
االعاقات/ الصعوبات



مقدمة

:تدريجهاحسبمراحلثالثةالياالعاقةقسمت



مقدمة

(:القصور)االعتالل 

وظيفة المؤدية لإلعاقة ويتمثل في فقدان او التغير في الىوهو المرحلة االول
اذا هو )الجسميأو التكوين التشريحي أو النشاط , النفسية، الفسيولوجية

ال اضطرابات او قصور في األجهزة الحيوية كمرض السكري علي سبيل المث
(ال الحصر

:العجز

اط يعتبر في القدرة للقيام بنش( نتيجة لالعتالل او القصور)فقدان هو الحد او 
.في نطاق المدي الطبيعي للفرد الصحيح

:االعاقة

ة هي مرحلة نتيجة للعجز تمنع أو تحد من أن يقوم الفرد العاجز من مشارك
.محيطهه والتكيف والتعامل في يمجتمع



االعاقات في فلسطين

2007-والمنشآتوالمساكنللسكانالعامالتعداد:البياناتمصدر

:االعاقةتعريف االفراد ذوي 

قدار يعرف الفرد المعاق أو الذي لديه عجز بأنه الشخص الذي لديه قصور في نوع أو م

ية أو مشكلة النشاط الذي يؤديه بسبب صعوبات مستمرة تعزى إلى حالة بدنية أو حالة عقل

ن ستة أقل م)األمد وال تعتبر حاالت العجز قصيرة (.ستة أشهر فأكثر)أمدها صحية طال 

.الناتجة عن حالة طارئة ككسر في الساقين أو مرض من ضمن اإلعاقات( أشهر

:ليصبح2007عدل هذا التعريف بعد عام 

ويلة الذي يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية  ط:االعاقةاالفراد ذوي 

شاركة األجل وكذلك الحواجز والمواقف والبيئات المختلفة، التي تحول دون مشاركتهم م

.فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين



التصنيفات المستخدمة وفئات االجابة

تطور احصاءات االعاقة

البصرية

السمعية

ةيالحرك

(التركيزاو التذكر )واالدراكالفهم 

التواصل

.ال، ال يوجد صعوبة1.

.نعم، بعض الصعوبة2.

.نعم، صعوبة كبيرة3.

.ال يستطيع مطلقا4.



االستمارة

........فييعاني الفرد من صعوبة هل االسمرقم الفرد
نعم،  بعض الصعوبة                  .1يوجدال .0:الصعوبة

ال يستطيع كليا  .3نعم، صعوبة كبيرة     .2
:السبب

حادث سير             .7وراثي                                /خلقي.1
حادث من نوع آخر.8بالوالدة             / ظروف متعلقة بالحمل.2
اجراءات اسرائيلية       .9مرضي                                    .3
حرب      .10سوء المعاملة الجسدية والنفسية            .4
الضغط النفسي        .11كبر السن                                .5
أخرى .12إصابة عمل                             .6

الفهم واإلدراكالحركةالسمعالنظر
التذكر )

(والتركيز
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2017اسئلة التعداد 

شطة األنفيذبتنقيامكاود سؤالك والتحدث معك حول وجود صعوبة تواجهك عند 
.اليومية والتي قد تكون بسبب علة صحية

النظر حتى مع وجود نظارة؟صعوبة في من يعاني/تعانيهل 1.
.أن أي مشكلة في الرؤيا يعتبرها المجيب صعوبة يجب تحديدها وحصرها

من صعوبة في السمع حتى مع استخدام سماعة االذن؟يعاني/تعانيهل .2

ع أن يسمع مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في مكان مزدحم وفيه ضجيج، أو ال يستطي

، (دون صراخ، أو صوت مرتفع)عادي شخص يتكلم معه مباشرة وبصوت 
.وتحديد من ال يستطيع السمع بأذن واحدة أو كالهما



اسئلة التعدادات/ القصيرة االسئلة

صعوبة في المشي او صعود الساللم واألدراج؟من يعاني/تعانيهل .3

ل والتجول يحدد السؤال األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في التنق
يجد على األقدام والتي قد تحد أو ال تحد من أدائهم لألنشطة اليومية، فمثال قد
اللم والدرج صعوبة في مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في الصعود والهبوط على الس

يستطيع والمناطق الوعرة، وال يستطيع مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف، أو ال
وف المشي دون االعتماد على عصا أو عكاز أو أجهزة المشي، أو ال يستطيع الوق

