از مراجعه بعدي   كه تاريخ  كنيد

. را  هاي بعدي  مراجعهنه تاريخ   شده است را ثبت كنيد،   درآنها واكسيناسيون  انجام  هايي كه  تاريخ  فقط. كودك واكسن را دريافت نكرده باشد  اما

 . بخوانيد، زيرا  انتقال صحيح و كامل اطالعات كارت واكسن به پرسشنامه اهميت زيادي دارد  باشيد و كارت را به طور كامل  صبور

  .برويد  IM4  به سوال  به پرسشنامه  كارت  از  اطالعات  كامل شدن انتقال  از  پس

IM4 .سوال IM3 2ز سل  تا ا(آيا تمام واكسن ها . كنترل كنيد راMMR (ثبت شده است؟  

  

  .برويد IM5در غير اينصورت به سوال . را عالمت بزنيد "بلي"اگر تمام واكسن ها ثبت شده اند    

IM5. دريافت كرده ) از جمله واكسنهاي مربوط به بسيج واكسيناسيون(عالوه بر آنچه در اين كارت ذكر شده واكسن ديگري ) نام(آيا

  است؟

به مركز   را  مثال پاسخ گو ممكن است فراموش كرده باشد كه كارت. ثبت نشده باشند  واكسن هايي كه كودك دريافت كرده است، ممكن است بعضي از

  .يافت كرده باشدردرا  درماني ببرد يا اينكه كودك در بسيج واكسيناسيون،  واكسن 

  آمده است، مورد نظر         IM3سن هايي كه در ليست جدول سوالتوجه داشته باشيد كه فقط واك .را انتخاب كنيد "1"است، كد “ بلي”اگرجواب 

فقط به همين   كنيد كه مادر يا مراقب كودك  مراجه كنيد تا اطمينان حاصل  كرده ايد،  قبال از كارت واكسيناسيون استخراج  به اطالعاتي كه ..مي باشند

براي   “روز”  به  مربوط  در ستون. )نيامده است، مد نظر نمي باشد IM3 واكسن هايي مانند آنفلوانزا و كزاز كه در جدول سوال(   اشاره مي كند  واكسن ها

ثبت شده بود، و يك  DPTاگر در كارت دو نوبت براي , مثال. و سال را خالي بگذاريد  ماه  مربوط به  را يادداشت كنيد و قسمت“ 66”كد  IM3  سوال

  . نوشته مي شود“ 66”كد “ روز”ستون   نشده بود،  در  بود اما ثبت  اكسن داده شدهنوبت ديگر و

تاريخ   كه باشد موجود كارت يا مدرك ديگري  ثبت كنيد كه   را   تاريخ   صورتي   در   تنها. ياد بياورد  به   ها را   تاريخ  كه   نخواهيد   دهنده   پاسخ   از

  . كرده است واكسيناسيون را ثبت  مربوط به نوبت

ارايه    واكسيناسيون  كه كارت  كودكاني  يا  و  ندارند   كارت واكسيناسيون كه  بپرسيد   مراقب كودكاني   يا   مادر   از   فقط   را IM 16 تا  IM6   سواالت

     . نداده اند

IM6 . براي پيشگيري از بيماري دريافت كرده است؟ ) بسيج واكسيناسيون هر واكسني از جمله واكسن هاي ( واكسني )  نام(آيا  

   يعني  "2"كد  IM1  سوال   به   جواب   كه  اگر  معني   اين   به (   نباشد   دسترس   در   ديگري   مدرك   يا   واكسيناسيون   كارت   كه   صورتي   در   فقط

براي مادر يا    كامل   طور   به   را   واكسيناسيون   هاي   روش. بپرسيد   را  IM16تا  IM6   سواالت, ) بود "ندارد"يعني  "3"كد    يا "نشد   ديده ،بلي"

   بيماري   يا   ها   واكسن  اشاره كردن به   نياز، هنگام   صورت   در. ارايه دهيد  تري   كامل   توضيحات   لزوم   صورت   در   و   دهيد   توضيح   مراقب كودك

     .كنيد   استفاده   محلي   اسامي   خاص، از   هاي

   در صورتيكه. است،  براي پرس و جو در مورد هر يك از واكسن ها به سوال بعدي برويد“ بلي ”   جواب   اگر. انتخاب كنيد   را   پاسخ   به   مربوط   كد

  .برويد ماالريابخش    و در استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان به UF16 سوال  بود، به "نمي داند"   يا "خير"   جواب
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IM7 . نام(آيا ( هرگز واكسنBCG  براي پيشگيري از سل)دريافت كرده است؟) تزريقي در بازو كه معموالً جوشگاه باقي مي گذارد  

  .كد مربوط به سوال را انتخاب كنيد

IM8 . دريافت كرده است؟) به صورت قطره خوراكي(هرگز واكسن براي پيشگيري از فلج اطفال ) نام(آيا 

  .  برويد IM11است به سوال  "نمي داند"يا  "خير“ اگر جواب. است به سوال بعدي برويد "بلي“ اگر پاسخ .انتخاب كنيدكد مربوط به پاسخ را 

IM9 . هفته نخست پس از تولد بود يا ديرتر؟ 2دريافت كرد در ) نام(آيا  اولين  واكسن فلج اطفالي كه  

  .كد مربوط به پاسخ را انتخاب كنيد

IM10) .واكسن فلج اطفال دريافت كرده است؟چند بار ) نام 

  .بنويسيد عدد مربوطه را در جاي خالي 

IM11 . براي پيشگيري از بيماريهاي ديفتري، كزاز و سياه سرفه دريافت كرده است؟) تزريق در ران(هرگز واكسن سه  گانه ) نام(آيا 

  .برويد IM13است به سوال    "نمي داند“  يا "خير"اگر جواب . يداست به سوال بعدي برو "بلي“ اگر پاسخ .كد مربوط به پاسخ را انتخاب كنيد

