
مقدمة عن المسح المستخدم الستخراج مؤشرات االعاقه:

ة يعتبر مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض  من أهم المسوح االقتصادية واالجتماعي
اق والديمغرافية كونها تعنى بدراسة إنفاق األسرة ومصادر الدخل التي تمول ذلك اإلنف

.باعتبار أن الدخل واإلنفاق هما العنصران الرئيسيان  لميزانية األسرة 
مكن إن دراسة ميزانية األسرة تكتسب أهميتها البالغة لما توفره من إحصاءات أساسية ت

ين الدولة من التعرف عن كثب على مستوى إنفاق األسر والوقوف أمام التفاوت الموجود ب
سرة من مختلف شرائح المجتمع في مختلف المناطق الجغرافية ،وتعتبر مسوح ميزانية األ

ة التي تهتم الدول بتنفيذها بصفة منتظمة ، لما لها من أهمية اقتصادي المسوحاتأهم 
.واجتماعية وسكانية الرتباطها المباشر باألوضاع المعيشية لألسرة والفرد 

منهجية العينة
ية تحقيق و بغ. تعتمد المنهجية المتبعة في عينة المسوح اإلحصائية على األهداف التي يسعى لتحقيقها كل مسح من هذه المسوح 

 م  فإنه من الضروري تصميم عينة تتوافق وتلك األهداف بحيث تمثل المجتمع2014أهداف مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض 
ستوى كل تمثيالً صادقاً من خالل حجم عينة مناسب يتوزع على محافظات الجمهورية بالشكل الذي يسهل استخراج النتائج على م

.و فيما يلي استعراض للجوانب المنهجية لعينة مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض  , محافظة



 مجتمع الدراسة
م  من الضروري تعريف المجتمع الذي   ستسحب منه العينة ومعرفة 2014ألغراض مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض  

مع العناصر المكونة له وذلك لكي يكون الباحث أو جامع البيان على علم تام من أن المفردات التي يقوم بجمعها تعود إلى المجت
.المقصود 

م باستثناء البدو الرحل 2004ويعتبر مجتمع الدراسة جميع األسر المعيشية في حضر وريف الجمهورية الواردة في إطار تعداد     
.والمنشآت ذات السكن الجماعي والمساكن الجماعية 

إطار المسح 
ومن هذا اإلطار تم سحب  والتعداديةم الذي يعتبر أحدث إطار لمجتمع الدراسة بمكوناته اإلدارية  2004تم االعتماد على إطار تعداد 

)  1212(المديريات والقطاعات واألقسام ومناطق العد التي شملتها عينة المسح كما تم تحديد العناقيد الخاصة بعينة المسح والبالغ عددها
أسرة بواقع ) 14,544(منطقة عد على مستوى الحضر والريف وفي األخير تم سحب األسر المختارة والتي شملتها العينة والبالغ عددها 

أسرة في منطقة العد الواحد وبالتالي فأن اإلطار الذي تم االعتماد علية في تحديد عينة المسح يحقق مزايا عديدة بحكم حداثته ولعل ) 12(
.من أهمها ضمان استقرار األسر المستهدفة وضمان سالمة ودقة مفردات العينة المختارة 

تحديث اإلطار 

وذلك بتحديث أسماء أرباب األسر في تلك 2004منطقة عد من إطار ) 1212(لقد تم تحديث إطار العينة لمناطق العد المختارة والمتمثلة  
.المناطق لنتمكن من سحب عينة األسر لمرحلة المسح الفعلي 

  



تصميم عينة المسح 
سلوب يختلف تصميم عينات المسوح باختالف أهداف كل مسح و يمكن تصميم عينة مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض بأكثر من أ

.إحصائي  إال أنه عادة ما تصمم العينة الخاصة بمسح كهذا  بأسلوب  المعاينة الطبقية العنقودية 
م 2014وفي هذا الصدد قدمت عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتصميم عينة مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض  

رؤى الى اتباع المحليين وخبير البنك الدولي باإلضافة الى إدارة المسح وبعض المختصين في الجهاز المركزي لإلحصاء وقد خلصت تلك ال
طبقة حضرية ( طبقة تمثل كل محافظة بطبقتين   ) 39(أسلوب المعاينة الطبقية العنقودية ذات المرحلتين وبموجبه تم توزيع المجتمع الى 

كل منهما  باستثناء أمانة العاصمة ومحافظة عدن اللتين مثلت كل منهما بطبقة حضرية ومحافظتي صنعاء وريمه مثلت) وطبقة ريفية 
ً ) 20(و الريفية )  19(وبذلك فقد أصبح عدد كل من الطبقات الحضرية  . بطبقة ريفية  .  طبقة ايضا

طبقة الى تمثيل كل محافظات الجمهورية )39(م من خالل تقسيم المجتمع الى 2014وقد هدف مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض 
: األتيبحيث تمثيل كل محافظة في عينة المسح على مستوى الحضر والريف بما يحقق 

نمية استخراج تقديرات للمؤشرات اإلحصائية المختلفة على مستوى حضر وريف وإجمالي كل محافظة بما يخدم عملية الت1.
ة المالئمة االقتصادية واالجتماعية في المحافظات، و يساعد السلطة المحلية في كل محافظة على وضع الخطط التنموية المحلي

.لها  
ظة في المساعدة في تحديث تقديرات الحسابات القومية لتمكين المختصين وبالتالي المخططين من معرفة مساهمة كل محاف2.

