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المحتویات
قة باإلعاقة توصیات الدلیل االقلیمي لتحسین جمع البیانات المتعل•

وتحلیلھا في البلدان العربیة ومدى تنفیذھا في الدول
مالحظات اخرى•
تمارین•



فریق واشنطنأسئلة
صعوبة فيھل تواجھ◦

النظر◦

السمع◦

)لمالمشي أو صعود السال(التنقل ◦

التواصل◦

)التذكر أو التركیز(اإلدراك ◦

االعتناء بالنفس◦

حركة الذراعین◦

حركة الیدیین واألصابع◦

القلق ◦

االكتئاب◦

األلم◦

اإلرھاق◦

ال صعوبة. 1
بعض الصعوبة. 2
صعوبة كبیرة. 3
ال أستطیع أبداً . 4

فئات اإلجابة المجاالت

حول أداء المجموعة القصیرة لفریق واشنطن
 (WG-SS)الوظائف

فریق النموذج العربي الموّسع للمجموعة القصیرة ل
(+AWG-SS)حول أداء الوظائف واشنطن

المجموعة المّوسعة لفریق واشنطن
 (WG-ES)حول أداء الوظائف



تتطرق 
األسئلة 

التالیة إلى
الصعوبات 

التي قد 
عند تواجھا

ض القیام ببع
النشاطات 

بسبب 
مشكلة 
صحیة

D1 . ھل تواجھ
صعوبة في 

النظر حتى وأنت
تضع نظارات 

طبیة؟

D2 . ھل تواجھ
صعوبة في 

السمع حتى مع 
استخدام معینات

سمعیة؟

D3 . ھل تواجھ
ي صعوبة في المش

أو صعود الساللم؟

D4 . باستخدام
لغتك المعتادة، 

ھل تواجھ 
صعوبة في 

التواصل مع 
اآلخرین، أي 

ر؟التفاھم مع الغی

D5 . ھل تواجھ
صعوبة في 

التذكر أو 
التركیز؟

D6 . ھل تواجھ
ع صعوبة في رف

إناء یحتوي على
لترین من الماء 
أو المشروبات 

الغازیة من 
مستوى خصرك 

إلى مستوى 
عینیك؟ 

D7 . ھل تواجھ
ام صعوبة في استخد

یدیك وأصابعك 
رة التقاط أشیاء صغی
كاألزرار أو قلم 

ح رصاص، أو في فت
علبة أو زجاجة أو 

إغالقھا؟ 

D8 . ھل تواجھ
صعوبة في 

االعتناء بنفسك
مثل االستحمام أو 

ارتداء مالبس؟
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فریق واشنطنأسئلة

الطریقة بنفسوطرحھا فریق واشنطن یوصى بشدة بتضمین جمیع أسئلة 
 ً ً  (مبین ادناهكما ھو تماما )افقیا

ديالبیان التمھی

Presenter
Presentation Notes
Questions formatIt is strongly recommended that ALL WG questions be included and asked in exactly the same way as statedيُستحسن أن يتم قراءة الأسئلة الستة من المجموعة القصيرة لفريق واشنطن على حدة كما هي مكتوبة، بما في ذلك خيارات الإجابة بعد كل سؤال. على سبيل المثال:هل تواجه صعوبة في المشي أو صعود السلالم؟لا صعوبة.بعض الصعوبة.صعوبة كبيرة.لا أستطيع أبداً.قد يعتاد المجيبون على فئات الإجابة بعدما تُطرح عليهم الأسئلة الأولى القليلة. في هذه الحالة، يمكن التوقف عن تكرار الفئات. ومن المرجح جداً أن يحصل ذلك عندما يتم طرح الأسئلة على عدة أشخاص في الأسرة المعيشية. إذا أجابوا عبر استخدام فئات الإجابة الصحيحة، لا يجب تكرار الفئات بعد كل سؤال. ولكن ينبغي تكرارها عندما لا يستخدم المجيبون الفئة المطلوبة (أي عندما تكون إجابتهم "نعم" مثلاً) أو بعد السؤال الثالث أو الرابع. ويجب تدريب مندوبي التعداد على معرفة الحالات التي لا ينبغي فيها قراءة فئات الإجابة.وفي حال كان الوقت والزمان مناسبين، قد يكون من الأفضل تقسيم السؤالين حول الحواس كما في المجموعة الموسعة لفريق واشنطن. أولاً، يجب طرح السؤال التالي:هل ترتدي نظارات؟نعم.كلا.وحسب الإجابة، إطرح السؤال التالي:في حال كانت الإجابة نعم: هل لديك صعوبة في النظر حتى وأنت تضع النظارات؟في حال كانت الإجابة كلا: هل لديك صعوبة في النظر؟ تليها خيارات الإجابة الأربعة.ولا ينبغي دمج أسئلة فريق واشنطن في سؤال واحد بل قراءتھا بالطریقة الدقیقة التي تمت کتابتها، بما في ذلك خیارات الاجابة بعد کل سؤال، کما ھو مبین في الإطار 16. على سبيل المثال ليس من المستحسن أن نطرح السؤال التالي: "هل لديك صعوبة في النظر أو السمع أو المشي أو صعود السلالم؟" فغالباً ما ينسى المجيبون قائمة الأنشطة أو يعتقدون أنه عليهم أن يواجهوا صعوبات في تلك هذه المجالات كلها للإجابة بشكل إيجابي. وعلاوة على ذلك، في حال كان الشخص يواجه بعض الصعوبات في النظر لكنه لا يستطيع المشي، سيكون من الصعب عليه تحديد ما هي فئة الإجابة التي تنطبق عليه.