IM12) .چند بار واكسن سه گانه دريافت كرده است؟) نام 

  .بنويسيد عدد مربوطه را در جاي خالي 

IM13 . براي پيشگيري از بيماري هپاتيت ب دريافت كرده است؟) تزريق در ران يا باسن(هرگز واكسن هپاتيت ب ) نام(آيا  

 .برويد IM16است به سوال   "نمي داند“ يا ”خير"اگر جواب. است به سوال بعدي برويد "بلي“ اگر پاسخ 

IM14 . ساعت نخست پس از تولد دريافت شد يا ديرتر؟ 24آيا اولين واكسن هپاتيت ب در  

  .كد مربوط به پاسخ را انتخاب كنيد

IM15) .چند بار واكسن هپاتيت ب دريافت كرده است؟) نام 

  .بنويسيد عدد مربوطه را در جاي خالي 

IM16 . نام(آيا ( هرگز واكسنMMR  براي پيشگيري از سرخك، سرخجه و اوريون) ماهگي انجام  18و  12كه در يا ران  تزريقي در بازو

   دريافت كرده است؟) مي شود

  .كد مربوط به پاسخ را انتخاب كنيد
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 ويژه استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان  ماالريا بخش

  

 هنوز كه زماني يعني. شوند مي مبتال ماالريا به بار اولين براي سالگي دو تا يك سنين در كنند مي زندگي ماالريا به آلوده مناطق در كه كودكاني اكثر

 ماالريا اثر بر مير مرگ درصد 90 از بيش. شود منجر مرگ و شديد ماالرياي به مي تواند بيماري كودكان اين در. اند نكرده كسب مناسبي باليني ايمني

بر   بايد تب شروع از بعد اول   ساعت 24 در سال 5 زير كودكان تمام جهاني بهداشت سازمان توصيه طبق. مي شود مشاهده سال 5 زير كودكان بين در

  .شود جلوگيري مرگ و شديد ماالرياي از تا بگيرند قرار ماالريا ضد درمان تحت حسب احتياط

  

ML1. است؟ داشته دار تب بيماري) نام( گذشته هفته 2 طي آيا  

 كد. كنند اقدام ماالريا درمان براي تب شروع محض به شود تا مي توصيه مادران به است شايع ماالريا كه مناطقي در و است ماالريا عالئم از كيي تب

 مبتال مصاحبه زمان از پيش هفته 2 فاصله در كودك كه انتخاب كنيد صورتي در تنها را "بلي" به مربوط كد. انتخاب كنيد را شده داده پاسخ به مربوط

  . برويد بعدي پرسش به ندارد اطالع آن از دهنده پاسخ يا و نبوده تب به مبتال كودك اگر. است بوده تب به

ML2. ؟شد گرفته آزمايش براي) نام( پاي پاشنه يا انگشت از خون نمونه بيماري دوره طي آيا  

    .انتخاب كنيد را شده داده پاسخ به مربوط كد

  

ML3. كرديد؟ مراجعه جايي به درمان آيا براي  

 سوال به ندارد اطالعي آن از يا است نگرفته كمك مشاوره يا درمان براي منبعي از دهنده پاسخ اگر . انتخاب كنيد را شده داده پاسخ به مربوط كد 

ML8 برويد .  

  

ML4. به كجا مراجعه كرديد؟  

 باشد، نيامده پرسشنامه در آن با مرتبط كد ولي شده مراجعه دولتيمحل  يك به كه مواردي در. شويد جويا را محل مراجعه بودن دولتي يا خصوصي

  .كنيدانتخاب  را "H" حرف كرده، يادداشت "دولتي مراجع ساير" قسمت در را آن به مربوط توضيحات

 ساير" بخش در را آن به مربوط توضيحات است، نيامده پرسشنامه در آن با مرتبط كد كه باشد خصوصي بخش خدمت ارائه مرجع اگر ترتيب همين به

  .انتخاب كنيد را "O" حرف كرده، يادداشت "خصوصي مراجع

 در را مكان آن به مربوط توضيحات است، نيامده ليست در آن نام كه كرده مراجعه جايي به كودكش درمان براي كند كه اظهار گو پاسخ كه صورتي در

بازبين  .كنيد يادداشت پرسشنامه در مربوطه قسمت در را مكان آن نام سپس. انتخاب كنيد را X حرف و يادداشت موارد "ساير" براي شده تعيين قسمت

  .كرد خواهد انتخاب را مربوطه قسمت و شده جويا را مكان اين بودن خصوصي يا دولتي ديگران، از تيم

   

ML5 . داده شد؟) نام(آيا هنگامي كه براي درمان مراجعه كرديد، دارويي براي درمان تب يا ماالريا به  

 است اطالع بي آن از كودك مراقب يا مادر اگر يا است نشده داده ماالريا يا تب براي دارويي كودك اگربه. انتخاب كنيد را شده داده پاسخ به مربوط كد

  .برويد ML7 سوال به
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ML6. شد؟ تجويز دارويي چه  

    

استامينوفن  مثل ها دارو ديگر انواع و ماالريا ضد هاي دارو شامل داروها اين. انتخاب كنيد را تب درمان براي استفاده مورد هاي دارو تمام به مربوط كد

  .  شود مي است شده تهيه و تجويز درماني مركز آن در كه مي شود

 اگر .شود اشاره مصرفي هاي دارو همه به كه زماني تا دهيد ادامه را وجو پرس "آيا داروي ديگري هم داده شد؟" اينكه پرسيدن با پاسخ اولين از بعد

 استفاده راه هاي زير  ديگر از انواع و ماالريا ضد هاي دارو درست اسم به رسيدن براي   ،آورد نمي ياد به را كودك مصرفي هاي دارو تمام نام گو  پاسخ