.تكوين الناتج المحلي من خالل هيكل اإلنفاق العائلي
التعرف على تباينات مستويات المعيشة بين كل من حضر وريف كل محافظة وفيما بين المحافظات األخرى 3.
الالزمة لوضع  استخراج مؤشرات الفقر على مستوى المحافظات للتعرف على مستويات الفقر فيها، وبما يلبي توفير البيانات4.

.السياسات المحلية  
 



انات الميدانية عادة ما يختلف حجم العنقود الذي يتم اختياره وفقا ًلطبيعة المسح و األساليب المتبعة في جمع البي
.ومستوى الوعي السائد

م  أكثر شموالً بحيث تغطي معظم مديريات الجمهورية على 2014وبناًء على ذلك فقد روعي أن تكون عينة مسح 
مستوى حضر وريف كل محافظة وهذا يتطلب تخفيض حجم العنقود، لكي يكون في المدى الذي يعطي نتائج ممثلة 

أسرة ، وقد اقترح أن يكون حجم ) 20-8(للمناطق المسحوبة منها العينة ، ويتراوح حجم العنقود األمثل بين
ً أسرة وهو حجم ممثل لمنطقة العد المختارة في العينة ) 12(العنقود للمسح الحالي  من مبدأ تجانس األسر  إنطالقا

 في المناطق المختارة ، ولتحقيق انتشار جغرافي أوسع للعينة المختارة فانه سيتم سحب عنقود واحد من كل منطقة
وتتميز هذه الطريقة بأنها تسمح بزيادة انتشار العينة في كل طبقة مما يزيد في موثوقية النتائج ، كما أن . عد 

تجانس مفردات كل منطقة عد يبرر تخفيض حجم العنقود في المسح الحالي وال يؤثر على جودة البيانات 
المستخرجة 

تحديد حجم العنقود  



تعريف المفاهيم والمصطلحات
:بالبيان يالمدل

سه رب األسرة  بالبيان  هو نف المدليشريطة أن يكون بالغاً راشداً مطلعاً على حياة أفراد األسرة ،  وقد يكون ) ذكراً كان أو أنثى(هو أحد أفراد األسرة   
.او قد يكون فرداً  من أفرادها  المتواجدين وقت زيارة الباحث 

:صعوبة اإلبصار  -  
.من صعوبه في االبصار حتى وان استخدم نظاره طبيهيعاني  الذي الفرد  
:صعوبة السمع   -  
.من صعوبه في السمع حتى وان استخدم سماعه طبيه يعاني  الذي الفرد   
:استخدام اللغة العادية   -
عدم قدرة الفرد على التواصل مع االخرين مثل عدم قدرته على فهم ما يقوله اآلخرين له، وكذلك عدم قدرة االخرين فهم ما يقوله لهم   
:الحركهصعوبة  -

المشي او  فيلفرد الذي يعاني من صعوبة او اا الفرد الذي يعاني من عجز أو صعوبة في تحريك األجزاء السفلية من الجسم بصورة كلية أو جزئية 
.)الدرج(الصعود باستخدام السلم 

:صعوبة التذكر او التركيز -  
.التركيز خالل حديثه مع االخرين اليستطيعالفرد الذي يعاني من صعوبة في تذكر إحداث أو أنشطة خالل يومين من الحضور، كما انه   
:صعوبة االعتناء بالذات -
.االعتناء بلذات كاالغتسال بالكامل او ارتداء مالبسهعدم قدرة الفرد على   
فئات االجابة لجميع مجاالت اإلعاقة    

ال يعاني من صعوبه-1
نعم يعاني من صعوبه بسيطه -2
نعم يعاني من صعوبه كبيره-3
ال استطيع فعل ذلك ابدا-4



الذي استخدمناه الستخراج مؤشرات االعاقهSTATAالتعريف بالبرنامج االحصائي 

 المراجعة، المتغيرات ، األوامر ،(مقارنة بالبرامج االحصائيه االخرى بأنه يم الشاشات الضرورية STATAالبرنامج االحصائي يتميز 
األوامر والحصول  جميعها في واجهه واحده وبالتالي ال يشتت انتباه المشتغل في التنقل فيما بين استعراض البيانات وكتابة) النتائج

