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األسرة المعیشیة استبیان. 1

یة الحالة االجتماعیة واالقتصاد. 2
الفراد األسرة

ة لفریق طرح اسئلة النموذج العربي الموسّع للمجموعة القصیر. 3
یق واشنطن حول أداء الوظائف أو اسئلة المجموعة المّوسعة لفر

حول أداء الوظائف على االشخاص المؤھلینواشنطن

ال (ة تطبیق استبیان األشخاص ذوي اإلعاق. 4
 ً ) صعوبة كبیرة+ استطیع ابدا



 العالقة بقوة العمل 
 �عمل  •
 ال �عمل و�بحث عن عمل  •
 ال �عمل وال يبحث عن عمل  •

 
 حالة العمل  

 صاحب عمل   •
 �عمل لحسابه      •
 �عمل بأجر/مستخدم بأجر  •
 �عمل لدى اال�ة دون أجر  •

 
 ال �عمل 
 متعطل يبحث عن عمل (سبق له العمل)  •
 متعطل يبحث عن عمل (لم �سبق له العمل)  •

 
 
�
 غ�ي ناشط اقتصاد�ا

 طالب  •
ل�ة  • ف  متف�غ لألعمال الم�ف
يراد وال �عمل  •  له إ
 أخرى تحدد  •

 
 ن�ع القطاع  

 �عمل بالحكومة أو القطاع العام  •
 �عمل بالقطاع الخاص •

 

ي أي عمر بدأت العمل مقابل أجر؟ 
 �ف

 منذ كم سنة بدأت تعمل؟ 

 

ي 
 العالقة بقوة العمل خالل األسب�ع  الما�ف

   14- 1مشتغل من   •
�
 ساعة اسبوع�ا

   34- 15مشتغل   •
�
 ساعة اسبوع�ا

   35مشتغل   •
�
 ساعة فأ��ث اسبوع�ا

 سبق له العمل   – و���د العمل  ال �عمل   •
ي  •

 بحث عن عمل االسب�ع الما�ف
ي  •

 لم يبحث عن عمل االسب�ع الما�ف
 لم �سبق له العمل - ال �عمل و���د العمل  •
ي  •

 بحث عن عمل االسب�ع الما�ف
 لم يبحث عن عمل �سبب ال�أس •
 ال �عمل وال ي��د العمل �سبب  •
 طالب متف�غ للدراسة •



ل  • ف  متف�غ ألعمال الم�ف
  السن/ المرض عاجز عن العمل/ ك�ب  •
 وجود إيراد/التقاعد   •
 أخرى    •

 

 لمن �عملون بدون أجر: 

 مقابلها. �قوم أشخاص آخرون ببيع األش�اء،   •
�
ا  أو عين�

�
كما تعلم، �أخذ بعض األشخاص وظائف يتقاضون رواتبهم نقدا

ي ح�اتك  
كة عائل�ة. هل سبق لك �ف ي مزرعة العائلة أو �ش

ة، أو �عملون �ف كة صغ�ي الق�ام بأي من هذە  أو لديهم �ش
 االعمال  أو أي عمل آخر؟ 

 

لذين ال �علمون وال يبحثون عن عمل    اسباب عدم العمل وعدم البحث عن العمل   - ل

 المواصالت غ�ي مالئمة وغ�ي متوفرة  •
ي  •

 بن�ة العمل غ�ي مؤهلة الست�عاب اعاقيت
ي بالعمل  •

 اشعر بالعزلة عن زمالئئ
 STILL ENGAGED IN TRAINING  \ طالب متف�غ للدراسة   •
ل  • ف  متف�غ العمال الم�ف
 وجود ايراد للمعاق كالتقاعد او راتب الحما�ة االجتماع�ة  •
ف  •  رفض اصحاب العمل توظ�ف المعاقني
لعمل  •  نقص التدر�ب والقدرة ال�اف�ة ل
معلومات عن التوظ�ف • اح �ي الوصول ل  DO NOT KNOW HOW OR WHERE TO SEEK WORK اليت
ي للذهاب للعمل  •

ي ال �شجعيف
 PARENTS OR SPOUSE DID NOT LET ME WORK ا�ئت

 لم استطع التك�ف لبيئة العمل  •
ي للعمل او البحث عن  •

ي شد�دة التؤهليف
 العمل  درجة اعاقيت

• PERSONAL FAMILY RESPONSIBILITIES 
• COULD NOT FIND SUITABLE WORK 
• NOT YET STARTED TO SEEK WORK 
• DO NOT HAVE THE ECONOMIC NEED 
ف من صاحب العمل أو الزمالء التعامل   •  بتمي�ي
 وجدت العمل صعب    •
ي الوضع الص�ي  •