  :كنيد

  

دارو را در خانه  ديگر انواع و مرسوم ي ماالريا ضد هاي دارو ها خانواده از بعضي. دهد نشان شما به را ها دارو مانده باقي بسته كه بخواهيد پاسخگو از. 1

  .نگاه مي دارند

  

ممكن است بعضي از پاسخگويان بسته داروها را . دهيد نشان پاسخگو به را مرسوم ي ماالريا ضد هاي دارو   تمام اصلي بندي بسته از اي نمونه. 2

  .بشناسند

  

 دارو ديگر انواع از شده برده نام داروي اگر. بنويسيد خالي درجاي را دارو نام و انتخاب كنيد را Hحرف نيست، ليست در اما است ماالريا ضد دارو اگر

انتخاب  را Z كد آورد، نمي خاطر به چيزي هنوز مراقب يا مادر اگر. بنويسيد خالي درجاي را دارو نام و انتخاب كنيد را X حرف نيست ليست در و هاست

   .كنيد

ML7. بود؟ شده داده) نام( به ماالريا يا تب درمان براي دارويي گونه هيچ بهداشتي مركز به رفتن از پيش آيا  

 كودك به اگر. كنيد حاصل اطالع شده داده داروي نوع از تا برويد ML9 سوال به است ”بلي“ جواب اگر. انتخاب كنيد را شده داده پاسخ به مربوط كد

  . برويد ML10 سوال به ندارد اطالع گو پاسخ يا است نشده داده ماالريا يا تب براي دارويي درماني مركز به رفتن از قبل

  .برويد ML10  اي  ML9 سوال به و شده رد ML8 شماره سوال از بايد سوال، اين به پاسخ با  كه كنيد توجه

  

ML8. شد؟ داده) نام( به ماالريا يا تب درمان براي دارويي بيماري اين طي آيا  

  .)باشد داند نمي يا خير  ML3 سوال پاسخ( .باشد نگرفته كمك مشاوره يا درمان براي منبعي از گو پاسخ كه مي شود پرسيده صورتي در تنها سوال اين

  ML9 سوال به ندارد اطالعي آن از يا است نگرفته كمك مشاوره يا درمان براي منبعي از دهنده پاسخ اگر. انتخاب كنيد را شده داده پاسخ به مربوط كد

  . بپرسيد را ML9 سوال صورت اين غير در نپرسيد، را

  

ML9. شد؟ داده دارويي چه   

 مثل ها دارو ديگر انواع و ماالريا ضد هاي دارو شامل داروها اين. انتخاب كنيد را تب درمان براي كودك استفاده مورد هاي دارو تمام به مربوط كد

  . است  استامينوفن

 اگر. شود اشاره مصرفي هاي دارو ي همه به كه زماني تا دهيد ادامه وجورا پرس "آيا داروي ديگري هم داده شد؟" اينكه پرسيدن با پاسخ اولين از بعد

راه هاي زير  ديگر از انواع و ماالريا ضد هاي دارو درست اسم به رسيدن براي   آورد، نمي ياد به را كودك مصرفي هاي دارو تمام نامه دهنده پاسخ

  :كنيد استفاده

  

 نگاه خانه در را دارو ديگر انواع و مرسوم ماالرياي ضد هاي دارو افراد از بعضي. دهد نشان شما به را ها دارو مانده باقي بسته كه بخواهيد پاسخگو از. 1

  .دارند مي
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ممكن است بعضي از پاسخگويان بسته داروها را . دهيد نشان اصلي بندي بسته در را مرسوم ماالرياي ضد هاي دارو   تمام از اي نمونه پاسخگو به. 2

  .بشناسند

  .كنيد استفاده ماالريا ضد هاي دارو مرسوم تجاري نام از مصاحبه هنگام در. 3

 دارو ديگر انواع از شده برده نام ي دارو اگر. بنويسيد خالي درجاي را دارو نام و انتخاب كنيد را H  حرف نيست، ليست در اما است ماالريا ضد دارو اگر

 را Z  حرف آورد نمي خاطر به چيزي هنوز مراقب يا مادر اگر. بنويسيد خالي درجاي را دارو نام و انتخاب كنيد را  Xحرف نيست ليست در و هاست

  .كنيدانتخاب 

  :آنتي بيوتيك هايي كه معموال در درمان ماالريا مورد استفاده قرار مي گيرند، شامل موارد زير است

  تتراسايكلين، كليندامايسين، آرتوسينيك، كوارتم و كينين 

 

ML10. سوال ML6 و ML9 كدهاي( است شده ذكر ماالريا ضد درمان آيا: كنيد كنترل را A تا H(؟  

  
 را مربوط محل  بود، "خير"پاسخ   اگر. برويد بعد سوال به و انتخاب كنيد را "بلي" است شده ذكر ML9 و  ML6 سوال در ماالريا ضد داروي اگر

  .برويد UF16 سوال  و انتخاب كنيد

ML11) .ازسوال ماالريا ضد داروي نام(  اول بار براي تب، شروع از پس مدت چه) نام ML6  اي ML9 (كرد؟ دريافت را  

  . است ماالريا ضد داروي مصرف اولين و كودك تب آغاز بين زمان دانستن براي سوال اين

 ثبت را است شده مصرف ماالريا ضد ي دارو كه باري اولين زمان. كنيد ذكر را آنها ي همه نام است، شده ذكر ML9 و  ML6 سوال در دارو چندين اگر

 ادامه ترتيب همين به و"  1 "كد است شده داده بيمار به بعد روز دارو اگر و انتخاب كنيد را "صفر "شده بود، كد استفاده تب شروع روز دارو اگر. كنيد

  .انتخاب كنيد را "8 "كد است شده مصرف دارو تب شروع از بعد روز چند نمي داند پاسخ گو اگر. بدهيد

  

UF16. زمان را ثبت كنيد. 