نه يتميز على النتائج كما انه يعتبر من اسرع البرامج اإلحصائية على االطالق في معالجة البيانات والحصول على المؤشرات وذلك أل
وتبرز اهمية وقوة . وبالتالي المعالجة السريعة للبيانات  RAMبتقنية استدعاء كامل لملف البيانات الى الذاكرة العشوائية للكمبيوتر  

ي عند التعامل مع المسوح األسرية على مستوى وطني فهو يتفوق على البرامج اإلحصائية االخرى ف STATAالبرنامج االحصائي 
الوصفيه  تحليل البيانات االحصائيه حيث انه ومن خالل مجموعه من األوامر يمكننا من انجاز عدد كبير من المقاييس االحصائيه سواء

الخ وهنا ...لتفاوت او التحليليه باإلضافة للرسوم البيانية ويمكن التعامل مع المتغيرات على مختلف المستويات مثل التعامل مع الفقر وا
امر يتوجب االشاره ان هذا البرنامج مدعوم بشكل دوري ومتواصل فنيا وتقنيا من البنك الدولي  حيث يتم دعم هذا البرنامج بأو

تدعاء الخ وذلك باالس...وبرامج احصائيه فرعيه جاهزه في اغلب المجاالت االحصائيه مثل الفقر والقوه العاملة والصحة والتعليم 
وبسبب كل تلك المميزات استطاع البرنامج  STATAالمباشر لهذه االوامر من االنترنت وبالتالي تضمينها ضمن البرنامج االحصائي 

ا البرنامج ان يستحوذ على اهتمام الباحثين والمحللين االحصائيين العاملين في مجال المسوح الوطنية حيث يمكنن STATAاالحصائي 
.من تسجيل نتائج التحليل المستخلصة الستخدامها في كتابة التقارير مباشرة

:تتكون الواجهة الرئيسية من اربع نوافذ
)Command(االوامر
)Results(النتائج

)Review(المراجعه
)Variables(المتغيرات

  



نافذة االوامر نافذة الخصائص

نافذة المتغيرات

نافذة المراجعه نافذة النتائج



اسئلة اإلعاقة من استمارة ميزانية األسرة_ كيفية احتساب مؤشرات جداول اإلعاقة

رمز 
حالة 
االعاقه

التوضيححالة اإلعاقة

ال يعاني من أي 1
صعوبة

  ,االبصار (عندما جميع االجابات ألعمدة  اإلعاقة 
االعتناء , التذكر والتركيز , الحركه , السمع 
ال يعاني " 1تكون ) صعوبه في التواصل ,بالذات 

"من أي صعوبه
نعم يعاني من 2

صعوبة بسيطة
عندما تكون احد االجابات ألعمدة  اإلعاقة 

,   التذكر والتركيز, الحركه , السمع , االبصار (
  2ي تساو) صعوبه في التواصل,االعتناء بالذات 

دم مع اشتراط ع" نعم يعاني من صعوبه بسيطه"
نعم "3احتواء اياً من هذه األعمده على اجابه 

نعم ال استطيع "4او " يعاني من صعوبه كبيره
"فعل ذلك ابدا

نعم يعاني من 3
صعوبة كبيره

عندما تكون احد االجابات ألعمدة  اإلعاقة 
,   التذكر والتركيز, الحركه , السمع , االبصار (

  2ي تساو) صعوبه في التواصل,االعتناء بالذات 
دم مع اشتراط ع" نعم يعاني من صعوبه كبيره " 

نعم "4احتواء اياً من هذه االعمده على االجابه  
"ال استطيع فعل ذلك ابدا

ل نعم ال استطيع فع4
ذلك ابدا

عندما تكون احد االجابات ألعمدة  اإلعاقة 
,   التذكر والتركيز, الحركه , السمع , االبصار (

ي  تساو) صعوبه في التواصل,االعتناء بالذات 
"نعم ال استطيع فعل ذلك ابدا"4

ه عندما تكون جميع االجابات لجميع اعمدة االعاقغير مذكور0
ب فارغه وقد اضفت هذه الحاله حتى يتم احتسا

جميع االفراد ولكي ينطبق اجمالي

والن المؤشرات المطلوبة تعتمد على عمود واحد يوضح 
:حالة اإلعاقة تم ذلك بالتالي



كيفية احتساب مؤشرات جداول اإلعاقة
Disability –Variables متغيرات اإلعاقة
Important note:
We have defined the Disability in HBS2014 depend on The 
Washington Group Short Set (WG‐SS) which means we have 6 
Domains of Disability  depending on the type of difficulty,
How do I determine if this person has difficulty
Therefore, I must first create a new column to determine the state of 
disability based on the six Domains of difficulty mentioned above
this column called "disability_response" which determines the level 
of disability according to the Washington Group classifications
Without difficulty: when all the answers for difficulty domains  =1 
are No difficulty which does not suffer from any difficulty
2. Some difficulty: When at least one of the difficulty domains   = 2 is 
suffering from  some difficulty with the requirement that there is not 
any difficulty level “ a lot of difficulty” or “cannot do it at all” 3. A lot 
of Difficulty: When at least one of the difficulty domains   = 3 is 
suffering from A lot of Difficulty with the requirement that there is 
not any difficulty level ”cannot do it at all”
4. Cannot do it at all: When at least one of the difficulty Domains = 4 
he cannot  do it at all
0. Not stated  in case of empty data
This column has been used as "disability_response" in all tables