ً أسئلة یمكن طرح  فریق واشنطن بشكل عمودي ایضا

النشاطات عند القیام ببعضتتطرق األسئلة التالیة إلى الصعوبات التي قد تواجھا
بسبب مشكلة صحیة

D1 . ھل تواجھ صعوبة في النظر حتى وأنت تضع
نظارات طبیة؟

ال صعوبة.1
بعض الصعوبة.  2
صعوبة كبیرة.  3
ال أستطیع أبداً .4

D2 . ھل تواجھ صعوبة في السمع حتى مع استخدام
معینات سمعیة؟

ال صعوبة.1
بعض الصعوبة.  2
صعوبة كبیرة.  3
ال أستطیع أبداً .4

D3 .ال صعوبة.1ھل تواجھ صعوبة في المشي أو صعود الساللم؟
بعض الصعوبة.  2
صعوبة كبیرة.  3
ال أستطیع أبداً .4

D4 .باستخدام لغتك المعتادة، ھل تواجھ صعوبة في
التواصل مع اآلخرین، أي التفاھم مع الغیر؟

ال صعوبة.1
بعض الصعوبة.  2
صعوبة كبیرة.  3
ال أستطیع أبداً .4

D5 .ال صعوبة.1ھل تواجھ صعوبة في التذكر أو التركیز؟
بعض الصعوبة.  2
صعوبة كبیرة.  3
ال أستطیع أبداً .4

D6 .ن من ھل تواجھ صعوبة في رفع إناء یحتوي على لتری
الماء أو المشروبات الغازیة من مستوى خصرك إلى 

مستوى عینیك؟ 

ال صعوبة.1
بعض الصعوبة.  2
صعوبة كبیرة.  3
ال أستطیع أبداً .4

D7 .قاط ھل تواجھ صعوبة في استخدام یدیك وأصابعك الت
ة أو أشیاء صغیرة كاألزرار أو قلم رصاص، أو في فتح علب

زجاجة أو إغالقھا؟ 

ال صعوبة.1
بعض الصعوبة.  2
صعوبة كبیرة.  3
ال أستطیع أبداً .4

D8 .حمام ھل تواجھ صعوبة في االعتناء بنفسك مثل االست
أو ارتداء مالبس؟

ال صعوبة.1
بعض الصعوبة.  2
صعوبة كبیرة.  3
ال أستطیع أبداً .4



احدال ینبغي دمج أسئلة فریق واشنطن في سؤال و
ابتھا، بمابل قراءتھا بالطریقة الدقیقة التي تمت کت

عن كل سؤالکلفي ذلك خیارات االجابة بعد 
صعوبة

فریق واشنطن في االستبیانأسئلةقالب 

عدد االشخاص ولیس عدد الحاالت

Presenter
Presentation Notes
One code and multi-code



تصنیف اإلعاقة حسب فریق واشنطن

مع إعاقة بدون إعاقة

 
�
ال أستطيع أبدا ة صع��ة كب�ي بعض الصع��ة ال صع��ة

اإلعاقة األشخاص ذوي تصنیف أوصى فریق واشنطن ب
عداد التقاریرإل
نشاء بیانات قابلة للمقارنة دولیًاإل