هستند، قبل از عدد ساعت يا دقيقه  10ها كمتر از  اگر ساعت يا دقيقه. نمائيد ثبت را سال 5 زير كودكان پرسشنامه تكميل اتمام) دقيقه و ساعت(  زمان

از گرد كردن دقيقه خودداري كنيد و بي كم و كاست، دقيقه اي را كه روي ساعت خود مي بينيد را . )07:  و دقيقه 09: مثال ساعت(  صفر بگذاريد

 . ياددداشت كنيد

UF17. ساله ديگري در همان خانوار وجود دارد؟ 0 - 4 آيا كودك 

    و به پاسخ دهنده بگوييد كه  بعد از تكميل پرسشنامه بعدي  انتخاب كنيدرا   ”بلي“ ساله ديگري در همان خانواده وجود دارد، كلمه 0 - 4 اگر كودك

را از همان پاسخ  پنج سال ديگري برداريد و پرسش هاپرسشنامه كودكان زير . مي گيريدقد و وزن كودك را اندازه ) سال ديگر 5براي كودك زير ( 

و با تشكر از مصاحبه شونده براي  انتخاب كنيد ديگري در آن خانوار نيست، قسمت مربوطه را  ٔهسال 0 - 4اگر كودك .دهنده براي كودك ديگرش بپرسيد

 .همكاري با شما، به او بگوييد كه الزم است وزن و قد كودك را اندازه گيري كنيد

  .تكميل كنيد يا نه خانوارديگري را براي همان  "سال كودكان زير پنج"  اي "زن"پرسشنامه بايدكنترل كنيد كه آيا 

قد و وزن همه كودكان واجد شرايط در آن خانوار   برويد، يا اينكه مقدمات انجام اندازه گيري "سال كودكان زير پنج"ا ي "زن"به سراغ پرسشنامه بعدي

  .را فراهم كنيد
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  يبخش  تن سنج

  

اما اگر بعضي از    .سال در خانوار اندازه گيري مي شود 5سال تكميل شد، قد و وزن تمام بچه ها ي زير  5بعد از اينكه پرسش نامه براي كودكان زير 

زه يا كودكان قبل از تكميل تمام پرسش نامه ها قصد ترك كردن آنجا را دارند و يا الزم است تا  با فرد ديگري مصاحبه كنيد، بهتر است انداها پاسخگو

  .مهم ترين مساله اين است كه اندازه گيري بر روي تمام كودكان واجد شرايط انجام شود   .انجام گيرد حضور دارند، گيري بر روي كودكاني كه 

خودش وارد شده  نامهاطمينان حاصل كنيد كه وزن هر كودك در پرسش . شود هر كودك اندازه گيري شده  و قد و وزن او در پرسش نامه اش وارد مي

 باشد

 

  تجهيزات تن سنجي

  تخته اندازه گيري قد

تخته اندازه گيري قد  براي هر دو وضعيت .  قد كودكان كمتر از دو سال به شكل خوابيده و قد كودكان بزرگ تر به صورت ايستاده اندازه گيري مي شود

  .  قابل استفاده مي باشد

  ترازو 

در صورت امكان بايد كودك را مستقيماً وزن . استگرم  100دقت و  با   150حداكثر ظرفيت تا يك ترازوي زميني  ترازوي مورد استفاده در اين مطالعه،

ترازو به .  در صورتي كه كودك خيلي كوچك  باشد و يا به شدت گريه نمايد مي توان ابتدا مادر را به تنهايي و سپس با كودك را در بغل وزن كرد. كرد

از شروع كار، وزنه را براي اطمينان از دقت آن با استفاده از وزنه حتما بايد روزانه قبل  . طور خودكار وزن كودك را با عمل تفريق محاسبه مي نمايد

  .  شاهد امتحان كنيد

ترازو در شرايط زير به طور .  بار عمل توزين را انجام داد 120،000با يك مجموعه باتري مي توان . كار مي كند ولتي 5/1چهار عدد باتري  توسطترازو  

  :خودكار خاموش مي شود

 ثانيه 20پس از در حالت عادي  - 

 دقيقه 2پس از  "عملكرد مادر و كودك "در  - 

 

  :  ترازوآماده سازي 

سطوح نرم يا ناهموار ممكن است موجب بروز خطا در اندازه . قرار دهيد) چوب، سيمان يا زمين سفت(ترازو را روي يك سطح سخت و تراز  .1

 .گيري شود

براي فعالسازي . محل مخصوص باتري را باز كرده و باتري ها را جايگذاري كنيد. گيردترازو را با دقت برگردانيد تا پشت آن در دسترس قرار  .2

 .كليد واقع در محل مخصوص باتري را در وضعيت روشن قرار دهيد

داغ  اگر ترازو. بهتر است از ترازو در سايه يا محيط داخلي استفاده شود. اگر ترازو خيلي سرد يا خيلي گرم شود به درستي عمل نخواهد كرد .3

اگر ترازو خيلي سرد شده باشد . دقيقه صبر كنيد 15شده و به درستي عمل نكند، آن را در محل خنكي قرار داده و پيش از استفاده مجدد 

 .آن را در محل گرمتري قرار دهيد



 

بايد دقيقه صبر 15فاده مجدد از آن اگر ترازو به محلي جديد با دماي متفاوت برده شود پيش از است

  : چگونگي اندازه گيري كودك كم سن و يا كودكي كه به شدت گريه مي كند

  .روي صفحه نمايش آشكار مي شود

 .روي صفحه نمايش اشكار مي شود

 .را نمايش مي دهد _  _  

 .فقط وزن كودك به نمايش گذاشته مي شود

اوم صفحه نمايش ناشي از حركت كردن اين مطلب از تغيير مد
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اگر ترازو به محلي جديد با دماي متفاوت برده شود پيش از است. ترازو بايد با تغييرات دمايي سازگار گردد