:  مالحظه هامه
 The Washington Group Short "لقد استخدمنا في ميزانية األسرة

Set (WG‐SS)"  مجاالت باالعتماد على نوع الصعوبة  6أي يوجد لدينا
الخ...صعوبة السمع , مثال صعوبة النظر

كيف احدد هل هذا الشخص لديه صعوبة
ى  لذلك يجب اوال ان اكون عمود جديد يحدد حالة اإلعاقة  باالعتماد عل

السته المجاالت للصعوبة السابق ذكرها
يحدد  "disability_response"وبالتالي كونت عمود جديد باسم

مستوى اإلعاقة  تبعا لتصنيفات مجموعة واشنطن كالتالي
=  عوبة عندما تكون جميع االجابات للسته المجاالت للص:بدون صعوبة 

أي ال يعاني من  صعوبة 1
أي يعاني من   2= عندما احدى مجاالت الصعوبة  :بعض الصعوبة  

 صعوبة بسيطة مع اشتراط عدم وجود مستوى صعوبة كبيره او ال
يستطيع كليا

أي يعاني من   3= عندما احدى مجاالت الصعوبة   :صعوبة كبيرة  
يع كلياصعوبة كبيره مع اشتراط عدم وجود مستوى  الصعوبة ال يستط

ال يستطيع فعل ذلك  4=عندما احدى مجاالت الصعوبة  : ال يستطيع كليا
ابدا

ارغغير مبين في حالة عدم ذكر أي نوع من انواع الصعوبة  أي بيان ف
في كل الجداول "disability_response"وقد استخدمت هذا العمود



TABLE 1 Total population by disability status and residence

  اإلعاقة حالة حسب اإلقامة ومكان السكان مجموع

Disability Status  
حالة اإلعاقة

Sex
الجنس

Population by residence (numbers)
السكان حسب مكان اإلقامة

Total
المجموع

Urban
الحضر

Rural
الريف

Total Population= a+ b+ c+ d
مجموع السكان

Female

Male  
Total  

With disabilities
ذوو اإلعاقة

a. Unable at all
 ً ال يستطيع كليا

Female

Male  
Total  

b. With a lot of difficulty
صعوبة كبيرة

Female

Male  
Total  

Total population with disability = a+ b
مجموع السكان ذوو اإلعاقة

Female

Male  

Total  

c. Some difficulty
بعض الصعوبة

Female

Male  
Total  

d. No difficulty
بدون صعوبة

Female

Male  
Total  

Description شرح استخراج الجدول
The individuals file was used and a column named "a" was 
created and assigned a value of 1 to facilitate the aggregation.
Compiling this variable is based on geographical area, sex and 
disability status.
Change the shape of the wrapper table from the previous step.

لتسهيل  1واسندت له القيمة "   a"تم استخدام ملف األفراد وكونت عمود باسم 
.  التجميع

.تجميع هذا المتغير باالعتماد على الحالة الحضرية والنوع وحالة اإلعاقة   
. تغيير شكل الجدول المجمع من الخطوة السابقة



Syntax

use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta", clear
*I just use this variable disability to declare disability response=2 to avoid types of difficulties “a lot of difficulty or cannot 
do it at all “   
gen   disability=0
replace disability=1 if (q0401>=3 & q0401<=4) |(q0402>=3 & q0402<=4) |(q0403>=3 & q0403<=4) |(q0404>=3 & 
q0404<=4) |(q0405>=3 &  q0405<=4)|(q0406>=3 &  q0406<=4)
gen disability response=0
 * create Disability Status “No difficulty”
replace disability response=1 if q0401==1&q0402==1&q0403==1 &q0404==1&q0405==1&q0406==1
* create Disability Status “Some difficulty”
replace disability response=2 if (q0401==2|q0402==2|q0403==2 |q0404==2|q0405==2|q0406==2) &disability==0
* create Disability Status “With a lot of difficulty”
replace disability response=3 if (q0401==3|q0402==3|q0403==3 |q0404==3|q0405==3|q0406==3) & 
(q0401!=4|q0402!=4|q0403!=4|q0404!=4|q0405!=4|q0406!=4)
*create Disability Status “Unable at all”
replace disability response=4 if (q0401==4|q0402==4|q0403==4 |q0404==4|q0405==4|q0406==4)
|q0404==4|q0405==4|q0406==4)
save"E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta”, replace
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta", clear
gen a=1
collapse (count) a [iw=weight], by (u_r sex disability response)
format a %13.0g
reshape wide a ,i(disability response sex ) j(u_r)



