
:مقدمة عن المسح المستخدم الستخراج مؤشرات االعاقه

نفاق األسرة يعتبر مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض  من أهم المسوح االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية كونها تعنى بدراسة إ
.ومصادر الدخل التي تمول ذلك اإلنفاق باعتبار أن الدخل واإلنفاق هما العنصران الرئيسيان  لميزانية األسرة 

ستوى إن دراسة ميزانية األسرة تكتسب أهميتها البالغة لما توفره من إحصاءات أساسية تمكن الدولة من التعرف عن كثب على م
ميزانية إنفاق األسر والوقوف أمام التفاوت الموجود بين مختلف شرائح المجتمع في مختلف المناطق الجغرافية ،وتعتبر مسوح

باطها التي تهتم الدول بتنفيذها بصفة منتظمة ، لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وسكانية الرتالمسوحاتاألسرة من أهم 
.المباشر باألوضاع المعيشية لألسرة والفرد 

:أهداف المسح 

ات م  إلى توفير بيانات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية مترابطة تلبي احتياج2014يهدف مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض
:  وأهم تلك األهداف ما يلي. المستخدمين وتساعد في رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية ومتابعة وتقييم آثارها

رات ظاهرة توفير بيانات حديثة عن الدخل ومصادر اإلنفاق وقياس تغيراتهما ومعرفة مستوياتهما بهدف استخالص مقاييس ومؤش
.الفقر من منظور الدخل واإلنفاق، والتي يمكن قياسهما على مستوى المحافظات في كالً من الحضر والريف

.ذات العالقة توفير بيانات اقتصادية  واجتماعية وديمغرافية وبيانات عن البيئة والظروف المعيشية لألسرة الستخراج المؤشرات

.توفير صورة رقمية عن النمط االستهالكي لألسرة في المجتمع ، وتباينات االستهالك حسب ريف وحضر المحافظات 

.الالزمة لتركيب األرقام القياسية ألسعار المستهلك( التثقيالت)تحديث بيانات األوزان 

.توفير بيانات عن اإلنتاج األسري الموجه نحو االستهالك الذاتي ونسبته من الناتج المحلي

.تحديث مؤشرات القوى العاملة وعمالة األطفال وبيانات اإلعاقات

. المساهمة في توفير البيانات الالزمة إلنشاء نظام معلومات الفقر

العائلي وفقاً لنظام تحديث بيانات اإلنفاق االستهالكي النهائي العائلي لتحسين تقديرات الحسابات القومية في تركيب حسابات القطاع
.م1993األمم المتحدة للحسابات القومية 

.المساهمة في توفير البيانات التي تخدم بناء سلة الغذاء



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

:تحديد مجتمع الدراسة 
تثناء اعتبرت الوحدات السكنية المشغولة بساكنيها هي وحدات مجتمع الدراسة على مستوى حضر وريف كل محافظة من محافظات الجمهورية باس

.البدو الرحل والمساكن الجماعية والثكنات

سقطرىمحافظة من ضمنها أمانة العاصمة ، وأرخبيل 22ووفقاً للتقسيم اإلداري فإن أسر الجمهورية اليمنية تتوزع على 



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 

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 

:إطار المسح 
ومن هذا اإلطار تم سحب المديريات والقطاعات والتعداديةم والذي يعتبر أحدث إطار بمكوناته اإلدارية 2004تم االعتماد على إطار تعداد 

منطقة عد ( 1212)عنقود من ( 1212)واألقسام ومناطق العد التي شملتها عينة المسح كما تم تحديد العناقيد الخاصة بعينة المسح والبالغ عددها 

أسرة في ( 12)أسرة بواقع ( 14,544)على مستوى الحضر والريف وفي األخير تم سحب األسر المختارة والتي شملتها العينة والبالغ عددها 

قرار استالعنقود الواحد وبالتالي فأن اإلطار الذي تم االعتماد عليه في تحديد عينة المسح يحقق مزايا عديدة بحكم حداثته ولعل من أهمها ضمان 
األسر المستهدفة وضمان سالمة ودقة مفردات العينة المختارة



:شمول العينة 

لمجتمع حرصت إدارة المسح خالل المرحلة التحضيرية األولى بأن تشمل عينة المسح كافة مناطق الجمهورية حتى تكون معبرة عن ا

ً ووتعكس خصائصه المختلفة لذلك تم االعتماد على منهجية تضمن تمثيل كافة المحافظات وتشمل ريف وحضر كل محافظة   من إنطالقا

من إجمالي المديريات % ( 89) مديرية وتشكل ما نسبته ( 298)ذلك فقد تم سحب العينة من جميع  محافظات الجمهورية شملت 

وع مديرية ، ونظراً لتباين المديريات من حيث حجوم السكان فيها ومساحاتها باإلضافة إلى تن( 333)في الجمهورية البالغ عددها 

( ومناطق العد القطاعات ، واألقسام ،)التعداديةالظروف الجغرافية وحتى تكون العينة أكثر شموالً ، فقد تم االعتماد على التقسيمات 

نها من م في سحب عينة المسح كونها تمثل وحدات وحجوم متناسبة في عدد السكان إلى جانب التقارب فيما بي2004الخاصة بتعداد 
.حيث الظروف الطبيعية والجغرافية والمناخية

:اإلسناد الزمني  للمسح ( 1-8)

رة زمنية تهدف مسوح ميزانية األسرة إلى توفير بيانات عن مصادر الدخل واإلنفاق وقياس التغيرات المختلفة خالل فت
.كامل محددة ولألخذ بعين االعتبار كافة التغيرات فالبد أن تمتد فترة جمع البيانات لتشمل تلك التغيرات وعادةً ما تكون عام