 

 . دقت كنيد كه به ترازو ضربه وارد نشود

 .كيلو گرم را با ترازو وزن نكنيد 150

 .ترازو را در برابر رطوبت يا بخار زياد محافظت كنيد

 .گراد استفاده نكنيددرجه سانتي 40و بيشتر از  10از ترازو در دماهاي كمتر از 

چگونگي اندازه گيري كودك كم سن و يا كودكي كه به شدت گريه مي كند

 .با ايستادن روي صفحه توزين ترازو را روشن كنيد. ترازو داراي يك كليد ارتعاشي است

 .را نشان دهد 00پيش از ايستادن مجدد روي ترازو صبر كنيد تا صفحه نمايش 

 .بخواهيد تا روي ترازو بايستد

  

روي صفحه نمايش آشكار مي شود مرراقب/وزن مادر

روي صفحه نمايش اشكار مي شود 00. آرام روي ترازو ايستاده است، كليد مادر و كودك را فشار دهيد

  _  _ترازو . آغوش گيرداز روي ترازو پايين بيايد تا كودك را در  

فقط وزن كودك به نمايش گذاشته مي شوددوباره در حاليكه كودك را در آغوش دارد روي ترازو مي ايستد، 

اين مطلب از تغيير مد. صفحه نمايش ثابت مي گردد ،ثانيه ثابت باقي ماند

  

ترازو بايد با تغييرات دمايي سازگار گردد .4

 .كنيد

 :ترازو را با دقت حمل كنيد .5

دقت كنيد كه به ترازو ضربه وارد نشود •

150اوزان بيش از  •

ترازو را در برابر رطوبت يا بخار زياد محافظت كنيد •

از ترازو در دماهاي كمتر از  •

  

چگونگي اندازه گيري كودك كم سن و يا كودكي كه به شدت گريه مي كند

  

ترازو داراي يك كليد ارتعاشي است .1

پيش از ايستادن مجدد روي ترازو صبر كنيد تا صفحه نمايش  .2

بخواهيد تا روي ترازو بايستد مراقب/مادراز  .3

آرام روي ترازو ايستاده است، كليد مادر و كودك را فشار دهيد مراقب/ مادردر حاليكه  .4

 مي تواند مراقب/ مادرحاال  .5

دوباره در حاليكه كودك را در آغوش دارد روي ترازو مي ايستد،  مراقب/ مادرپس از آنكه  .6

ثانيه ثابت باقي ماند 3هنگامي كه عدد براي حدود 

  .كودك جلو گيري مي كند

  .وزن كودك را ثبت كنيد .7
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  .فقط وزن كودك روي صفحه نمايش آشكار مي شود. مي تواند كودك را بغل كرده و به روي ترازو برگردد مراقب/ مادرحاال 

 .را تكرار كنيد 6و  5براي وزن كردن يك كودك ديگر مراحل  .7

 :كودك روشن باقي مي ماند تا زماني كهوضعيت مادر و  .8

 .كليد مادر و كودك را مجدداً فشار دهيد - 

 .ترازو به طور خودكار خاموش شود - 

ثانيه پس از آخرين توزين  20دقيقه پس از آخرين توزين و در وضعيت عادي  2در وضعيت مادر و كودك ترازو : به خاطر داشته باشيد

  .خاموش مي گردد

   

  :نكات مهم

 .از آنكه كودك براي توزين به او داده شود مشخص شده و سپس توزين خشك انجام شود قبلبايد  مراقب/ مادروزن فردي  •

 .در بغل بگيردهمان فردي كه توزين خشك مي شود بايد كودك را  •

كار ترازو غير توزين خشك را مي توان با فشار دادن دوباره كليد مادر و كودك يا با صبر كردن تا زمان خاموش شدن خود •

 .فعال كرد

  :توجه به نكات زير در اندازه گيري قد و وزن ضروري است 

 .اندازه گيري قد توسط دو نفر بايد انجام شود .1

در نگه نفر دوم  و كودك را نگه داشته واندازه گيري را انجام مي دهد فرد اول. براي اندازه گيري قد كودك به دو فرد آموزش ديده نياز است

  . دك كمك مي كندداشتن كو

  

 قرار دادن تخته اندازه گيري و ترازو

اين محل بايد نور كافي داشته  . نماييد مشخص و تخته اندازه گيري ترازوبراي قرار دادن  ي رامحل مناسب ،به يك خانوار در هنگام مراجعه 

  .  همچنين سعي نماييد از تجمع افراد در محل جلوگيري نماييد. باشد و در معرض هواي سرد و يا باراني نباشد

  

 ارزيابي سن كودك

د و اگر دو سال يا اگر كودك كمتر از دو سال دارد قد او را به صورت خوابيده اندازه بگيري. پيش از اندازه گيري، سن كودك را مشخص نماييد

 85كه بدست آوردن سن دقيق كودك ممكن نيست، اگر قد كودك كمتر از  در صورتي. بيشتر دارد قد كودك را ايستاده اندازه بگيريد

  .  سانتيمتر يا بيشتر قد دارد آنرا ايستاده اندازه بگيريد 85سانتيمتر است خوابيده و درصورتي كه 

 زمان اندازه گيري قد و وزن .2

. اين مطلب به شما اجازه مي دهد تا با اعضاء خانوار آشنا شويد. اندازه گيري قد و وزن را پس از ثبت اطالعات شفاهي در پرسشنامه آغاز كنيد

  .انجام ندهيد انداز گيري قد و وزن را در ابتداي مصاحبه يعني به محض ورود به خانواده 
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 قد و وزن كودكان را يك به يك اندازه بگيريد