Geographical 
division  Disability status  Sex  Total

 المجموع
Seeing
 النظر

Hearing 
 السمع

Mobility
 الحركة

Cognition 
(remembering 

or 
concentrating)

 االدراك
(التذكر أو التركيز)

Self‐
care 

العناية 
 الشخصية

Communication 
 التواصل

To
ta
l P
op
ul
at
io
n 

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

U
rb
an
 

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

 

Population by status and type of disability
السكان حسب نوع وحالة اإلعاقة

Description شرح استخراج الجدول
Important Note: This table reflects the number of difficulty cases, not the 
number of individuals. For example, one individual with several difficulties 
will be repeated according to the number of difficultie1s
This table consists of six tables according to the type of difficulty: "difficulty 
of seeing, difficulty of hearing, difficulty walking, difficulty remembering or 
concentrating, difficulty of self‐care, difficulty in communication".
The individuals file was used and a column named "a" was created and 
assigned a value of 1 to facilitate aggregation.
Compiling of this variable based on geographical area, sex and three 
disability levels (Cannot do at all, A lot of difficulty, Some difficulty) for each 
disability domain separately.
Change the shape of the wrapper table from the previous step

هذا الجدول يعبر عن عدد حاالت الصعوبة وليس عدد :مالحظة هامه 
رد االفراد  مثال فرد واحد لديه عدة صعوبات سيتم تكرار عد هذا الف

بحسب عدد الصعوبات التي يعاني منها
صعوبة "هذا الجدول يتكون من ستة جداول بحسب نوع الصعوبة 

ركيز، االبصار، صعوبة السمع، صعوبة المشي، صعوبة التذكر او الت
".صعوبة االعتناء بالذات، صعوبة التواصل

 1واسندت له القيمة    "a"تم استخدام ملف األفراد وكونت عمود باسم
.لتسهيل التجميع

ويات تجميع هذا المتغير باالعتماد على الحالة الحضرية والنوع ومست
لكل ) بةال أستطيع أبداً، صعوبة كبيرة، بعض الصعو(اإلعاقة الثالث 

.مجال من مجاالت اإلعاقة على حده
السابقة الخطوة من المجمع الجدول شكل تغيير



Syntax
gen a=1
save"E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta”, replace
Seeing 
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta”, clear
keep if q0401>=2 & q0401<=4
collapse (sum) a [iw=weight], by (u_r q0401 sex)
format a %13.0g
Hearing
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta”, clear
keep if q0402>=2 & q0402<=4
collapse (sum) a [iw=weight], by (u_r q0402 sex)
format a %13.0g
Walking
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta”, clear
keep if q0403>=2 & q0403<=4
collapse (sum) a [iw=weight], by (u_r q0403 sex)
format a %13.0g

Remembering or concentrating
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta", 
clear
keep if q0404>=2 & q0404<=4
collapse (sum) a [iw=weight], by (u_r q0404 sex)
format a %13.0g
 
Self‐care
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta", 
clear
keep if q0405>=2 & q0405<=4
collapse (sum) a [iw=weight], by (u_r q0405 sex)
format a %13.0g

Communicating
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta", 
clear
keep if q0406>=2 & q0406<=4
collapse (sum) a [iw=weight], by (u_r q0406 sex)
format a %13.0g



 
Geographic

division 
Type of household  Sex 

Disability status
حالة اإلعاقة

Size of household (persons)
(عدد األفراد )حجم األسرة المعيشية

With disabilities 
 ذوو اإلعاقة

c. Some 
difficulty

بعض 
 الصعوبة

d. No 
difficulty 
 بدون صعوبة

Total 
population
 مجموع السكان

1  2  3  4  5  6  7  8+ 

Not  
stated 
غير 
 مذكور

a. Unable 
at all 

ال يستطيع 
 كلياً 

b. With a 
lot of 

difficulty
صعوبة 

 كبيرة

Total 
population 

with 
disability = 

a+ b 
مجموع السكان 

ذوو اإلعاقة  

To
ta
l 

Po
pu

la
tio

n  Total Population  Total 

One‐person household  Total 

Nuclear family household  Total 

Extended household  Total 

Composite household  Total 

Unknown  Total 

U
rb

an
  Total urban  Total 

One‐person household  Total 

Nuclear family household  Total 

Extended household  Total 

Composite household  Total 

Unknown  Total 

Ru
ra
l 

Total rural  Total 

One‐person household  Total 

Nuclear family household  Total 

Extended household  Total 

Composite household  Total 

Unknown  Total 

 

Households with one or more persons with disabilities, by type and size of household
األسر المعيشية التي لديها شخص أو أكثر ذو إعاقة، حسب نوع األسرة المعيشية وحجمها 