 تدئف
اء ع� التقار�ر الطب�ة  •  بن

 

 هل تركت العمل �سبب صع��تك ؟ 

 

  



 موائمة مكان العمل 

 

ي الق�ام بأ�شطة معينة ...؟  
ي تواجهها �ف  هل تم ترت�ب جدول عمل أو مهام العمل لمراعاة الصع��ات اليت

 نعم، �شكل كامل  •
•  

�
 نعم، جزئ�ا

 ال ع� اإلطالق  •
 ل�س لدي صع��ات تتطلب ترتيبات خاصة •

 

ي الق�ام بأ�شطة معينة ...؟ 
ي تواجهها �ف ي الحسبان الصع��ات اليت

 هل تم تعد�ل مكان عملك  ل�أخذ �ف

 نعم، �شكل كامل  •
•  

�
 نعم، جزئ�ا

 ال ع� اإلطالق  •
 ل�س لدي صع��ات تتطلب ترتيبات خاصة •

 

 

 التال�ة من شأنه أن ي��د من احتمال�ة أن تبحث عن وظ�فة وتحصل عليها...؟ أي من العوامل  

 ضع عالمة ع� كل ما ينطبق 

ات أع�  •  الحصول ع� مؤهالت وتدر�ب ومهارات وخ�ب
 توافر وسائل النقل المناسبة من و�� مكان العمل  •
ي تحد�د الوظائف المناسبة  •

 المساعدة �ف
 اإلعاقةمواقف أ��ث إ�جاب�ة تجاە األشخاص ذوي   •
 توافر معدات خاصة أو أجهزة مساعدة •
 توافر عمل أ��ث مرونة أو ترتيبات مهام العمل  •
 توافر مكان عمل أ��ث مالءمة •

 

 ما مدى دعم أفراد األ�ة إذا قررت العمل؟ هل تقول ... 

•  
�
 داعمة جدا

 داعمة إ� حد ما  •
 غ�ي داعمة  •

 

  



 مواقف البعض 

 لتوظ�ف األشخاص ذوي اإلعاقة؟ هل تقول ... بنظرك، ما مدى استعداد أصحاب العمل  

•  
�
 راغب جدا

 راغب إ� حد ما  •
 غ�ي راغب  •

 

 

ف للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة؟ هل تقول   ... بنظرك، ما مدى استعداد الموظفني

•  
�
 راغب جدا

 راغب إ� حد ما  •
 غ�ي راغب  •

 

ي التال�ة 
 ؟ �سبب نظرة ومواقف الناس هل لد�ك صع��ة �ف

 التواصل مع الناس  •
 البحث عن عمل  •
ي العمل والتواصل مع الزمالء  •

 االندماج �ف
 

 الحما�ة االجتماع�ة 

ي تواجهها ع� أنها إعاقة؟    بالصع��ات اليت
�
اف رسم�ا  هل تم االع�ت

 نعم •
 ال •

 

 ؟ هل تتل�ت أي مزا�ا نقد�ة مرتبطة ب�عاقتك من؟ حكومة، منظمة أهل�ة 

 ؟ الحكومة، منظمة أهل�ة هل تتل�ت أي سلع أو خدمات مرتبطة ب�عاقتك من ؟  

 

ي وظ�فتك الحال�ة، هل تلق�ت أي: 
 �ف

؟  •
�
 أو عين�ا

�
 استحقاقات التقاعد أو معاش باإلضافة إ� مدفوعاتك نقدا

؟  •
�
 أو عين�ا

�
 الخدمات الطب�ة أو استحقاقات الرعا�ة الصح�ة باإلضافة إ� مدفوعاتك نقدا

•   
�
؟ استحقاقات الغذاء أو المؤن باإلضافة إ� مدفوعاتك نقدا

�
 أو عين�ا

؟ •
�
 أو عين�ا

�
 استحقاقات المكافآت النقد�ة باإلضافة إ� مدفوعاتك نقدا

؟  •
�
ا  أو عين�

�
 استحقاقات أخرى باإلضافة إ� مدفوعاتك نقدا

ي أ��ث من وظ�فة خالل الـ   •
 الماض�ة؟   12هل عملت �ف

�
 شهرا

 هل لد�ك أي مصادر دخل أخرى بخالف األموال المكتسبة من العمل؟  •
 معاش أو أي مدفوعات أخرى �سبب مرض أو إصابة أو إعاقة؟ هل تحصل ع�   •

 