ى األقل في قیام نشاط أساسي واحد عل" ال یستطیعون أبداً "أو "كبیرةصعوبة"أن األشخاص لدیھم إعاقة في حال یواجھون 
.المجاالت الوظیفیة األساسیة

Presenter
Presentation Notes
cutoffFor purposes of reporting and generating internationally comparable data, the WG has recommended a specific cutoff to be used to define the population of persons with disability based on responses to the six domains. The sub-population identified as with disability includes those: with difficulty in at least one domain, that is coded as a lot of difficulty or cannot do it at all.



في صعوبةاألشخاص لدیھم 
حال یواجھون

صعوبة كبیرة•
ال یستطیعون أبداً •
بعض الصعوبة•

لتلبیة احتیاجات واضعي •
السیاسات

في حال إعاقة األشخاص لدیھم
یواجھون

كبیرةصعوبة•
ال یستطیعون أبداً •

شنطن لاللتزام بتوصیات فریق وا•

فلسطین\مثال جید
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السمع

حتى مع استخدام ھل تواجھ صعوبة في السمع ◦
معینات سمعیة؟

ال صعوبة. 1
بعض الصعوبة . 2
صعوبة كبیرة. 3
ال أستطیع أبداً . 4

النظر

حتى وأنت تضع ھل تواجھ صعوبة في النظر ◦
نظارات طبیة؟

ال صعوبة. 1
بعض الصعوبة . 2
صعوبة كبیرة. 3
ال أستطیع أبداً . 4

كیفیة طرح األسئلة الخاصة بالنظر والسمع في االستمارة
1الخیار 

Presenter
Presentation Notes
Due to language translation and for clarity some countries have dissected the question related to difficulty in seeing in order not to confuse the fieldworker or the respondentThey have asked :1.Do you have difficulty in seeing without glasses 2.Do you have difficulty in seeing even when you are wearing the glasses So the persons who answered “yes I have difficulty” to both 1 and 2, or  to only 2,  will be considered as having a difficulty? Correct. An alternative approach would be to use the wording from the extended set and ask about wearing glasses first.VIS_1 [Do/Does] [you/he/she] wear glasses? 1. Yes 2. No 7. Refused 9. Don’t know VIS_2 [Do/Does] [you/he/she] have difficulty seeing, [If VIS_1 = 1: even when wearing [your/his/her] glasses]? Would you say… [Read response categories] 1.No difficulty 2. Some difficulty3. A lot of difficulty 4. Cannot do at all7. Refused9. Don’t know Note: This item is Question 1 in the WG Short Set on Functioning.
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ھل تستخدم
النظارات 
الطبیة؟