وع االسره  اد باالعت المعيشيهن م
على صلة القرابه برب االسره

الوصف

ن  - 1 ون م ية تتك رة معيش أس
فرد واحد

عندما االسره تتكون من فرد واحد هو رب او ربة االسره

ن  - 2 ون م ية تتك رة معيش أس
أسرة نواة

ه  ه التالي م صلة القراب ي االسره له ره زوجة رب االس/زوج: عندما احد االفراد الموجودين ف
زوج ابنه باالضافه لما سبق/زوجة ابن ,ابنه /ابن ,

د أسرة معيشية ممتدة - 3 ه حفي ه التالي لة القراب م ص ره له ي االس ودين ف راد الموج د االف دما اح ده / عن حفي
اخر باالضافه لما سبق قريب,حماه/حمو,جده/جد,اخت/اخ,ام/اب,

ه باالضافه عندما احد االفراد الموجودين في االسره لهم صلة القرابه التاليه ال توجد صلة قرابأسرة معيشية مركَّبة - 4
لما سبق

األسرة المعيشيةكيفية استنتاج نوع 



Description شرح استخراج الجدول
This table consists of two table the first one is for family type and the second for family size
First: the family type table
The work begins mainly from the file of individuals, where we depend on the variable of the individual relationship 
to the head of the family. The variable includes nine options (the head of the family, husband / wife, ...).
Step 1:for Each family we get the maximum value of relationship. For example, a family composed of father, 
mother ,son and daughter in this case the maximum value of relationship  will be 3 and save its value in the 
variable. "Max_relation"
Step 2: The result of step1 is a table  consisting of two columns family code and the maximum value of  the 
relationship "max_relation"  then sort this table  according to the family code.
Step 3: Use the table of individuals after arranging the family code and then merging  it using the family code with 
the predefined table. So a column "max_relation" will add to individual table, each family members, will have the 
same value of maximum relationship "max_relation"  . As in the above example a family composed of father, 
mother ,son and daughter will have "max_relation" equal to 3 For all family members.
Step 4: create a new column named "max_relation_end" to determine the type of family based on the definition of 
the family nucleus and extended and compounded the a summary of these definitions are:
• One‐person household: A family consisting of one individual, of course depending on the size of the family if the 
size of the family is one.
When the value of max_relation=1
• Nuclear: a couple with children or without children ‐ or a father with his children or a mother with her children 
(i.e. without a wife or husband).
When the value of max_relation between 2 and 4
• Extended: In addition to the nucleus enter the grandchildren or parents or brothers and sisters in addition to the 
wives of children or spouses of girls (one of these cases or some or all).
When the value of max_relation between 5 and 10
• Composite household: Each family is either nuclear or extended and other relatives are referred to as a 
composite family.
When the value of max_relation =11
Step Five:
Compiling this variable "a" depending on geographical area, sex, disability status and column that determines the 
type of family "max_relation_end". 
Change the shape of the wrapper table from the previous step.
Second:  a Family size table:
First:We follow the same steps as previous to create family type
Second, using the column "hhsize", to create  a new column to classify the size of the family according to what is 
required in the table
Third: The aggregation of this variable a geographical area, sex, a  column that determines the type of family 
"max_relation_end" and size of the family
Change the shape of the wrapper table from the previous step.
Last step:Merge the results of the two tables in  Excel

هذا الجدول عباره عن جدولين جدول خاص بنوع األسرة  واالخر خاص بحجم األسرة 
الجدول الخاص بنوع األسرة:اوال 

رة، المتغير يبدأ العمل باألساس من ملف األفراد حيث نعتمد على متغير عالقة الفرد برب األس
...).زوجة، / رب األسرة، زوج (يشمل تسع خيارات

ب وام لكل اسره اجيب أكبر قيمه للعالقة برب األسرة مثال اسره مكونه من ا: الخطوة االولى
"max_relation."واحطه في المتغير 3وولد هنا النتيجة ستكون 

رة وأكبر سينتج من عملية التجميع السابقة جدول مكون من عمودين رمز األس: الخطوة الثانية
.ثم أرتب بحسب رمز األسرة ”max_relation"قيمه للعالقة برب األسرة 

ز األسرة  استخدم جدول االفراد بعد ترتيب رمز األسرة ثم ادمجه باستخدام رم: الخطوة الثالثة
 ”max_relation"مع الجدول المكون مسبقا وبالتالي لكل افراد األسرة الواحدة سيكون   

لد تحمل قيمه واحده كما في المثال المذكور مسبقا فان افراد األسرة المكونة من اب وام وو
.  لكل افراد األسرة 3يساوي    "max_relation"سيكون 

لتحديد نوع األسرة  " max_relation_end" اكون عمود جديد باسم : الخطوة الرابعة
مته من باالعتماد على تعريف األسرة النوية والممتدة والمركبة حسب التعريف الذي استل

.مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة ومختصر لهذه التعاريف
جم اسرة معيشية تتكون من فرد واحد هذه طبعا باالعتماد على حجم األسرة إذا كان ح•         

.األسرة واحد
أي (أو اب مع أوالده او ام مع أوالدها  -زوجان لديهم أطفال او بدون أطفال : يةوالنو•         

).بدون زوجة او زوج
ات إضافة الى النوية يدخل فيها االحفاد او اإلباء واألمهات او األخوة واألخو: الممتدة•         

.)حالة واحدة من هذه الحاالت او بعضها او كلها(إضافة الى زوجات األبناء او ازواج البنات 
رة كل اسرة سواء كانت نوية او ممتدة ويدخل فيها أقارب اخرون تسمى اس: المركبة•         

.مركبة
.عدا هذه الحاالت تكون غير مبين•         

:الخطوة الخامسة
باالعتماد على الحالة الحضرية والنوع وحالة اإلعاقة ونوع األسرة  aتجميع هذا المتغير 

.تغيير شكل الجدول المجمع من الخطوة السابقة
:الجدول الثاني الخاص يحجم األسرة

نتبع نفس الخطوات السابقة لتكوين نوع األسرة: اوال
نكون عمود جديد لتصنيف حجم األسرة تبعا لما هو مطلوب "hhsize"باستخدام العمود :ثانيا

بالجدول 
باالعتماد على الحالة الحضرية والنوع ونوع األسرة وحجمها aتجميع هذا المتغير : ثالثا

.تغيير شكل الجدول المجمع من الخطوة السابقة
Excelدمج نتائج الجدولين مع بعض من : الخطوة االخيرة 



Syntax
*type of the family

use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta”, clear
*first step get the max relationship for each household and save it in 
another file here I save result in temp file
collapse(max) max_relation=relationship, by(householdid)
sort householdid
save temp,replace
*second I merge the temp file with individual file so I will add 
max_relation column for each HOUSEHOLD    for example family with 5 
members the relationships are 1 ,2,3 father, mother ,2 sons so for this 
family the column max_relation will be 3
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta”, clear
sort householdid
merge householdid using temp 
drop _merge 
*third make Type of household depend on max_relation  
gen max_relation_end=.
replace max_relation_end=1 if max_relation==1
replace max_relation_end=2 if max_relation>=2 & max_relation<=4 
replace max_relation_end=3 if max_relation>=5 & max_relation<=10 
replace max_relation_end=4 if max_relation==11
gen a=1

collapse(count) a   [iw=weight],by(u_r sex disability_response 
max_relation_end )
format a %13.0g
reshape wide a ,i(u_r sex max_relation_end) j(disability_response)
*family size
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta",clear
collapse(max) max_relation=relationship, by(hhid)
sort hhid
save temp,replace
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta",clear
sort hhid
merge hhid using temp 
drop _merge 
gen max_relation_end=.
replace max_relation_end=1 if max_relation==1
replace max_relation_end=2 if max_relation>=2 & max_relation<=4 
replace max_relation_end=3 if max_relation>=5 & max_relation<=10 
replace max_relation_end=4 if max_relation==11
gen a=1
recode  
hhsize(1=1)(2=2)(3=3)(4=4)(5=5)(6=6)(7=7)(8/46=8),gen(hhsize_n)
collapse(count) a   [iw=weight],by(u_r sex hhsize_n max_relation_end )
format a %13.0g
reshape wide a ,i(u_r sex max_relation_end) j(hhsize_n)



                                
Geographical division

Disability status Sex
Total

المجموع
0‐4 5‐9 10‐14 15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 40‐44 45‐49 50‐54 55‐59 60‐64 65‐69 70‐74 75‐79 80‐84 85‐89

9
0
+

To
ta
l P
op

ul
at
io
n

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 population with 
disability = a+ b

Female

Male

Total

c. Some difficulty

Female

Male

Total

d. No difficulty

Female

Male

Total

U
rb
an

Total Urban= 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

Population by disability status and age group
السكان حسب حالة اإلعاقة والفئة العمرية 



Description شرح استخراج الجدول
Note: this table is the base table that we will compare other 
tables with it
The individuals file was used and a column named "a" was 
created and assigned a value of 1 to facilitate aggregation.
Created a new column for the five age groups.
Compiling of this variable is based on geographical area, sec 
and disability status and quintile age group.
Change the shape of the wrapper table from the previous step.