من هذا المنطلق فقد اعتمدت الفترة المخصصة لجمع بيانات مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض سنة كاملة تمتد للفترة 
.م31/12/2014-م 1/1/2014



:أسلوب اختيار عينة المسح 

م تم اختيار أسلوب المعاينة الطبقية العنقودية ذات المرحلتين ، وبناء على2014انطالقاً من أهداف مسح ميزانية األسرة متعددة األغراض 
.طبقة حضرية وريفية شاملة لكافة محافظات الجمهورية ، موزعة على المحافظات  ( 39)ذلك تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى  

ولتوزيع حجم عينة المسح بين الطبقات المختلفة جرت دراسة مستفيضة قدمت خاللها العديد من اآلراء والمقترحات على ضوئها أقرت إدارة 

المسح إتباع أسلوب الجمع بين التخصيص المتساوي والتخصيص المتناسب للعينة 

-:تخصيص حجم العينة على طبقات المجتمع 

م فأن عينة المسح يجب أن تشمل كافة المحافظات من خالل التخصيص 2014تحقيق ألهداف مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض 

يع حجم لحجم العينة على طبقات المجتمع التي اعتمدت بحسب الحالة الحضرية لمختلف المحافظات ، من هذا المنطلق ينبغي توز

لوب أسرة على طبقات المجتمع المقترحة وهذا يتطلب توزيع حجم العينة على طبقات المجتمع وفقاً ألس( 14544)العينة المحدد 
.إحصائي مناسب يضمن استخراج نتائج ممثلة لكافة طبقات المجتمع 

:توزيع العناقيد المخصصة لكل محافظة في الحضر والريف على أشهر السنة

بالتساوي والعناقيد الباقية تم توزيعها ( 12)تم توزيع مناطق العد أو العناقيد على حضر وريف المحافظة من مضاعفات الرقم  

اطق التي لم بطريقه عشوائية ثم بعد ذلك اخذ بعين االعتبار عدد المشتغلين في كل محافظة وأعيد التوزيع بشكل تحكمي في المن
يتناسب التوزيع العشوائي مع عدد المشتغلين  

شهر حتى نضمن الموسمية في ( 12)تم توزيعها على  ( منطقة عد)عنقود ( 43)فمثالً في محافظة أب في الحضر عدد العناقيد 

عنقود والباقي من ( 36)عناقيد وبالتالي يكون إجمالي العناقيد الموزعة على العينة الحضرية ( 3) جمع البيان فيكون في كل شهر

مع بحوثةالمعناقيد تم توزيعها بطريقة عشوائية مع األخذ بعين االعتبار تناسب حجم العناقيد (7)عناقيد العينة في حضر محافظة اب 
.عدد الباحثين المخصص لكل محافظة



تعريف المفاهيم والمصطلحات

:بالبيانيالمدل

سه رب األسرة  بالبيان  هو نفالمدليشريطة 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 الذيالفرد

:صعوبة السمع  -
.من صعوبه في السمع حتى وان استخدم سماعه طبيه يعاني الذيالفرد

: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 االخريناليستطيعالفرد 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



2014نموذج اإلعاقة من مسح ميزانية االسره



وحتى تكون البيانات قابله  للمقارنة دوليا ووطنيا فقد تم استخدام نموذج اإلعاقة  الخاص بالمجموعة القصيرة لفريق واشنطن حول أداء 

الوظائف 

تتطرق المجموعة التالية من األسئلة إلى الصعوبات التي قد يعاني منها الشخص عند القيام ببعض النشاطات بسبب

":مشكلة صحية"

هل تواجه صعوبة في النظر حتى وأنت تضع نظارات طبية؟. 1

هل تواجه صعوبة في السمع حتى مع استخدام معينات سمعية؟. 2

هل تواجه صعوبة في المشي أو صعود الساللم؟. 3

هل تواجه صعوبة في التذكر أو التركيز؟. 4

هل تواجه صعوبة في االعتناء بنفسك مثل االستحمام أو ارتداء المالبس؟. 5

هل تواجه صعوبة في التواصل مع اآلخرين باستخدام لغتك المعتادة، أي في التفاهم مع اآلخرين؟. 6

:فئات اإلجابة عن جميع األسئلة

ال صعوبة. 1

بعض الصعوبة. 2

صعوبة كبيرة. 3
ال أستطيع أبد ا  . 4



المستقبليهالتحديات والخطط 

كمصدر دخل وذلك باستخدام االشخاص االعاقهمن ضمن التحديات ان كثير من االسر بسبب الفقر قد اخذت 
للشحاتهالمعاقين 

لذلك يجب االسرهبمنظور العار وترفض االدالء عن وجود معاقين في االعاقهوكثير من االسر تنظر الى 
ي وذلك بزيادة الوعي ومحاولة ايجاد طرق لمساعدة المعاق لكي يكون فردا له تأثير فالسائدهالثقافهتغيير هذه 

المجتمع
قد زادت وبشكل كبير وبجميع المحافظات لذلك نحتاج لمسح شامل االعاقهنظرا للحرب الدائرة فان نسبة 

للمقارنهقابله الناتجهلتكون البيانات العالميهلرصد هذه الحاالت بدقه  باستخدام المعايير 
به من فريق واشنطن الموصىاالعاقهبضرورة اتباع نموذج االحصائيهاالجهزهوان يتم مراسلة رؤساء 

يمكن  استخدام المجموعة الموّسعة لفريق واشنطن حول أداء الوظائف الدقهوللمزيد من 
كمسح الميكس والمسح الديموغرافي االسريهبكل المسوح االعاقهايضا يجب مراعاة استخدام نموذج 

الصحي