اليستخدمونلالفراد الذين 
النظارات الطبیة

يستخدمونلالفراد الذين 
النظارات الطبیة

ھل تستخدم
معینات 
سمعیة؟

الذين اليستخدمونلالفراد 
معینات سمعیة

يستخدمون لالفراد الذين 
معینات سمعیة

ھل ھل تواجه صعوبة في 
النظر؟

ھل تواجه صعوبة في 
حتى وأنت تضع النظر 

؟نظارات طبیة
ھل تواجه صعوبة في 

السمع؟ 

ھل تواجه صعوبة في 
حتى مع السمع 

استخدام معینات 
؟سمعیة

نعم-1
ال-2

ال صعوبة. 1

بعض الصعوبة . 2

صعوبة كبیرة. 3

ال أستطیع أبداً . 4

ال صعوبة. 1

بعض الصعوبة . 2

صعوبة كبیرة. 3

ال أستطیع أبداً . 4

نعم-1
ال-2

ال صعوبة. 1

بعض الصعوبة . 2

صعوبة كبیرة. 3

ال أستطیع أبداً . 4

صعوبةال . 1

بعض الصعوبة . 2

صعوبة كبیرة. 3

ال أستطیع أبداً . 4

2الخیار 
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تشمل 

عاألفراد الذین یعانون من صعوبة في السم◦

یة األفراد الذین یستخدمون المعینات السمع◦
ویعانون من صعوبة في السمع 

تشمل 

راألفراد الذین یعانون من صعوبة في النظ◦

ة أو األفراد الذین یستخدمون العدسات الالصق◦
النظارات الطبیة ویعانون من صعوبة في 

النظر

السمعالنظر



ال یجب

في البیان التمھیدي أو في أي من األسئلة" اإلعاقة"ذكر مصطلح •
استخدام سؤال الفرز•
عند طرح األسئلة حول الصعوباتتحدید مدة معینة لحالة اإلعاقة•
بعد كل مجال) العمر، سبب الصعوبة، الخ(أسئلة أخرىإدراج•
)ال أعرف، ال إجابة، أخرى(إضافة مجاالت أو فئات إجابة غیر موصى بھا •
12الى +AWG_SS-8ویفضل )الحد األدنى(الستة حذف أي من المجاالت•

لشمول أكبر  WG_ESمجال
طن بعد طرح أسئلة فریق واشن/إدراج فئات اإلجابة لشدة الصعوبة األربعة قبل•
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التوصیات

التعداد أو في بدایة القسم الصحي/ المسحبدایة استبیان وضع نموذج اإلعاقة في 
قبل طرح أسئلة اإلعاقةالبیان التمھیدي إدراج 

في البیان التمھیدي أو في أي من األسئلة" اإلعاقة"تجنب ذكر مصطلح 
عند طرح األسئلة حول الصعوباتمدة معینة لحالة اإلعاقةتجنب تحدید 

)ال\نعم -ھل لدیك صعوبة؟ (سؤال الفرز تجنب استخدام 
الموصى بھا كحد ادنى للدول العربیة) +AWG-SS(الثمانیةطرح األسئلة حول الصعوبات 

غیر موصى بھاإضافة مجاالت أو دمج مجااللت أو (WG-SS)حذف أي من المجاالت الستة تجنب 
بعد كل سؤاللشدة الصعوبة إدراج فئات اإلجابة األربعة

اخرى على فئات اإلجابة األربعة لشدة الصعوبةإضافة اي اختیارات تجنب 
بعد كل مجال...) سبب الصعوبة،العمر، (أسئلة أخرىتجنب إدراج

ً طرح االسئلة حول الصعوبات  اعة المستجیب مثل حاالت عدم استط(اال في الحاالت القصوى للمجیبین شخصیا
)الرد السباب تتعلق بصعوبتھ

Presenter
Presentation Notes




الجولة الثانیة الجولة االولى اسم البلد
اتنسبة االلتزام بالتوصی نسبة االلتزام بالتوصیات

80% 2018المسح العنقودي المتعدد المؤشرات  الجزائر
70% 2019مسح قوى العاملة   الصومال
70% 2017المسح الصحي  10% 2007مسح إختباري لمحددات الدخل  سوریا
70% 2019المسح الدیمغرافي والصحي  30% 2013تعداد  موریتانیا
80% 2018المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 

2022مسح قوى العاملة 
30% 2013مسح خارطة الفقر ووفیات االمھات العراق

80% 2018المسح العنقودي المتعدد المؤشرات  30% 2014تعداد  تونس
70% 2018المسح الصحي  40% 2010تعداد  البحرین
70% 2017المسح الدیمغرافي  30% 2016المسح الصحي  السعودیة

