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نموذج القدرات الوظیفیة للطفل
أعمارهمتراوحتالذیناألطفالتغطيأسئلةقائمةوتشملواشنطن،ومجموعةالیون�سفاستحدثتهجدیدنموذج

.المجاالتمختلففيالوظ�ف�ةالصعو�اتوتقّ�معاًما17و2بین

تعرضوقد.�ةالوظ�فالقدراتفيصعو�اتمن�عانون الذیناألطفالنس�ة/لعددتقدیرإلىالنموذجهذایهدف
و�شمل.هملمناس�ةغیربیئةفيالمحدودةللمشار�ةالتعرضخطرإلىاألطفالالوظ�ف�ةالصعو�اتهذه

4-2(الخامسةسندون األطفالاستمارةفيمقسمة،سنة17و2بینأعمارهمتتراوحالذیناألطفالالنموذج
.17-5األطفالواستمارة)سنوات

ع�ارةغال�ادأتبالنموذجهذافياألسئلةأن�ماالطفل،رعا�ةعلىالقائماواألمالىاألسئلةهذهتوج�هیتم�
.ا�ةالرععلىالقائماواألم�هتفیدماحسباالجا�ةرصدو�تم،“العمرنفسفي�األطفالمقارنةً ”



لألطفالنطاق القدرات الوظیفیة
والسمع،ال�صر،:هيسنوات4-2األطفالاستمارةفيةالمشمولالوظ�ف�ةالقدراتنطاقات

.السلوكلىعوالس�طرةواللعب،والتعلم،لآلخر�ن،مفهوماً �كون وأنوالفهم،والحر�ة،والمشي،

ال�صر،:یلي�ماهيسنة17-5العمر�ةالفئةفيةالمشمولالوظ�ف�ةالقدراتنطاقاتبینما

األسرةجخار اوالمع�ش�ةاألسرةداخللها/لهاآلخرون وفهم�الذات،والعنا�ةوالمشي،والسمع،
الصداقات،وتكو�نوك،السلعلىوالس�طرةالتغییر،وتقّبلوالتر�یز،والتذّ�ر،والتعلم،المع�ش�ة،

.واالكتئابوالقلق،



الفئة العمر�ة 

سنة2-17 سنة5-17 سنوات2-4

9,079 5,360 3,719
أو / معدد األطفال في العینة الذین تم مقابلة األ

القائم على رعا�ة الطفل

12.3 14.9 2.4
ظ�ف�ةنس�ة األطفال الذین �عانون من صعو�ة و 

واحد على األقل في فلسطینفي مجال

14.6 17.8 2.5
عو�ة الذین �عانون من  صالذ�ورنس�ة األطفال 

طینعلى األقل في فلسواحدفي مجالوظ�ف�ة

9.8 11.8 2.2
اللواتي �عانین من  االناثنس�ة األطفال 
ي واحد على األقل ففي مجالصعو�ة وظ�ف�ة

فلسطین

النتائجأبرز 



نطاق القدرات الوظ�ف�ة
الفئة العمر�ة

سنة17-5سنوات2-4
0.20.7الرؤ�ة
0.10.4السمع
0.61.0المشي

0.4-العنا�ة �الذات
-0.4التقاط األش�اء

0.90.6التواصل
0.81.5التعّلم
0.9-التذّ�ر
0.6-التر�یز
-0.4اللعب

1.2-تقّبل التغییر
0.72.2الس�طرة على السلوك
1.0-إقامة عالقات صداقة

10.2-القلق
2.4-االكتئاب

.  تعني لم یتم توج�ه األسئلة لهذه الفئة العمر�ة: -



نقودي الفلسطیني العتقر�رالاستعراض الجداول في 

MICS6متعدد المؤشرات 



ن النس�ة المئو�ة لألطفال حسب الفئة العمر�ة الذین �عانون مEQ.1.2و  EQ.1.1ینعرض الجدول�
.صعو�ة وظ�ف�ة حسب المجال







عاًما الذین �ستخدمون األجهزة المساعدة وال 17-2النس�ة المئو�ة لألطفال  EQ.1.3�عرض الجدول
.یزالون یواجهون صعو�ة في المجاالت الوظ�ف�ة ذات الصلة



من صعو�ة النس�ة المئو�ة لألطفال حسب الفئة العمر�ة الذین �عانون ملخص �عرض  EQ.1.4الجدول
.واحدة على األقلوظ�ف�ة



بعض النطاقات قد ال 
تعكس المفھوم وقد 

طةترتبط بالبیئة المحی
تحديد الصعوبات 
الوظیفیة لألطفال

التحلیل
بعض المؤشرات ملفتة 
للنظر من حیث واقعیة 

التفسیر

التحديات

Presenter
Presentation Notes
في بعض الاحيان يكون هناك صعوبة في ان يقوم القائم على الرعاية بتحديد الصعوبة الوظيفية لدى الأطفالالتحليل المعمق للبيانات خاصة للمؤشرات التي نحتاج الوقوف عليها



شكراً جزیالً 


	 ورشة عمل حول تحسين نشر احصاءات الإعاقة في الدول العربية��� الجلسة الثالثة: جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة��27-28 تموز/يوليو 2022�بيروت، لبنان
	Slide Number 2
	نموذج القدرات الوظيفية للطفل
	نطاق القدرات الوظيفية للأطفال
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	استعراض الجداول في التقرير الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات MICS6
	يعرض الجدولينEQ.1.1  و EQ.1.2 النسبة المئوية للأطفال حسب الفئة العمرية الذين يعانون من صعوبة وظيفية حسب المجال.�
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	يعرض الجدولEQ.1.3  النسبة المئوية للأطفال 2-17 عامًا الذين يستخدمون الأجهزة المساعدة ولا يزالون يواجهون صعوبة في المجالات الوظيفية ذات الصلة.��
	الجدولEQ.1.4  يعرض ملخص النسبة المئوية للأطفال حسب الفئة العمرية الذين يعانون من صعوبة وظيفية واحدة على الأقل.���
	Slide Number 13
	Slide Number 14