ههذا الجدول يعتبر  جدول االساس و الذي سيتم مقارنة الجداول االخرى مع :مالحظه
 .لتسهيل التجميع 1واسندت له القيمة    "a"تم استخدام ملف األفراد وكونت عمود باسم
.تكوين عمود جديد للفئات العمرية الخماسية

باالعتماد على الحالة الحضرية والنوع وحالة اإلعاقة والفئه  aتجميع هذا المتغير
.العمرية الخماسية

.تغيير شكل الجدول المجمع من الخطوة السابقة

Syntax
use "E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dta", clear
gen a=1
recode   age_years
(.=99)(0/4=1)(5/9=2)(10/14=3)(15/19=4)(20/24=5)(25/29=6)(30/34=7)(35/39=8)(40/44=9)(45/49=10)
(50/54=11)(55/59=12)(60/64=13)(65/69=14)(70/74=15)(75/79=16)(80/84=17)(85/89=18)(90/200=19),gen(
age_gr)
collapse(count) a [iw=weight], by(u_r sex disability_response age_gr )
format a %13.0g
reshape wide a, i(u_r sex disability_response) j(age_gr)
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Population with a multi‐dimensional disability by number of functional disability domains (at least one domain, two 
domains, three or more domains), sex and geographical area

، الجنس والمنطقة الجغرافية)مجال واحد، مجالين، ثالثة مجاالت أو أكثر(السكان ذوي اإلعاقة المتعددة األبعاد حسب عدد مجاالت العجز الوظيفي 



Description شرح استخراج الجدول
This table is extracted from the file of individuals with 
disabilities at the level (Cannot do at all, A lot of 
difficulty).

Step 1: Create a new column for each domain 
of   disability and assign value 1 when the level of 
disability (Cannot do at all, A lot of difficulty) and then 
assigned the value 0 otherwise. Step 2: Create a new 
column called "desability_3_4" which combines(add)
the values   of the columns that I created in the first step 
to know the number of domain of functional disability. 
Step 3: Create a new column named 
"desability_3_4_n" to classify the number of domains 
(one domain, two domains, three or more domains) 
depending on the variable in Step 2. A column named 
"a" was created and assigned a value of 1 to facilitate 
the aggregation. Compiling this variable based on 
geographical area, sex and number of functional 
disability domains of disability level (Cannot do at all, 
A lot of difficulty). Change the shape of the wrapper 
table from the previous step.

ال (يستخرج هذا الجدول من ملف االفراد لألفراد ذوي اإلعاقة بالمستوى 
).أستطيع أبداً، صعوبة كبيرة

 
ه كونت عمود جديد لكل مجال من مجاالت اإلعاقة واسندت ل :الخطوة االولى

سندت له ثم ا) ال أستطيع أبداً، صعوبة كبيرة(عندما مستوى اإلعاقة  1القيمة 
.فيما عدا ذلك 0القيمة 

 
جمعت به قيم  "_3desability_4 "كونت عمود جديد باسم :الخطوة الثانية

 األعمدة التي كونتها في الخطوة االولى وذلك ألعرف عدد مجاالت العجز
.الوظيفي

 
لتصنيف  "_n " _4_3desabilityتكوين عمود جديد باسم :الخطوة الثالثة

وذلك ) مجال واحد، مجاالن، ثالثة مجاالت فأكثر(عدد المجاالت الى 
.باالعتماد على المتغير المكون في الخطوة الثانية

 
.لتسهيل التجميع 1واسندت له القيمة    "a"كونت عمود باسم

ت تجميع هذا المتغير باالعتماد على الحالة الحضرية والنوع وعدد مجاال
).ال أستطيع أبداً، صعوبة كبيرة(العجز الوظيفي لمستوى اإلعاقة 

.  تغيير شكل الجدول المجمع من الخطوة السابقة



Syntax
use 
"E:\DHS_2013\desability_hbs\data\02_indiv_np.dt
a”, clear
keep     if disability response >=3 & disability 
response<=4
*to get number of functional disability domains 
when the Disability status is cannot do it at all or a 
lot of difficulty
gen      q0401_3_4=1 if q0401>=3 & q0401<=4 
replace q0401_3_4=0 if q0401_3_4! =1

gen      q0402_3_4=1 if q0402>=3 & q0402<=4 
replace q0402_3_4=0 if q0402_3_4! =1

gen      q0403_3_4=1 if q0403>=3 & q0403<=4 
replace q0403_3_4=0 if q0403_3_4! =1

gen      q0404_3_4=1 if q0404>=3 & q0404<=4 
replace q0404_3_4=0 if q0404_3_4! =1

gen      q0405_3_4=1 if q0405>=3 & q0405<=4 
replace q0405_3_4=0 if q0405_3_4! =1

gen      q0406_3_4=1 if q0406>=3 & q0406<=4 
replace q0406_3_4=0 if q0406_3_4! =1

gen 
desability_3_4=q0401_3_4+q0402_3_4+q0403_3_4+q
0404_3_4+q0405_3_4+q0406_3_4
recode   desability_3_4 (1/1=1) (2/2=2) (3/6=3), 
gen(desability_3_4_n)
gen a=1
collapse(count) a [iw=weight], by (u_r sex 
desability_3_4_n)
format a %13.0g
reshape wide a, i(u_r sex ) j( desability_3_4_n)