60%
80%

2017تعداد 
2019مسح العنف ضد المرأة 

40% 2016مسح القوى العاملة  مصر

80% 2019مسح العنف ضد المرأة  60% 2014تعداد  المغرب

50%
60%
80%

2019مسح قوى العاملة 
2019مسح العنف ضد المرأة 

2019المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 

40% 2007تعداد 
فلسطین

40% 2020تعداد  30% 2010تعداد  قطر

60% 2019مسح دخــــل وإنفاق األســـرة  60%
20%

2014مسح قوى العاملة البو ظبي 
2015تعداد الشارقة 

االمارات

70% 2018مسح قوى العاملة   70% 2011المسح الوطني لمیزانیة األسرة  لبنان

مدى تنفیذ التوصیات في الدول



إضافة 
أسئلة 

عن الجزء 
العلوي 

من 
الجسم 
مثل 
حركة 
الیدين 

والذراعین

تجنب 
إدراج 

األسباب 
بعد كل 

مجال

إدراج 
فئات 

اإلجابة 
األربعة 
بعد كل 
سؤال

تجنب 
إضافة أو 
حذف 

مجاالت 

طرح 
األسئلة 
الستة 

من 
المجموعة 

القصیرة
لفريق 

واشنطن 
على حدة 
كما ھي 

مكتوبة

تجنب 
استخدام 

سؤال 
الفرز 

)ال/نعم(

تجنب 
تحديد 
مدة 

معینة 
عند طرح 
األسئلة 

حول 
الصعوبات

تجنب ذكر
مصطلح 

"  اإلعاقة"
ان في البی

التمھیدي
أو في 
األسئلة 

إدراج 
البیان 

التمھیدي
قبل طرح 
األسئلة

وضع 
نموذج 
اإلعاقة 
في بداية
استبیان
/ المسح

التعداد أو 
في بداية
القسم 
الصحي

x x x x x x x x د المسح العنقودي المتعد
2018المؤشرات  الجزائر

x x x x x x x x مسح العنف ضد المرأة 
2019 مصر

x x x x x x x x د المسح العنقودي المتعد
2018المؤشرات 

العراق
x x x x x x x x 2022مسح قوى العاملة 

x x x x x x x x مسح العنف ضد المرأة 
2019 المغرب

x x x x x x x x د المسح العنقودي المتعد
2019المؤشرات  نفلسطی

x x x x x x x x د المسح العنقودي المتعد
2018المؤشرات  تونس
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نسبة تطبيق توصيات الدليل الإقليمي لتحسين جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة وتحليلها في البلدان العربية 82%



مالحظات اخرى
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:یليمایقترحواشنطنفریقفإن،"الصعوبةبدءعندالعمر"عنسؤالإضافةعند

.الوظائفأداءحولواشنطنفریقنموذجنھایةفيإضافتھ1.

أستطیعال"أو "كبیرةصعوبة"لدیھمبانأفادواالذینعلىفقططرحھ2.
". أبداً 

:إضافة المتغیرات التالیة3.
منذ الوالدة•
خالل الطفولة•
عند بلوغ سن العمل•
بعد أن أصبحت متقدم في السن•

العمر عند بدء الصعوبة

، "العمر عند بدء الصعوبة"إذا تم إضافة سؤال عن 
:فستكون ھناك ثالثة مشاكل

. قد ال یتذكر المبحوث العمر بالضبط1.

.ةقد یكون من الصعب تحدید العمر بدق2.

ي قد یواجھ األشخاص أكثر من صعوبة ف3.
.مجاالت مختلفة وفي أوقات مختلفة
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Presentation Notes
When does disability begin? Identifying the age of onsetWritten by Daniel Monthttps://www.washingtongroup-disability.com/wg-blog/when-does-disability-begin-identifying-the-age-of-onset-288/The age of onset for a disability, the age at which a disability becomes a dominant factor in a person’s life’ has ramifications for how that disability affects a person’s life. If a person is born with a disability it has an influence throughout the lifecycle, but conversely if a person becomes disabled late in life, while the effect on their life and their family members’ lives can be pronounced, many of their life outcomes will have been unaffected. A prime example is education. The educational outcomes of people whose date of onset was in their 60s will have nothing to do with barriers to education that people with disabilities faced during the time they were children.For that reason, analysts may want to add a question to the Washington Group question sets about the date of onset. The first inclination may simply be to ask all people identified as having a disability using the WG questions (i.e. those answering “a lot of difficulty” or “cannot do” to one of the WG questions), “At what age did these difficulties begin?”This is problematic for three reasons.People may not remember the exact age. This makes the question difficult for respondents to answer and can affect the conduct of the interview.  It will also cause measurement error that will be more pronounced if the analysis takes the exact age as given and specifically uses that in the analysis.The exact age may be difficult to determine. If a person is born with a disability or it occurs as the result of an accident or natural disaster, then the person may be able to remember the age with a fair amount of accuracy. But not all losses in functioning occur at a specific point in time. Some losses in functioning are gradual, because of aging or degenerative or worsening health condition. A person may gradually transition from having no difficulty seeing, to some difficulty, to a lot of difficulty. Thinking back in time it could be very difficult for someone to recall when the difficulties crossed those thresholds. What if a child’s difficulties were the result of malnourishment? At what point did that cause difficulties in functioning?People may have onsets of difficulties in different domains at different times. A person may have a congenital condition that makes it very difficult to walk and then later in life loses their eyesight. The onset of any disability occurred at birth, but the impacts of vision difficulties didn’t start until much later.How can we best deal with these issues? For the first two issues, a good approach would be to not ask for a specific age (or date) but rather locate the part of the lifecycle in which a disability began. A possible question is to ask people saying they have a lot of difficulty doing on of the activities in the WG questions:At what age did you start experiencing a lot of difficulty?From birthDuring childhoodAs a working age adultAfter I became an older adultThe exact wording of the responses would have to be developed and tested, maybe options c) and d) could be age ranges. However, the idea is to place the onset of the disability in the proper stage of life.  This will be useful for analysis. We would know, for example, if the person’s disability had an impact on their education (a or b) or their work outcomes (a, b, or c). People would most likely have fewer problems responding to such a question, and to do it accurately, as opposed to asking for an exact age.The third issue – of multiple functional domains posing difficulties at different times – can be addressed by asking this question for each functional domain identified by the WG questions. The drawback, of course, is that this will add to the length of the questionnaire. It also may be annoying to the respondent if all of their difficulties began at the same time. “Why do you keep asking me?”Therefore, a possible strategy for people who have a lot of difficulty in more than one domain is to ask the age when a lot of difficulty was first experienced.Again, it will be important to cognitively test whatever formulation you use to be sure that the respondent understands and interpreting the question correctly so that the information gathered reflects the desired information.
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 ایا ، یجب االخذ في االعتبار القض"سبب الصعوبة"عند اقتراح سؤال حول
واللوجستیةالمفاھیمیة