.خرعلى القدمين ألكثر من دقيقة ويحتاج كرسي بعجالت للتنقل من مكان آل
اخل المنزل اإلعاقة األفراد الذين لديهم صعوبات في التحرك د/وتشمل هذه الصعوبة

دقيقة 15أو خارجه، وكذلك المشي لفترات تزيد عن 



اسئلة التعدادات/ القصيرة االسئلة

؟واالدراكالفهم صعوبة في من يعاني/تعانيهل .4

، التعرف اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب: يشمل الصعوبة في التالية

ية على األشخاص، االستدالل على المناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحساب

للقيام والقراءة والتفكير، مثل األشخاص الذين يجدون صعوبة في الفهم واإلدراك

باألنشطة اليومية

تطيع ، أي تس(النطق باللغة المعتادة)التواصل صعوبة في من يعاني/تعانيهل .5

مفهم ما يقال او ان حديثك مفهوم لآلخرين؟

ن قدرة الشخص على تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم معدم

ن خالل استخدام النطق، أو اإلشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبو

دم بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكون ذلك ناتجا عن عجز في السمع أو الكالم، أو ع
.القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله اآلخرين من إشارات وكلمات وحركات



احصائيا، من هو الفرد ذو االعاقة؟

االعاقة/نسبة انتشار الصعوبات

:الصعوبات
.بعض الصعوبة* 
.صعوبة كبيرة* 

.ال يستطيع مطلقا* 

(:توصيات مجموعة واشنطن)االعاقات 

.صعوبة كبيرة*

.ال يستطيع مطلقا*

نوع الصعوبة، سبب الصعوبة، المنطقة، نوع التجمع، اللجوء، الجنس،: حسب

العمر، الحالة التعليمية، الحالة العملية، وغيرها
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Total Population= a+ b+ c+ d

Female

Male

Total

With disabilities

a. Unable 

at all

Female

Male

Total

b. With a 

lot of 

difficulty

Female

Male

Total

Total 

populatio

n with 

disability 

= a+ b

Female

Male

Total

c. Some difficulty

Female

Male

Total

d. No difficulty

Female

Male

Total

TABLE 13.1 Population 5 years of age and over, by disability status and educational attainment

سنوات فأكثر، حسب حالة اإلعاقة والتحصيل التعليمي 5السكان البالغون من العمر 



:الجدولمدخالت

.صعوبةال يوجد ، اضافة الى(ال أستطيع أبدا ، صعوبة كبيرة، بعض الصعوبة)بمستوياتها حالة االعاقة •
.“”Disfinalمتغير تم اشتقاقه "

C43سؤال (أنثى، ذكر)الجنس •

حضر وريف )الجغرافي نوع التجمع او التقسيم (.حضر، ريف، ومخيم)الجغرافي المستوى / نوع التجمع•

سيم االداري في عادة هذا المتغير ال يتم اشتقاقه ويكون ضمن المتغيرات التي تحتسب حسب التق(: ومخيم

.(Loctype)ونسميه هنا.البلد

(  يميالمستوى التعل)العلمي التحصيل 

C69سؤال
امي1.
ملم1.
ابتدائي1.
اعدادي1.
ثانوي 1.
دبلوم متوسط1.
بكلوريوس1.
دبلوم عالي1.
ماجستير1.
دكتورة1.

SPSSيستخدم برنامج •



:الجدولاشتقاق 

.“”Disfinalم اشتقاقه متغير ت".صعوبة، اضافة الى ال يوجد (ال أستطيع أبدا ، صعوبة كبيرة، بعض الصعوبة)بمستوياتها حالة االعاقة 

:Disfinalاشتقاق متغير 

if (seeingD = 0 or hearD = 0 or moveD = 0 or understD = 0 or commD = 0) disfinal=1.
if (seeingD = 1 or hearD = 1 or moveD = 1 or understD = 1 or commD = 1) disfinal=2.
if (seeingD = 2 or hearD = 2 or moveD = 2 or understD = 2 or commD = 2) disfinal=3.
if (seeingD = 3 or hearD = 3 or moveD = 3 or understD = 3 or commD = 3) disfinal=4.
if (seeingD = 9 or hearD = 9 or moveD = 9 or understD = 9 or commD = 9) disfinal=9.