مراقب را تكميل نموده و سپس قد و وزن كودكان را /مراقبي بيش از يك كودك واجد شرايط دارد ابتدا تمام پرسشنامه هاي مادر/گر مادرا

ها به بعد از پايان تمام پرسشنامه ها موجب بروز سردرگمي و اشتباه  اگر فكر مي كنيد كه موكول كردن تمام اندازه گيري. اندازه گيري كنيد

مراقب انجام دهيد و سپس به سراغ /مراقب را پس از تكميل پرسشنامه هاي آن مادر/هاي كودكان هر مادر بايد اندازه گيريمي شود 

مراقبان و سپس اندازه گيري كودكان منطقي تر است اما اين گزينه /هر چند عمالً اغلب انجام مصاحبه با تمام مادران. مراقب بعدي برويد/مادر

حائز اهميت است كه اندارزه گيري قد و وزن يك كودك را پيش . يد كه مطمئن باشيد موجب بروز سر در گمي نمي شودرا زماني انتخاب كن

  .از اندازه گيري قد و وزن كودك واجد شرايط بعدي تمام كنيد

 كودك را كنترل كنيد .3

محكم اما . يار خردسال را هم نبايد دست كم گرفتحتي نيرو و تحرك كودكان بس. در زمان اندازه گيري قد و وزن بايد كودك را كنترل كنيد

  .مادر و كودك احساس آرامش و عزت نفس شما را حس مي كنند. ماليم باشيد

همواره تماس جسمي خود را با كودك . هرگز كودك را با ابزار اندازه گيري تنها نگذاريد. بايد كودك را به شكلي نگه داريد كه نلغزد و نيفتد

  ).د ثانيه اي كه وزن كودك را اندازه مي گيريدبجز چن(حفظ كنيد 

 مقاومت مادر و كودك برخورد با  .4

به . ا حد امكان براي كودك توضيح دهيدبراي كاهش ميزان مقاومت، ترس يا ناراحتي احتمالي، فرآيند اندازه گيري قد و وزن را براي مادر و ت

. بوده و تمايل به گريه كردن، جيغ زدن، لگد زدن و گاهي گاز گرفتن دارندخاطر داشته باشيد كه كودكان خردسال اغلب فاقد حس همكاري 

  .اگر كودك به شدت گريه مي كند سعي كنيد پيش از اندازه گيري قد و وزن، كودك را آرام كرده يا او را براي مدتي به مادرش برگردانيد

  :در موارد زير قد و وزن كودك را اندازه گيري نكنيد

 مي كنداگر مادر امتناع  •

 اگر كودك بسيار مريض يا ناراحت است •

در چنين مواردي . كودك داراي بد شكلي جسمي است كه با اندازه گيري تداخل داشته يا موجب اندازه گيري نادرست مي شود •

 .شت كنيدبراي آنكه رفتار درستي داشته باشيد مي توانيد قد و وزن كودك را اندازه گيري كرده و بدشكلي را در پرسشنامه ياددا

 ثبت اندازه ها و دقيق بودن .5

براي جلوگيري از آسيب احتمالي  . اگر اشتباه كرديد آنرا خط زده و اعداد صحيح را دوباره بنويسيد. ثبت نماييد خودكار آبياندازه ها را با 

 .ا جيب روي سينه اجتناب كنيددر زمان وزن كردن يا اندازه گيري كودك از نگه داشتن اجسام در دست و قلم در دهان، يشما و كودك، 

مطمئن شويد كه ناخن انگشتان دستتان . زماني كه از قلم استفاده نمي كنيد آن را در بسته تجهيزات، جا مدادي يا روي فرم تحقيق بگذاريد

  . بلند نيست

  

 كيفيت اندازه گيري

در اين . مكار ديگر به عنوان يك گروه همكاري كنيدممكن است با يك ه. كيفيت و سرعت اندازه گيري شما با تمرين بهبود خواهد يافت

  .صورت شما نه تنها مسئول كار خودتان كه مسئول كار گروهتان نيز هستيد

اگر دقت نكنيد به سادگي دچار اشتباه . هر چند اين فرآيندها ممكن است ساده و تكراري به نظر برسند اما آنها را بي اهميت در نظر نگيريد

 .  بر كارتان تمركز كنيد و له اي را حذف نكنيدهيچ مرح. مي شويد

 

  خالصه فرآيندها –ارزيابي وضعيت تغذيه اي 

  )مراجعه كنيد 1به تصوير (خالصه فرآيندها : اندازه گيري قد كودك در حالت ايستاده
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. پلكان و غيره تكيه دهيدتخته اندازه گيري را روي يك سطح صاف و محكم به ديوار، ميز، درخت، : يا دستيار فرد اندازه گير .1

 .مطمئن شويد كه تخته ثابت است

مزاحم  موي كودك به گونه اي بافته شده كهاز مادر كودك بخواهيد كه كفشهاي او را در آورد و اگر: يا دستيار فرد اندازه گير .2

در (از او بخواهيد تا كودك را به جلو تخته اندازه گيري آورده و در مقابل كودك زانو بزند . آن را باز كند ،كار اندازه گيري است

 ).صورتي كه او نقش دستيار را بازي نمي كند

فلش شماره (در سمت راست كودك روي دو زانو قرار گيريد ). 1فلش شماره (پرسشنامه و قلم را روي زمين بگذاريد  :دستيار .3

2.( 

 ).3فلش شماره (براي داشتن تحرك بيشتر در سمت چپ كودك روي زانوي راست قرار بگيريد  :رد اندازه گيرف .4

دست راستتان . پاهاي كودك را صاف و چسبيده به هم در مركز قاعده تخته اندازه گيري به ديواره پشتي آن بچسبانيد :دستيار .5

گذاشته و آنها را به ) 5فلش شماره (چپتان را روي زانوهاي كودك  ، و دست)4فلش شماره (را باالي قوزك پا روي ساق كودك 