 د اإلجابة لھذا السؤال ھو مجر–حالة أو تشخیص معین الھدف منھا البحث عن
رأي شخصي

 لم یتم اختبارھا رسمی" سبب الصعوبة"أسئلة ً ن؛ ال یوجد من قبل فریق واشنطا
سؤال محدد مقترح بعد

 سبب الصعوبة"من السھل الرد على سؤال"
 صعوبة واحدة فقط في الحاالت التي یوجد فیھا
 ناتجةً عن إصابة أو حالة معینةالصعوبة التي تم اإلبالغ عنھا

أسباب الصعوبة
D3 . ھل

تواجھ 
صعوبة في
المشي أو 

صعود 
الساللم؟

ي تابع للسؤال التالي اال ف
)  3(حالة اإلجابة بنعم على 

)4(أو 

. D9  ما ھو سبب الصعوبة
في رأیك؟

حادث سیارة. 5َخلقي. 1ال صعوبة. 1

بعض . 2
الصعوبة

متعلق . 2
بالوالدة

إصابة عمل. 6

صعوبة . 3
كبیرة

عمل /حرب. 7مرض. 3
إرھاب

ال أستطیع  .4
أبداً 

سوء معاملة . 4
)ةجسدیة ونفسی(

تقدم في . 8
السن

)أذكر(أخرى . 9

X- مصاب
بمرض السكري

43 

Y- مصاب
بمرض السكري

)بتر القدم(49

مثال

Presenter
Presentation Notes
The objective of the survey is the prevalence and not the cause of disabilityThere are a number of issues, both conceptual and logistic, to consider before adding a question on the cause of a functional limitation. The desire for information on the cause of functional limitation has been raised before and while the WG has stated that adding such a question is possible, we have not suggested a specific question.   The first issue relates to the proposed use of the information collected. Generally, the interest in cause relates to prevention and medical treatment objectives as opposed to accommodation which is more closely related to the functional implications of the cause. As such, those requesting this information are generally looking for a specific condition or diagnosis. The question can take two forms – open-ended or with a pre-coded list. Our experience with open-ended questions has shown that they can yield a range of responses – from specific chronic conditions, to injuries, and even environmental conditions. For example, one respondent may indicate that diabetes resulted in the inability to walk while another respondent (who has diabetes, and this led to a foot amputation) may report being an amputee as the cause of walking disability. Both answers are correct, but the resulting data will not convey the same ‘cause’. Respondents may also report difficulty walking as a result of access issues (there is no ramp and I cannot use stairs). For respondents whose disability is congenital, the answer may be ‘I was born this way’. Pre-coded lists, however, also present challenges as there are a large number of possible causes and it is difficult to have the respondent listen to or read all the possibilities. The question could be asked open-ended with the interviewer picking one of the preset categories but this administration style can affect data quality.  A cause question is easier to respond to in cases where there is only one functional limitation or when any limitation reported was caused by a specific injury or condition. This is often not the case, so asking a single cause question about all of the functional limitations reported is challenging. We also know from other testing efforts that ‘don’t know’ is a frequent response in cases where there wasn’t a defining injury (car crash, for example) or a very specific diagnosis that led to limitations in functioning. When there is a gradual decline in functioning related to multiple conditions it can be very difficult for the respondent to determine which condition caused which limitation if a question is asked about each of the limitations reported For the reasons above, cause of disability questions have not been formally tested by the WG. While we can propose questions based on other work, we do not have any direct evidence about how they work with the WG questions. For example, questions on cause were included in the past in the US National Health Interview Survey, but they have been dropped from the current survey. That decision was based on a number of factors:  1. the questions added to respondent burden (both in terms of survey time and the burden on the respondent to know and provide accurate causes), 2. the answers were collected using an open-ended format which results in lengthy data cleaning and coding time, and3.  