
ورشة عمل حول تحسین نشر إحصاءات
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2022یولیو /تموز28-27بیروت، لبنان، 

مسح اإلعاقة المستقل: الجلسة السادسة



الصعوبات الوظیفیة في التعداد والمسوحات في 
االردن

الرشیدفصل
دائرة اإلحصاءات العامة  



:المقدمة
منظماتو العامةالصحةمنظورمنالهمیتهانظراالسنینمرعلىالوظ�ف�ةالصعو�اتظاهرةتطورت
ذويصاألشخارعا�ةالىتهدفالتيالرعا�ةومؤسساتاالحصائ�ةوالمراكزوالدوليالمدنيالمجتمع
�سمىاص�ح)المعاقین(عل�ة�طلق�انانف�عدالمفهومهذاتطوروقد،وتدر�بهمتأهیلهمو�عادةاإلعاقة
.)الوظ�ف�هالصعو�ات(حال�اً عل�ة�طلقأص�حأنالىالخاصةاالحت�اجاتبذوي

ومشاعرحاس�سالومراعاةللثقافاتإستجا�ةوأكثرالمستجداتمعمتماش�االمفهومهذافيالتطورجاءلقد
�أيمصابون اسرتهمبینافرادوجودذ�رمنیتحرجون �انواالذین(وعائالتهمالوظ�ف�ةالصعو�اتذوي
التيولالدمعظمفيإعاقاتمنأي�عانون الذیننس�ةانخفاضعلىانعكسمما)االعاقاتانواعمننوع

.تعداداتاجراءخاللمناومتخصصهمسوحاودراسات�أجراءقامت



لحثیثة ُ�عتبر األردن من أوائل الدول التي واكبت التطورات العالم�ة في مجال اإلعاقة والتي تمثلت �الجهود ا

المبذولة من دائرة اإلحصاءات العامة والمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین لتطو�ر األدوات 

والمنهج�ات الخاصة �إحصاءات اإلعاقة من خالل ترجمة قائمة مجموعة واشنطن المختصرة ألسئلة اإلعاقة 

و 2015وتقنینها �ي تناسب البیئة األردن�ة وتضمینها في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن عام 

المسوحات بهدف الوصول إلى مؤشرات واقع�ة تعكس نسب اإلعاقة التي �مكن اعتمادها �إطار لتطو�ر 

. الس�اسات واتخاذ القرارات وتقد�م الخدمات المناس�ة لألشخاص ذوي اإلعاقة



وذلك�ف�ةالوظالصعو�اتموضوعلتغط�ةوالمسوحاتالتعداداستمارةفيخاصجزءاعتمادتم
:التال�ةاالهدافلتحقیق
توىمستحسیناجلمناالعاقةلقطاعالوطن�ةالس�اساتوراسميالقراراتمتخذيمساعدة

الصعو�اتذوياالشخاصواولو�اتاحت�اجاتوتلب�ةالخدمات
منون �عانالذینشخاصلألواالقتصاد�ةوالد�موغراف�ةاالجتماع�ةالخصائصالتعرف

.الصعو�ات
ودرجةواعها�انالمجتمعشرائحمختلفبینالوظ�ف�ةالصعو�اتانتشارمديعلىالتعرف

حدتها
الخصائصطهاور�الوظ�ف�ةالصعو�اتظواهرا�عادمختلفلتحلیلالمناس�ةالبیئةتوفیر�

االدار�ةوالتقس�ماتالمحل�ةواالسراالفرادمستوىعلىاالخرى 
ح�ة، مع التر�یز توفیر البیئة الدعمة لتعز�ز وتنسیق التعاون الدولي في مجال اإلحصاءات الص

ةعلى مقای�س الصعو�ات الوظ�ف�ة المناس�ة للتعدادات السكان�ة والمسوح الوطن�

هداف من اضافة اسئلة واشنطن جروب الى التعداد والمسوحاتاال



أهم إ�جاب�ات أسئلة واشنطن جروب 

خرى إنها تؤدي إلى الحصول على ب�انات قابلة للمقارنة مع الدول األ

.وخاصة في المستقبل

 ات عدم وجود مصطلح اإلعاقة عند طرح األسئلة واستبدالها �الصعو�

.لدى الق�ام �أنشطة معینة

إعطاء نس�ة أقرب إلى الواقع من األسلوب السابق.