 ). 7و  6هاي  فلش(مطمئن شويد كه پاهاي كودك صاف و پاشنه ها و پشت ساق به تخته چسبيده است .  تخته بچسبانيد

اطمينان پيدا . نگاه كنداگر مادر در مقابل كودك ايستاده است به كودك بگوئيد كه مستقيم به جلو به مادرش  :فرد اندازه گير .6

آرام آرام دستتان را ببنديد . كف دستتان را روي چانه كودك بگذاريد). 8فلش شماره (كنيد كه خط نگاه كودك افقي است 

مطمئن شويد كه شانه ها همتراز هستند . گوش يا دهان كودك را با دست نپوشانيد. فك كودك را فشار ندهيد). 9فلش شماره (

هاي  فلش(و سر، تيغه شانه و باسن به تخته چسبيده است ) 11فلش شماره (دستها در طرفين بدن قرار دارند  ،)10فلش شماره (

مطمئن شويد كه از . با دست راست قطعه سري تخته اندازه گيري را پايين بياوريد تا روي سر كودك قرار گيرد). 14و  13، 12

 ).15فلش شماره (بين موهاي كودك رد شده است 

 .در صورت نياز هر مرحله را تكرار كنيد). 15تا  1فلشهاي (وضعيت كودك را بررسي كنيد  :و دستيار ه گيرانداز .7

قطعه سري را . سانتي متر خوانده و اعالم نماييد 1/0بر اساس نزديكترين  وقتي وضعيت كودك درست شد، اندازه را :اندازه گير .8

 . ريدبردااز روي سر و دست چپتان را از روي چانه كودك 

به عنوان روش جايگزين دستيار مي تواند اندازه را با صداي بلند . نشان دهيد فرد اندازه گيراندازه را فوراً ثبت كرده و به  :دستيار .9

 .با تكرار كردن، آنرا تائيد نمايد فرد اندازه گيرخوانده و 

 .بودن بررسي كنيد اندازه ثبت شده در پرسشنامه را براي اطمينان از دقت و خوانا: اندازه گير .10
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  اندازه گيري قد كودك: 1تصوير شماره 

قطعه سري روي سر ثابت شده 

 است 

 دست روي چانه

 پرسشنامه و قلم روي زمين

 دستيار زانو زده

 دست راست روي پايين ساق، پاشنه ها چسبيده به تخته پشتي

 اندازه گير زانو زده

 دستها در كنار بدن

 هم و به تخته پشتيدست چپ روي زانوها، زانوها چسبيده به 

 شانه ها همتراز

 بدن چسبيده به تخته

 خط نگاه
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  )مراجعه كنيد 2به تصوير(خالصه فرآيندها : اندازه گيري قد كودك در حالت خوابيده

 .مثل كف اتاق يا يك ميز ثابت قرار دهيدتخته اندازه گيري را روي يك سطح صاف و محكم : يا دستيار فرد اندازه گير .1

اگر تخته روي زمين قرار دارد در پشت قاعده تخته دو ). 1فلش شماره (پرسشنامه و قلم را روي زمين يا ميز بگذاريد : دستيار .2

 ).2فلش شماره (زانو روي زمين بنشينيد 

 ).3فلش شماره (در سمت راست كودك زانو بزنيد  به شكلي كه بتوانيد قطعه پايي را با دست راست بگيريد، :فرد اندازه گير .3

 :با كمك مادر كودك را ضمن پيروي از موارد زير روي تخته بخوابانيد :يا دستيار فرد اندازه گير .4

  . پشت سر كودك را با دست نگه داشته و به آرامي كودك را روي تخته بخوابانيد :دستيار

  .پشت تنه كودك را نگه داريد: فرد اندازه گير

زانو زده  فرد اندازه گيراگر مادر نقش دستيار را ندارد از او بخواهيد كه در سمت مقابل تخته روبروي  :يا دستيار فرد اندازه گير .5

 .و به او در آرام نگه داشتن كودك كمك كند

سر ) 5شماره فلش (با بازوهاي صاف ). 4فلش شماره (هاي كودك قرار دهيد  دستهايتان به شكل كاسه روي گوش: دستيار .6

خط نگاه كودك بايد بر زمين عمود باشد . كودك را به شكلي روي قاعده تخته قراردهيد كه كودك مستقيم رو به باال نگاه كند

  .مستقيم به چشمان كودك نگاه كنيد. سر شما بايد دقيقاً باالي سر كودك باشد). 6فلش (

دست چپتان را روي ). 7فلش شماره (اطمينان حاصل كنيد كه كودك صاف و در مركز تخته خوابيده است : فرد اندازه گير .7.6

با دست راستتان قطعه . آنها را به تخته بچسبانيد. قرار دهيد) 8فلش شماره (يا روي زانوها ) باالي قوزك پا(قسمت پايين ساق 

 . پايي را محكم به پاشنه پاي كودك بچسبانيد

در صورت نياز هر مرحله را تكرار  و) 9تا  1هاي  فلش( وضعيت كودك را بررسي كرده : و دستيار ازه گيرفرد اند .8.7

 . كنيد

تخته پايي را . سانتيمتر خوانده و اعالم كنيد 1/0وقتي وضعيت كودك مناسب شد اندازه را از روي نزديكترين : فرد اندازه گير  .9.8

 .وي كودك برداريد و هنگام ثبت نتيجه كودك را نگه داريدبرداريد، دست چپتان را از روي ساق يا زان

به عنوان روش جايگزين، . نشان دهيد فرد اندازه گيرفوراً سر كودك را آزاد كرده ، اندازه را ثبت كرده و آنرا به  :دستيار .10.9

 .مايدبا تكرار كردن آنرا تائيد ن فرد اندازه گيردستيار مي تواند اندازه را با صداي بلند خوانده و 