the resulting data varied so much (issues mentioned above) that the cell sizes in the analyses were too small in many categories to report.  If questions were to be developed there would be some critical decision points: 1. Should a question be inserted for each domain where difficulty is reported, although not necessarily after each functioning domain?  This will certainly lengthen the administration time and add to respondent burden and survey costs. If the set of cause questions were not asked at the end but after the functioning question, the responses to the remaining functioning questions could be affected. Respondents would also become frustrated in those cases where the cause was the same for multiple domains. Alternatively, should one single question be asked at the end applying to all domains with difficulty? This could be difficult for those with different causes for different domains or where multiple causes apply to one or more domains. 2. Should an open-ended or pre-coded set of responses be used, and if pre-coded, what should be included and at what level of specificity?   In many respects, this is similar to questions the WG receives regarding adding an age of onset question. There is a blog about this topic that outlines the problems associated with asking an onset question and how respondents react to the question (again, the issues are quite similar) here: https://www.washingtongroup-disability.com/wg-blog/when-does-disability-begin-identifying-the-age-of-onset-288/.  We understand that your colleagues may still want to include cause questions. We are not in a position to make a WG recommendation but would suggest that:a. add the question(s) at the end of the WG module, and b. consider asking a single question only for those domains that the respondent has ‘a lot of difficulty’ or ‘cannot do’. One example is: “You said you have a lot of difficulty or cannot (fill in the domains where the respondent reported a 3 or 4 response), what caused this difficulty?” The best option might be for us to draft a blog on this similar to the one on age at onset which lays out the complications and makes some recommendations for how to approach the problem. A lot more would need to be done to recommend a question but the blog could point out what shouldn’t be done. 
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سبب الصعوبة
َخلقي

متعلق بالوالدة

مرض

)جسدیة ونفسیة(سوء معاملة 

حادث سیارة

إصابة عمل
عمل إرھاب/حرب

تقدم في السن
)أذكر(أخرى 

أسباب الصعوبة

یقترح ما ، فإن فریق واشنطن"سبب الصعوبة"عند إضافة سؤال عن 
:یلي

إضافتھ في نھایة نموذج فریق واشنطن حول أداء 1.
.الوظائف

أو " ةصعوبة كبیر"طرحھ فقط على الذین أفادوا بان لدیھم . 2
".  ال أستطیع أبداً "



تمارین



قبل طرح األسئلةتوفر البیان التمھیدي

وضع نموذج اإلعاقة في بدایة استبیان المسح

توفر أسئلة عن الجزء العلوي من الجسم مثل حركة الیدین والذراعین
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البحرينالمسح الصحي 2018



قبل طرح األسئلةتوفر البیان التمھیدي

طرح األسئلة وشدة الصعوبة بشكل كامل

إدراج فئات اإلجابة األربعة لكل سؤال

للجزء األسفل للجسم"الحركة"بدل" التنقل"استخدام

مع الجزء " االیدياستخدام"عدم دمج الجزء األعلى مثل صعوبة 
األسفل للجسم 

من الحد األدنى 6من المجاالت ال" االعتناء بالنفس"إضافة 
مجال12الى 8ویفضل 
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فلسطينمسح قوى العاملة 2019