:الوظ�ف�ةالصعو�اتذوي األشخاص

أو یتم تعر�ف األشخاص ذوي الصعو�ات الوظ�ف�ة على انهم الذین �عانون من قصور وذلك عند تنفیذ مهام معینة

هذه المجموعة تشمل األشخاص ). محدود�ة في أداء الفعال�ات المعقدة(المشار�ة في أنشطة �قومون فیها بدور ما 
الذین �عانون من صعو�ات في أداء الفعال�ات األساس�ة، اال�صار ، السمع، المشي ، التذ�ر والتر�یز، العنا�ة 

في الشخص�ة والتواصل حتى إذا ما تم التخف�ف من حدة الصعو�ات التي �عانونها �استخدام المعینات او �الع�ش
تسوق وقد ال یواجه �عض هؤالء األفراد صعو�ات في أداء الفعال�ات المعقدة، مثل ال. بیئة داعمة أو بوجود موارد وفیرة

ت أو الق�ام �األعمال المنزل�ة أو المشار�ة في فعال�ات مثل العمل أو الذهاب إلى المدرسة، �سبب الق�ام �التك�فا
ة أو على مستوى البیئ) المعینات التقن�ة أو االجهزة المساعدة او المساعدة الشخص�ة(الالزمة على مستوى الشخص 

ومع ذلك هم ال زالوا �عتبرون أكثر عرضة للخطر). التك�فات الماد�ة أو االجتماع�ة أو المدن�ة(



2015اسئلة واشنطن جروب في التعداد 

؟)الالصقةالعدسات(نظاراتارتداءعندحتىالرؤیة،فيصعوبةایةلدیكھل

السمع؟معیناتاستخدامحالةفيحتىالسمع،فيصعوبةایةلدیكھل

الدرج؟أوصعودالمشيفيصعوبةلدیكھل

التركیز؟أوالتذكرفيصعوبةایةلدیكھل

المالبس؟إرتداءأوكاإلستحمامالشخصیھالعنایةفيصعوبةایةلدیكھل
 ن أو أن یفھمك مثل فھم اآلخری(، ھل لدیك ایة صعوبة في التواصل مع االخرین، )التقلیدیة(عند استخدام لغتك المعتادة

؟)اآلخرون

اتالصعوبعلىللتعرفاالسئلةھذهتھدفوفأكثرسنوات5اعمارھمالذینلالفراداالسئلةھذهتسأل

حجمرمزابةبكتالباحثویقوم"صحیةمشكلة"بسببمعینةبأنشطةالقیامعندالفردتواجھقدالتي

.الفردذلكسطرالفردعلىمنھایعانيالتيالصعوبةودرجة



صعوبةالیواجھ)1(:التالیةاالختیاراتضمنمنواحدةاجابةسؤاللكلاالجابةوتكون

ً الیستطیع)4(وكبیرةصعوبة،نعم)3(والصعوبةبعضنعم،)2(و یستخدمو،مطلقا

دیدالشإلىالمعتدلمنلألداءالكاملالمدىمعرفةأجلمناألجوبةفئاتفيالشدةمقیاس





ومن خالل 1994�عد الق�ام بتحلیل متعمق ألسئلة اإلعاقة لعام 2015تم اعتماد أسئلة واشنطن جروب لتعداد 
.2004المسح المصاحب في تعداد 

معوق داخل أن األسلوب الم�اشر في طرح أسئلة اإلعاقة ونوعها �ان له سلب�ات �إنكار األفراد لوجود شخص
ین �األردن األسرة وشعور الناس بوصمة عار عن وصفهم �المعوقین مما أدى إلى تدني نس�ة األشخاص المعاق