  . اندازه ثبت شده در پرسشنامه را براي اطمينان از دقت و خوانا بودن بررسي كنيد: فرد اندازه گير .11.10
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  ابيده.اندازه گيري قد كودك به صورت خو: 2صوير ت

  

  ارزيابي ميزان ادم

      به باال به سمت ديگر اعضاء بدن گسترشادم تغذيه اي همواره ابتدا در پاها بوجود آمده و سپس . ادم عبارت است از احتباس آب در بافتهاي بدن

  . ادم يك اندام نمي تواند به دليل سوءتغذيه باشد. عالمت سوءتغذيه حاد شديد است) در هر دو اندام(ادم دوطرفه . مي يابد

الزم نيست فشار  .انجام مي شودثانيه  3ارزيابي ادم بوسيله نگه داشتن يك پا در هر دست و فشار آوردن با شست دست روي قسمت باالي پا به مدت 

اگر كودك مبتال به ادم دو طرفه باشد، به مدت چند ثانيه پس از رفع  . وارد شده براي ارزيابي ادم شديد باشد و نيز نبايد دردناك و ناراحت كننده باشد

  .ديده شود مي توان كودك را داراي ادم در نظر گرفت و پاهر دفقط در صورتيكه اثر يا فرورفتگي در . فشار، اثر يا فرو رفتگي در هر دو پا باقي مي ماند

  

AN2. وزن و نتيجه سنجش قد  

  .انتخاب كنيدرا " 6 "كداست، توضيحي در خط مربوط بدهيد و  "ساير"اگر دليل . انتخاب كنيدرا  هكد مربوط

  

 محاسب زانو زده
 دستيار زانو زده

 بازوها صاف

دستها روي ساق يا زانو، 

 پاها صاف

دستها به شكل كاسه روي گوشها، 

 سر چسبيده به قاعده تخته

 پرسشنامه و قلم روي زمين

 خط نگاه عمودبه قاعده تخته

پاها صاف روي 

 قطعه پايي

 روي تختهكودك صاف 
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AN3 . وزن كودك  

كه كه  دقيقا بر اساس كيلوگرم با يك رقم اعشار ياد داشت كنيد به طوري عدد روي ترازو را. كودك مي بايست مطابق آموزش هاي داده شده وزن شود

اگر وزن . در خانه مربوطه يادداشت كنيداگر وزن گرم ندارد عدد صفر  را . خانه سمت راست نوشته شودو گرم در  خانه هاي سمت چپ  كيلوگرم در

  .انتخاب كنيدرا  99.9 كداندازه گيري نشده است 

  

 AN4 .قد كودك  

را انتخاب كنيد و سپس اندازه كودك را به صورت دراز " 1 "كدسال است عالمت بزنيد و  2اگر كودك زير . كنترل كنيد AG2سن كودك را در سوال 

ندازه را انتخاب كنيد سپس قد ايستاده كودك را ا" 2 "كدسال يا بيشتر دارد عالمت بزنيد و  2اگر كودك ). يك رقم اعشارتا (  كشيده اندازه بگيريد

اگر سانتيمتر صفر است،  . د كودك را به سانتي متر در خانه هاي سمت چپ و تا يك رقم اعشار آن را در خانه سمت راست يادداشت كنيدق .بگيريد

      .صفر بگذاريد    عدد

  

AN5 . ادم  
. ا خيريكودك ادم دارد آيا كنترل كنيد كه  . مي باشد از سوء تغذيه شديد و نوعي ادم يا احتباس مايع در بافت هاي بدن، نشانه اي از بيماري كواشيكور

را "7 "كدبه داليلي، ادم كنترل نشده است  اگر. انتخاب كنيدرا  " 3 "كداگر مطمئن نيستيد، . انتخاب كنيدرا  " 2 " كدو اگر خير " 1" كداگر بلي  

  . و دليل را ذكر كنيد انتخاب كنيد

  

AN6. هست؟ خانواده در گيري اندازه شرايط واجد ديگري كودك آيا  
  

در پرسشنامه آن كودك  و اندازه گيري براي كودك بعدي را   را انتخاب "بله"اگر كودك ديگري در خانواده است كه واجد شرايط اندازه گيري است ، 

 . شركت كردند،  تمام كنيدو مصاحبه را با تشكر از تمامي افرادي كه در مصاحبه  را انتخاب كنيد "خير "در غير اينصورت . ثبت كنيد

جدول اطالعات پرسش نامه كودكان زير پنج سال هر  UF11نتايج مصاحبه ها  را درقسمت  بايدپس از كامل كردن تمام اندازه گيري ها در خانوار، شما 

  .كودك ثبت كنيد

. خير يا است شده قيد صفحه هر روي شناسايي هاي شماره تمام آيا كه كنيد بررسي و كرده جمع جا يك را خانوار اين هاي پرسشنامه تمام         

قبل از ترك منزل مصاحبه شونده اطمينان حاصل كنيد كه تمام بخش هاي پرسش  .دهيد تطبيق خانوار اطالعات با را شده انجام هاي مصاحبه تعداد

تفاوت وجود  "نمي داند "ا يجا افتاده  و  يوداده ها يواقعن پاسخ هاي صفر يكه ب مطمئن شويد. نامه تكميل شده و هيچ جاي خالي باقي نمانده است

خود تحويل  ناظرپرسش نامه ها را به . تمامي شماره هاي شناسايي در محل هاي مربوطه هر پرسش نامه وارد شده اندهمچنين كنترل كنيد كه . دارد

  .دهيد

   

  :مشاهدات

در نظر گرفته شده است تا مشاهدات خاص  ميداني/دانشگاهيبازبين ميداني و ناظر    ها، گرسال براي مصاحبه  5آخرين صفحه پرسش نامه كودكان زير 

  .مربوط به مصاحبه را ثبت كنند

 

 


