
MICS 6صعوبات الوظیفیة من خاللال
2018

2019أكتوبر عمان،  



2014لسنةوالسكنىللسكانالعامالتعداد:
باإلعاقةالمتعلقةالمؤشراتكللإلحصاءالوطنيالمعھدأصدر

المؤشراتمتعددالعنقوديالمسحMics كللإلحصاءالوطنيالمعھدأصدر:2018لسنتة6
باإلعاقةالمتعلقةالنتائج

البیاناتمعالجةبصددالمعھد:2019لسنةالمصغروالسكنىللسكانالعامالتعداد

مصادر مؤشرات الصعوبات الوظیفیة



منظمةتقودهالذياألسریةللمسوحدوليبرنامجھو(MICS)المؤشراتمتعددالعنقوديالمسح
.الیونیسیف

بالتعاونلإلحصاءالوطنيالمعھدطرفمن2018سنةالمسحھذامنالسادسةالدورةتنفیذتم
.(MDICI)الدوليوالتعاونواالستثمارالتنمیةوزارةمع

تونسفيمراتأربعُنفذوقد:MICS22000سنة،MICS32006سنة،MICS4في
MICSو2011-2012 .2018سنة6

المسح العنقودي متعدد المؤشرات



منھجیة المسح

واألطفالسنة49و15بینأعمارھمتتراوحالذینوالرجالالنساء:المستھدفةالفئات.

أسرة12000قرابة:العینةحجم

2014لسنةوالسكنىللسكانالعامالتعداد:العینةسحبقاعدة.

معیارھيلمختارةاالطبقیةالمعاییر.العشوائیةالطبقیةباستعمالالعینةسحبتمّ :العینةسحبطریقة
الشرقي،وبالجنالغربي،الوسطالشرقي،الوسطالغربي،الشمالالشرقي،الشمالتونس،إقلیم(الجھات
.)ریفيوحضري(اإلقامةوسطومعیار)الغربيالجنوب

الطبقات:

.حجمھامعالمتناسباالحتمالطریقةعلىاستناداعشوائيعنقود600سحب:األولىالمرحلة1.

.عنقودكلفيعشوائيبشكلأسرة20سحب:الثانیةالمرحلة2.

أسرة70یساويالعنقودحجممتوسط:مالحظة–



العمل المـیداني ونسب االستجابة
اإلستجابةنسب(%)

11,225

11,473

11,996

بیان  المستجیبون لإلست

الموجدون في العینة 

حجم العینة  

97.8



سنة49-18الرجال والنساء -

سنة17-5األطفال -

سنوات 4-2ااألطفال-

نموذج القدرات الوظیفیة



محور اإلعاقة من خالل المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

o17-5األطفال  (األسـئلة(

o ستخدم النظارات أو العدسات الالصقةیھل

o ستخدم معین سمعيیھل

م500أو م100لمسافة واجھ صعوبة في المشيیھل •

حتى باستعمال الة مساعدةالمشيصعوبة في واجھ یھل •

نعم 

عندما تستخدم النظارات أو 
ھل تواجھ العدسات الالصقة 
صعوبة في الرؤیة

ھل تواجھ صعوبة في الرؤیةال

نعم 

ال

عندما تستخدم المعین السمعي، ھل تواجھ 
صعوبة في السمع؟

ھل تواجھ صعوبة في السمع



اإلستماراتنموذج القدرات الوظیفیة في 
داء كاالغتسال أو ارت، ھبنفسواجھ صعوبة في العنایة یھل 

المالبس؟

صعوبة في التّذكر أو التركیز واجھ یھل

بناء عالقات صداقةتواجھ صعوبة في ھل 

ھل یواجھ صعوبة في السیطرة على تصرفاتھ 

اإلجـابـات
ال یواجھ أیة صعوبة 1
یواجھ بعض الصعوبة 2

یواجھ كثیر من الصعوبة3
ال یستطیع نھائیا        4



اإلستماراتنموذج القدرات الوظیفیة في 
كم من مرة في األسبوع یكون عصبي

كم من مرة یكون حزین أو كئیب
اإلجـابـات

یومیاً  1
أسبوعیاً  2
شھریاً  3

بضع مرات في السنة 4
یحدث أبداً ال 5



)لفي مجال واحد على األق(الصعوبات الوظیفیة لدى الطفل حسب الفئة العمریة

النتـائـج
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المجموع الذكور اإلناث



النتـائـج
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سنة17-2تباین الصعوبات الوظیفیة لدى األطفال 



النتـائـج

المساعدة والذین یعانون من صعوبات وظیفیة األطفال الذین یستخدمون األجھزة
سنة2-17
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سنة حسب وسط اإلقامة 49-18الصعوبات الوظیفیة لدى النساء والرجال 

النتـائـج
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المجموع حضري ریفي



2024إدراج محور اإلعاقة بالتعداد العام للسكان والسكنى •
والعمل على تحسینھ بالتنسیق مع األطراف المتدخلة

ون تحسین جودة المصادر اإلداریة بالتعاون مع وزارة الشؤ•
رامج و التصرف في السیاسات و البالمتابعة واإلجتماعیة

باالعتماد على المعطیات المجمعة 

الخطوات المقبلة



شكرا على حسن انتباھكم
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