وفي ) % 1.2(�انت النس�ة 2004وفي تعداد ) % 1.1(1994فقد �انت النس�ة في المسح المصاحب عام 
عند استحدام اسئلة واشنطن جروب 2015ولكن في تعداد )%  2.0(�انت النس�ة2010مسح أجري في عام 

%.) 11.1(النس�ة بلغت 

 11.5(شار عند الذ�ور أكثر من اإلناث حیث بلغت نسب اإلنت) الصعو�ات الوظ�ف�ة(نس�ة انتشار اإلعاقة(  %
.على التوالي% )10.6(و

 سنوات فأكثر 5بین السكان األردنیین الذین أعمارهم ) الصعو�ات الوظ�ف�ة(بلغت نس�ة انتشار اإلعاقة

)11.2(.%

الفرق بین النسب عند استخدام اسئلة واشنطن جروب واسئلة االعاقة الم�اشرة 



2022اسئلة واشنطن جروب في مسوحات 



2022استمارة مسح السكان والصحة االسریة 

(1) (1)
ال صعوبة في الرؤیة = 1 ال صعوبة في الرؤیة = 1 ال صعوبة في السمع = 1 ال صعوبة في السمع = 1
بعض الصعوبة = 2 بعض الصعوبة = 2 بعض الصعوبة = 2 بعض الصعوبة = 2
الكثیر من الصعوبة = 3 لكثیر من الصعوبة = 3 الكثیر من الصعوبة = 3 لكثیر من الصعوبة = 3
ال یمكن أن نرى على اإلطالق = 4 ال یمكن أن نرى على اإلطالق = 4 ال یمكن سماع على اإلطالق = 4 ال یمكن سماع على اإلطالق = 4
ال أعرف = 8 ال أعرف = 8 ال أعرف = 8 ال أعرف = 8

26 27 28 29 30 31

ھل 
 (NAME)

ارتداء 
النظارات أو 

العدسات 
الالصقة 

لمساعدتھم 
على رؤیة؟

أود أن أعرف ما إذا كان (NAME) لدیھ 
صعوبة في الرؤیة حتى عند ارتداء 

ھل تقول  النظارات أو العدسات الالصقة. 
أن (NAME) لیس لدیھ صعوبة في الرؤیة 

، أو بعض الصعوبة ، أو الكثیر من 
الصعوبة ، أو ال یمكن رؤیتھ على 

اإلطالق؟

أود أن أعرف ما إذا كان (NAME) لدیھ 
ھل تقول أن  صعوبة في الرؤیة. 

(NAME) لیس لدیھ صعوبة في الرؤیة ، 
أو بعض الصعوبة ، أو الكثیر من الصعوبة 

، أو ال یمكن رؤیتھ على اإلطالق؟

ھل 
 (NAME)

ارتداء 
السمع؟

أود أن أعرف إذا كان (NAME) لدیھ 
صعوبة في السمع حتى عند استخدام جھاز 
ھل تقول أن (NAME) لیس لدیھ  السمع. 

صعوبة في السمع ، وبعض الصعوبة ، 
والكثیر من الصعوبة ، أو ال یمكن أن 

نسمع على اإلطالق؟

أود أن أعرف ما إذا كان (NAME) لدیھ 
ھل تقول أن  صعوبة في السمع. 