قبل طرح األسئلةتوفر البیان التمھیدي

من الحد 6من المجاالت ال" التذكر والتركیز"إضافة 
مجال12الى 8األدنى ویفضل 

" حركة الذراعین"إضافة الجزء العلوي من الجسم 
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مصرمسح العنف ضد المرأة 2019للنساء فقط



فئات 4يجب إدراج 
إجابة بعد كل سؤال

ال صعوبة. 1
بعض الصعوبة . 2
صعوبة كبیرة. 3
ال أستطیع أبداً . 4

يجب إدراج البیان
التمھیدي في 

البداية
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العراقالمسح العنقودي متعدد المؤشرات 2018لوحة معلومات المرأةخلفية عامة عن المرأةنموذج الوصول إلى وسائل الإعلام الجماهيري واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتنموذج الزواجنموذج الخصوبة / تاريخ الولاداتنموذج الرغبة في آخر ولادةنموذج صحة الأم والمولود الأخيرنموذج الفحوصات الصحية بعد الولادةنموذج وسائل تنظيم الأسرةنموذج الاحتياجات غير الملباةنموذج ختان الإناثنموذج المواقف من العنف الأسرينموذج التعرّض للإيذاءنموذج القدرات الوظيفية للمستجيبةنموذج فيروس العوز المناعي البشري / الإيدزوفيات الأمهاتنموذج تعاطي التبغنموذج الرضا في الحياة



قبل طرح األسئلةتوفر البیان التمھیدي 

وضع نموذج اإلعاقة في بدایة استبیان المسح

على حدة كما ھي مكتوبة(WG-SS)طرح األسئلة الستة من المجموعة 

إدراج فئات اإلجابة األربعة بعد كل سؤال

)النطق وأخرى(عدم إضافة مجاالت غیر موصى بھا 

توفر أسئلة عن الجزء العلوي من الجسم مثل حركة الیدین والذراعین

سنوات فأكثر5األفراد 
درجة الصعوبة

12*

ھل لدیك صعوبة في

11*
28 27

12*
قلیل من (1)

الصعوبة
كثیر من (2)

الصعوبة
ى ال یمكنني عل(3)

اإلطالق
ةالتوجد صعوب(4)

11*
الرؤیا حتى أثناء(1)

ارتداء النظارة
السمع حتى أثناء(2)

استخدام سماعات 
أذن

النطق(3)
الحركة والتنقل(4)
التذكر والتركیز(5)
االعتناء بالنفس(6)
ع الفھم والتواصل م(7)

اآلخرین 
أخرى(8)
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قبل طرح األسئلةتوفر البیان التمھیدي

إدراج فئات اإلجابة األربعة بعد كل سؤال

عدم إضافة مجاالت غیر موصى بھا

توفر أسئلة عن الجزء العلوي من الجسم مثل حركة 
الیدین والذراعین

):يسمح بتعدد اإلجابات(لكل مشكلة من المشاكل التالیة ) الفرد(ما ھي درجة الصعوبة التي يعاني منھا 

):4-1(تدون درجة الصعوبة من 
كثیر من الصعوبات     -3بعض الصعوبات     -2ال توجد أي صعوبة        -1

)كلیة(صعوبة مطلقة -4
اضطراب 

نقص 
االنتباه
وفرط 

الحركه

االعاقات
الصحیة

التعلم اضطرابات 
سلوكیه 
وانفعالیة

إصابات 
دماغیة 

مكتسبة

التواصل مع
األخرين 

عندما 
تستخدم 

لغتك 
العادية، 

مثل فھمك 
لألخرين أو 

فھم 
األخرين لك

اضطرابات (
الكالم 
)واللغه

الرعاية 
الذاتیة 

كاإلغتسال 
/  بالكامل

اإلستحمام 
وإرتداء 

المالبس 
اعاقات (

)متعدده

السیر أو 
الصعود 

على 
الساللم 

)جسدية(

التذكر 
أو 

ز التركی
ة صعوب(

)ذھنیه

الرؤية 
حتى مع 
استخدام
النظارات 

أو 
العدسات

الطبیة

السمع 
حتى مع 
إستخدام 

جھاز 
السمع 

اعاقات 
حسیة 
مركبه

اضطرابات
طیف 

التوحد

"اإلعاقة"عدم ذكر مصطلح 
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الاماراتمسح دخــــل وإنفاق الأســـرة 2019
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