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 الصعوبات ادناهسؤال  في الجدول امام التوصیة المطبقة في  ة صح ضع عالم: 1تمرین 

 

  

 سنوات فأكثر 5األفراد  

 درجة الصعوبة

12* 

 :ھل لدیك صعوبة في

11* 
  

12* 
قلیل من  .1

 الصعوبة

كثیر من  .2
 الصعوبة

ال یمكنني على   .3
 اإلطالق 

 التوجد صعوبة .4

11* 

الرؤیا حتى أثناء ارتداء  )1
 النظارة

السمع حتى أثناء استخدام   )2
 سماعات أذن 

 النطق  )3

 الحركة والتنقل )4

 التذكر والتركیز )5

 االعتناء بالنفس )6

 الفھم والتواصل مع اآلخرین  )7

 أخرى  )8

 

توصیات الدلیل االقلیمي لتحسین جمع البیانات المتعلقة  
   باإلعاقة وتحلیلھا في البلدان العربیة  

 

  إدراج البیان التمھیدي قبل طرح أسئلة اإلعاقة

تجنب ذكر مصطلح "اإلعاقة" في البیان التمھیدي أو في أي من 
  األسئلة

 

  ال) \نعم   -استخدام سؤال الفرز (ھل لدیك صعوبة؟  تجنب  

الموصى  (+AWG-SS)   الثمانیة  ة حول الصعوباتطرح األسئل
 بھا كحد ادنى للدول العربیة

 

 

و دمج ) أWG-SSالستة ( تجنب حذف أي من المجاالت
 إضافة مجاالت غیر موصى بھا  أو  مجااللت

 

  الصعوبة بعد كل سؤاللشدة  األربعة    إدراج فئات اإلجابة

فئات اإلجابة األربعة    اختیارات اخرى علىتجنب إضافة اي  
 لشدة الصعوبة

 

تخل بقالب اسئلة فریق واشنطن    أسئلة أخرى  تجنب إدراج
 ) بعد كل مجال...،العمر، سبب الصعوبةمثل  ( بھاالموصى  

 

 



 المطبقة في سؤال الصعوبات ادناهفي الجدول امام التوصیة  : ضع عالمة صح 2تمرین 
 

 

   توصیات الدلیل االقلیمي لتحسین جمع البیانات المتعلقة باإلعاقة وتحلیلھا في البلدان العربیة  

  إدراج البیان التمھیدي قبل طرح أسئلة اإلعاقة

   تجنب ذكر مصطلح "اإلعاقة" في البیان التمھیدي أو في أي من األسئلة

  ال) \نعم   -استخدام سؤال الفرز (ھل لدیك صعوبة؟  تجنب  

 الموصى بھا كحد ادنى للدول العربیة(+AWG-SS)   الثمانیة  ة حول الصعوباتطرح األسئل
 

 

  إضافة مجاالت غیر موصى بھا  و دمج مجااللت أو) أWG-SSالستة ( تجنب حذف أي من المجاالت

  د كل سؤاللشدة الصعوبة بعاألربعة    إدراج فئات اإلجابة

  فئات اإلجابة األربعة لشدة الصعوبة  تجنب إضافة اي اختیارات اخرى على

  ) بعد كل مجال...،العمر، سبب الصعوبةمثل ( تخل بقالب اسئلة فریق واشنطن الموصى بھا  أسئلة أخرى  تجنب إدراج

 



 الصعوبات ادناهفي الجدول امام التوصیة المطبقة في سؤال  : ضع عالمة صح 3تمرین 

 

 

توصیات الدلیل االقلیمي لتحسین جمع البیانات 
   المتعلقة باإلعاقة وتحلیلھا في البلدان العربیة  

 

  إدراج البیان التمھیدي قبل طرح أسئلة اإلعاقة

تجنب ذكر مصطلح "اإلعاقة" في البیان التمھیدي أو في أي 
  من األسئلة

 

  ال) \نعم   -لدیك صعوبة؟  تجنب استخدام سؤال الفرز (ھل  

-AWG)   الثمانیة  ة حول الصعوباتطرح األسئل
SS+)الموصى بھا كحد ادنى للدول العربیة 

 

 

و دمج ) أWG-SSالستة ( تجنب حذف أي من المجاالت
 إضافة مجاالت غیر موصى بھا  مجااللت أو

 

  لشدة الصعوبة بعد كل سؤالاألربعة    إدراج فئات اإلجابة

فئات اإلجابة األربعة    إضافة اي اختیارات اخرى علىتجنب  
 لشدة الصعوبة

 

تخل بقالب اسئلة فریق واشنطن    أسئلة أخرى  تجنب إدراج
 ) بعد كل مجال...،العمر، سبب الصعوبةمثل  ( الموصى بھا

 

 



 في الجدول امام التوصیة المطبقة في سؤال الصعوبات ادناه: ضع عالمة صح 4تمرین 

 

 

توصیات الدلیل االقلیمي لتحسین جمع البیانات 
   المتعلقة باإلعاقة وتحلیلھا في البلدان العربیة  

 

  إدراج البیان التمھیدي قبل طرح أسئلة اإلعاقة

تجنب ذكر مصطلح "اإلعاقة" في البیان التمھیدي أو في أي 
  من األسئلة

 

  ال) \نعم   -تجنب استخدام سؤال الفرز (ھل لدیك صعوبة؟  

الموصى  (+AWG-SS)   الثمانیة  ة حول الصعوباتطرح األسئل
 بھا كحد ادنى للدول العربیة

 

 

و دمج ) أWG-SSالستة ( تجنب حذف أي من المجاالت
 إضافة مجاالت غیر موصى بھا  مجااللت أو

 

  لشدة الصعوبة بعد كل سؤالاألربعة    إدراج فئات اإلجابة

فئات اإلجابة األربعة    علىتجنب إضافة اي اختیارات اخرى  
 لشدة الصعوبة

 

تخل بقالب اسئلة فریق واشنطن    أسئلة أخرى  تجنب إدراج
 ) بعد كل مجال...،العمر، سبب الصعوبةمثل  ( الموصى بھا

 

 



 في الجدول امام التوصیة المطبقة في سؤال الصعوبات ادناه: ضع عالمة صح 5تمرین 

  

   توصیات الدلیل االقلیمي لتحسین جمع البیانات المتعلقة باإلعاقة وتحلیلھا في البلدان العربیة  

  إدراج البیان التمھیدي قبل طرح أسئلة اإلعاقة

   تجنب ذكر مصطلح "اإلعاقة" في البیان التمھیدي أو في أي من األسئلة

  ال) \نعم   -تجنب استخدام سؤال الفرز (ھل لدیك صعوبة؟  

 الموصى بھا كحد ادنى للدول العربیة(+AWG-SS)   الثمانیة  ة حول الصعوباتطرح األسئل
 

 

  إضافة مجاالت غیر موصى بھا  و دمج مجااللت أو) أWG-SSالستة ( تجنب حذف أي من المجاالت

  لشدة الصعوبة بعد كل سؤالاألربعة    إدراج فئات اإلجابة

  فئات اإلجابة األربعة لشدة الصعوبة  تجنب إضافة اي اختیارات اخرى على

  ) بعد كل مجال...،العمر، سبب الصعوبةمثل ( تخل بقالب اسئلة فریق واشنطن الموصى بھا  أسئلة أخرى  تجنب إدراج

 