(NAME) لیس لدیھ صعوبة في السمع ، 
وبعض الصعوبة ، والكثیر من الصعوبة ، 

أو ال یمكن أن نسمع على اإلطالق؟



ال توجد صعوبة = 1 ال توجد صعوبة = 1 ال صعوبة في المشي = 1 ال صعوبة في الغسیل = 1
التواصل تذكر / أو التسلق أو خلع المالبس

بعض الصعوبة = 2 التركیز بعض الصعوبة = 2 بعض الصعوبة = 2
لكثیر من الصعوبة = 3 بعض الصعوبة = 2 الكثیر من الصعوبة = 3 الكثیر من الصعوبة = 3
ال یمكن التواصل = 4 لكثیر من الصعوبة = 3 ال یمكن المشي أو = 4 ال یمكن غسل أو = 4

إطالقًا / ال یمكن تذكر = 4 تسلق على اإلطالق اللبس على اإلطالق
ال أعرف = 8 التركیز على اإلطالق ال أعرف = 8 ال أعرف = 8

ال أعرف = 8

32 33 34 35

أود أن أعرف ما إذا كان (NAME) لدیھ 
صعوبة في التواصل عند استخدام لغتھ 
ھل تقول أن (NAME) لیس  المعتادة. 

لدیھ صعوبة في الفھم أو الفھم ، أو بعض 
الصعوبة ، أو الكثیر من الصعوبة ، أو ال 

یمكنھ التواصل على اإلطالق؟

أود أن أعرف ما إذا كان (NAME) لدیھ 
ھل تقول أن  صعوبة في التذكر أو التركیز. 
(NAME) لیس لدیھ صعوبة في التذكر أو 

التركیز ، أو بعض الصعوبة ، أو الكثیر 
من الصعوبة ، أو ال یستطیع التذكر أو 

التركیز على اإلطالق؟

أود أن أعرف ما إذا كان (NAME) لدیھ 
صعوبة في المشي أو تسلق الخطوات. ھل 
تقول أن (NAME) لیس لدیھ صعوبة في 

المشي أو تسلق الخطوات ، وبعض 
الصعوبات ، والكثیر من الصعوبة ، أو ال 

یستطیع المشي أو تسلق الخطوات على 
اإلطالق؟

أود أن أعرف ما إذا كان (NAME) لدیھ 
صعوبة في الغسیل في جمیع أنحاء أو خلع 
ھل تقول أن (NAME) لیس  المالبس. 
لدیھ صعوبة في الغسیل في جمیع أنحاء أو 
خلع المالبس، وبعض الصعوبة، والكثیر 
من الصعوبة، أو ال یمكن غسل في جمیع 
أنحاء أو اللباس على اإلطالق؟

2022تابع استمارة مسح السكان والصحة االسریة 



2022مسح الصعوبات الوظیفیة للواء الكورة 

یتم مسح  شامل للصعوبات الوظیفیة في لواء الكوارة محافظة اربد بالتعاون مع المجلس األعلى 
182820لالشخاص ذوي األعاقة ومحافظة اربد  ، حیث یبلغ عدد سكان لواء الكوارة حوالي  

اسرة ،حیث تم اضافة اسئلة واشنطن جروب المطولھ على استمارة المسح  والھدف 35471فرد و
من اجراء ھذا المسح ھو تجربة ریادیة  في االردن باإلضافة الى طلب من المجتمع المحلي الجراء 
ھذا المسح  ومعرفة نسب االعاقة في اللواء  ومقارنتھا مع المحافظات االخرى وااللویة ،ویتم االن 

سح تصمیم االستمارة واعداد كتیب التعلیمات الخاص بالمسح كذلك طلب باحثین للمشاركة في الم
.10/2022ویمكن تنفیذ ھذا المسح بدایة شھر 



التجمع
2022

عدد األسرالمجموعإناثذكور
1721116284334956413دیر أبي سعید

1095110546214974207جدیتا
105709714202843951كفر الماء
83728231166033206األشرفیة

76597120147792909كفر عوان
66116513131242674كفر أبیل

64246172125962377سموع
53975350107472033تبنة

4616430989251758بیت ایدس
4186395581411627كفر راكب

3352320065521187جفین
3797363374301430جنین الصفا

232121994520917زمال
5855561141240كفر كیفیا
6635891252232أبو القین

الرقھ
20221341564

26103610الصوان
5225501072192الرھوه

5275خربة الحاوي
1029219436ارخیم

82103اسكایین
935808924018282035471المجموع

عینة مسح الصعوبات الوظیفیة لواء الكورة 



2022استمارة مسح الصعوبات الوظیفیة للواء الكورة محتویات 

البیانات التعریفیة 
 المحافظة
اللواء
القضاء
 التجمع السكاني
المنطقة
الحي
رقم البلوك
رقم المبنى
 رقم المسكن
رقم االسرة
 رقم الھاتف
اسم المراقبة /اسم الباحثة
وقت انتھاء المقابلة/وقت بدء المقابلة/تاریخ تعبئة االستمارة
 النتیجة النھائیة لالستمارة