VARIABLE LABELS disfinal ''disfinal''.
value labels disfinal

1 'without difficulty' 
2 'some difficulty'
3 'alot of difficulty'
4 'cant at all'
9 'not stated'.

EXECUTE.



select if = (C45 >= 5).

EXECUTE.

CTABLES

/VLABELS VARIABLES=loctype Disfinal C43 C69 DISPLAY=LABEL

/TABLE loctype > Disfinal > C43 [COUNT F40.0] BY C69 [C]

/CATEGORIES VARIABLES=loctype C69 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE 

TOTAL=YES POSITION=BEFORE

/CATEGORIES VARIABLES=Disfinal [3.00, 2.00, SUBTOTAL, 1.00, .00, 9.00, OTHERNM] 

EMPTY=INCLUDE POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=C43 [2, 1, OTHERNM] EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES 

POSITION=AFTER.





يةسنوات فأكثر، حسب حالة اإلعاقة، االنتظام في الدراسة والفئة العمر 5السكان البالغون من العمر :15الجدول 

مية او الخاصة او الملتحقين بالتعليم النظامي في أي مؤسسة تعليمية نظامية  سواء الحكو فأكثر سنوات 5االفراد يصف 
.بالدراسةوحسب حالة االعاقة واالنتظام خمسيةغيرها و مقسمين حسب فئات اعمار 

.C45سؤال فاكثرسنوات 5السكان في العمر ❖
ر تم اشتقاقه متغي".صعوبة، اضافة الى ال يوجد (ال أستطيع أبدا ، صعوبة كبيرة، بعض الصعوبة)االعاقة حالة ❖

Disfinal"
C43سؤال ( أنثى، ذكر)الجنس ❖
(:يف ومخيمحضر ور )الجغرافي نوع التجمع او التقسيم (.حضر، ريف، ومخيم)الجغرافي المستوى / نوع التجمع❖

(Loctype).

ملتحق حالياC67.1االلتحاق بالتعليم 
التحق وترك1.
التحق وتخرج1.
لم يلتحق ابدا1.

غير مبين .9

:الجدولمدخالت



Geographical 

division

School 

Attendanc

e

Disability status Sex
Total

المجموع
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Total Population= Total Population 

Attending school + Total Population Not 

attending school

Female

Male

Total

Attending 

school

Total Population Attending 

school= a+ b+ c+ d

Female

Male

Total

With 

disabilities

a. Unable at all

Female

Male

Total

b. With a lot of 

difficulty

Female

Male

Total

Total 

population with 

disability = a+ b

Female

Male

Total

c. Some difficulty

Female

Male

Total

d. No difficulty

Female

Male

Total

Not 

attending 

school

Total Population Not 

attending school= a+ b+ c+ d

Female

Male

Total

With 

disabilities

a. Unable at all

Female

Male

Total

b. With a lot of 

difficulty

Female

Male

Total



:اشتقاق متغير االلتحاق بالتعليم
(:attendanceويعرف باسم )attend_rانشاء متغير جديد سنطلق عليه اسم

RECODE C67 (1=1) (9=9) (2 thru 4=2) INTO attend_r.

variable labels attend_r "attendence".

value labels attend_r

1 "attending"

2 "not attending"

9 "not stated".

EXECUTE.

:المتغيراتاشتقاق •



:المتغيراتاشتقاق 

:العمراشتقاق متغير
Age for attandingويعرف باسم )att_ageانشاء متغير جديد سنطلق عليه اسم school:)

recode C45

( 0 thru  4 = 1 ) ( 5 thru  9 =  2) (10 thru 14 =  3) (15 thru 19 =  4)

(20 thru 24 = 5 ) (25 thru 29 =  6) (30 thru 98 =  7) (99 = 99) into att_age.

variable label att_age "Age for attanding school".

value label att_age

1  "0-4"

2  "5-9"

3  "10-14"

4  "15-19"

5  "20-24" 

6  "25-29"

7  "30+"

99 "Not stated".



:استخراج الجدول

select if = (C45 >= 5).

EXECUTE.

CTABLES

/VLABELS VARIABLES=loctype attend_r Disfinal C43 att_age

DISPLAY=LABEL

/TABLE loctype [C] > attend_r [C] > Disfinal [C] > C43 [C][COUNT F40.0] BY 

att_age [C]

/CATEGORIES VARIABLES=loctype Disfinal C43 att_age ORDER=A 

KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES 

POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=attend_r ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE.