بیانات افراد االسرة 

اسماء افراد االسرة
 عالقة الفرد برب االسرة
جنس الفرد
العمر للفرد/تاریخ المیالد
الجنسیة
 سنوات فأكثر4البیانات التعلیمیة لالفراد الذین اعمارھم
 عددمرات /سنة فأكثر13الحالة الزواجیة لالفراد الذین  لالفراد الذین اعمارھم

العمر عند الزواج االول /الزواج

فأكثر 15االشتغال والتعطل لالفراد الذین اعمارھم /بیانات خاصة بقوة العمل 

2022محتویات استمارة مسح الصعوبات الوظیفیة للواء الكورة /تابع



فاكثر استمارة سنوات 5االسئلة الخاصة بالصعوبات الوظیفیة لالفراد الذین اعمارھم 
2022مسح لواء الكورة 

الرؤیا
السمع
الحركة
 التواصل مع االخرین
التذكر او التركیز
العنایة الشخصیة
 االطراف العلویة والسفلیة
 الشعور بالعصبیة والقلق
 الشعور باالكتئاب
الشعور باأللم
الشعور بالتعب الشدید واإلرھاق

سنوات فأكثر5سباب الصعوبات الوظیفیة لألفراد الذین اعمارھم ا



التجربة القبلیة 
بعد االنتھاء من برمجة االستمارة الكترونیا سوف یتم االختبار المیداني لالستمارة 

. واختبار االسئلة وكذلك استجابة االسر

تدریب العاملین في المسح 
ص بعد االنتھاء من تعیین الباحثین والمراقبین سوف نقوم باعداد كتیب التعلیمات الخا

بالمسح وتدریبھم على الیة جمع البیانات وایضا تدریبھم على المفاھیم والمصطلحات 
للصعوبات الوظیفیة بالتعاون مع المجلس االعلى لألشخاص ذوي االعاقة 

التحدیات
استجابة االسروذلك لحساسیة المسح •
ھناك صعوبات بحاجة الى مقابلة الشخص نفسھ•
بعض الصعوبات بحاجة الى تشخیص طبي •



2022اھم المؤشرات لمسح الصعوبات الوظیفیة لواء الكورة 

العمر الجنس(ربط الصعوبات الوظیفیة بالمتغیرات الدیموغافیة،

).التعلیم(والمتغیرات االجتماعیة ................)،الحالة الزواجیة 

 ة والبطالة العمل(ربط الصعوبات الوظیفیة بالمتغیرات االقتصادیة  (

.والمتغیرات المرتبطة بھم 

 ربط الصعوبات الوظیفیة باالسباب.

 معرفة شدة ودرجة الصعوبة.



2023الصعوبات الوظیفیة في مسح قوة العمل 

 الجولة الثانیة  واھم 2023سوف یتم اضافة اسئلة واشنطن جروب المختصرة لمسح قوة العمل
:اھداف ھذا المسح 

وى معرفة الخصائص الدیموغرافیة واالجتماعیة، واالقتصادیة المختلفة للسكان، والق
البشریة.
التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلین.
قیاس معدالت المساھمة في النشاط االقتصادي.
التعرف على الخصائص المختلفة للمتعطلین  .
قیاس معدالت البطالة وكذلك العمالة الناقصة وبطالة المحبطین.
التعرف على أسالیب البحث عن عمل.
.



شاكرین حسن استماعكم 
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