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شكر وتقدير
كة  اء الستشارية التقنية المش�ت ية التابع لمجموعة الخ�ب ي بجودة بيانات القياسات الب�ش

ي الفريق العامل المع�ن
أَعد هذا التقرير التق�ن

ن وحدة تقييم النمّو وترّصده  ك ب�ي ي ظل التنسيق المش�ت
ن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف المعنية برصد التغذية، وذلك �ن ب�ي

ي منظمة الصحة العالمية وفرع التحليلت والبيانات التابع لفرع البيانات 
دارة المعنية بالتغذية من أجل الصحة والتنمية �ن التابعة للإ

ي اليونيسيف.  
والبحوث السياسات �ن

أعضاء الفريق العامل: تريفور كروفت ))Inner City Fund [ الرئيس المشارك ]، عمر داري )وكالة الوليات المتحدة للتنمية الدولية(، 

ي 
ي المع�ن

رفائيل فلوريس- أيال )مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها( [ الرئيس المشارك ]، إيفا ليدمان )الفريق الستشاري التق�ن

غاثة والحالت النتقالية(، رينالدو مارتوريل )جامعة إيموري(، لينيت نويفلد )التحالف العالمي  بمبادرة الرصد الموحد وتقييم الإ

ي )إدارة  ي للإحصاءات الصحية(، أبيغيل ب�ي
ن التغذية(، سنثيا أوغدن )مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها/ المركز الوط�ن لتحس�ي

ن )منظمة العمل من أجل مكافحة الجوع  التنمية الدولية )المملكة المتحدة((، كلودين برودون )منظمة إنقاذ الطفولة(، فيكتوريا سوفبل�ي

ي للصحة العمومية المكسيك(، 
يزا شاماه ليفي )المعهد الوط�ن غاثة والحالت النتقالية(، ت�ي – كندا/ مبادرة الرصد الموحد وتقييم الإ

(، برادلي وودروف )خب�ي مستقل(. ي و�ب فيث ثويتا )جامعة ن�ي

ي الصحة( وسوريل 
ن بورغي )منظمة الصحة العالمية( ومونيكا كوثاري )برنامج التكنولوجيا المناسبة �ن يل�ي ونزجي تقديرنا الخاص لإ

ي مراحل 
ابيث سومرفلد )FHI 360( ومونيكا وولدت )FHI 360( عىل كتابة عّدة فروع واستعراض الوثيقة �ن ن ناماسته ))Inner City Fund وال�ي

مختلفة.

وع: ماري أريموند  ي مختلف مراحل الم�ش
ويتقدم الفريق العامل بالشكر أيضاً للعديد من الأشخاص الذين قدموا ُمدَخلت قيمة �ن

ة استشارية، منظمة الصحة  ن )خب�ي ة مستقلة(، ديانا إستيف�ي )FHI 360(، روكوندو بينيديكت )Inner City Fund(، مونيكا بلوس�ن )خب�ي

ون )منظمة الصحة  ن )جامعة واشنطن(، لري غرومر- س�ت العالمية(، إدوارد فرونجيلو )جامعة ساوث كارولينا(، جوناثان غورست�ي

العالمية(، لويز مويريجي )اليونيسيف(، كونتال كومار ساها )منظمة الصحة العالمية(. وعلوة عىل ذلك، نتقدم بالشكر إل دافيد 

ي أجراها 
ي بالعتيان؛ وريتشارد كومابىلي )اليونيسيف( عىل التحليلت ال�ت

ي وضع الفرع المع�ن
ميغيل )اليونيسيف( عىل ما قدمه من دعم �ن

ات عىل  دة المؤ�ش ي بالستقصاءات الجماعية المتعدِّ
كة لسوء التغذية؛ والفريق المع�ن لمجموعات بيانات استقصاء التقديرات المش�ت

ي مراحل مختلفة من الوثيقة. 
ي قدمها �ن

التعليقات ال�ت

رت مرسيدس  وع. ووفَّ ن )منظمة الصحة العالمية( وجوليا كراسيفك )اليونيسيف( بتنسيق الضطلع بهذا الم�ش ا دومينغ�ي ن وقد قامت إل�ي

اف بوجه عام.   �ش ي )اليونيسيف( التوجيه والإ
دي أونيس )منظمة الصحة العالمية( وشيكا هايا�ش
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مقدمة
ام بتحقيق الغايات التغذوية العالمية  ن ي الل�ت

د ذلك �ن نسان وعافيته. ويتجسَّ ايداً بأهمية التغذية لصحة الإ ن شهد العقد الأخ�ي وعياً م�ت

ي عام 2012، والمرمى الطموح لأهداف التنمية المستدامة 
ي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون �ن

الست لعام 2025 ال�ت

ي »وضع حّد لجميع أشكال الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030« )1(. ويؤكد عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 
المتمثِّل �ن

ي تحقيق هذه الغايات العالمية استثمارات 
نهاء سوء التغذية بجميع أشكالها )2(. ويقت�ن ام بتعبئة الجهود الدولية لإ ن عىل هذا الل�ت

صد.  ي برامج التغذية وال�ت
كافية �ن

ية  ية. وتتسم بيانات القياسات الب�ش ات الرئيسية للحالة التغذوية لمجموعة سكانية ما إل بيانات القياسات الب�ش ويستند بعض المؤ�ش

ي 
ن والمنارصين، ولسيما �ن امج والباحث�ي الدقيقة بأهمية حاسمة بالنسبة لتوف�ي المعلومات الموثوقة لراسمي السياسات ومديري ال�ب

ي 
ية مهّمة أيضاً لتقييم كيفية تنفيذ التدخلت الصحية والتغذوية وتوجيه التخطيط �ن المجال التغذوي. وجودة بيانات القياسات الب�ش

المراحل اللحقة. 

ية من أجل إتاحة فهم واضح لحجم مشاكل سوء التغذية وتوزيعها  ي الستقصاءات الممثِّلة للسكان، تُجمع بيانات القياسات الب�ش
و�ن

ن الحالة التغذوية للمجموعات السكانية المعنية. ويعتمد نوع الستقصاء عىل  ي بلد ما وتصميم التدخلت ورصدها من أجل تحس�ي
�ن

دة لجمع  ية وطرائق موحَّ دة بشأن جودة بيانات القياسات الب�ش السياق، بيد أنه ينبغي لجميع الستقصاءات أن تتّبع معاي�ي موحَّ

ورية لكي تتمكن الحكومات وسائر أصحاب المصلحة  ية القابلة للمقارنة والدقيقة رصن البيانات وتحليلها وإبلغها. وبيانات القياسات الب�ش

امج الخاصة بالتغذية والمراعية للتغذية واتخاذ القرارات بناًء عىل ما تحرزه من تقدم.  من رصد كيفية تنفيذ ال�ب

ك  ي واشنطن العاصمة من أجل وضع فهم مش�ت
ي عام 2015، استضافت وكالة الوليات المتحدة للتنمية الدولية اجتماعاً تقنياً )3( �ن

و�ن

ن إمكانية  ي تواجهها، وتقديم توصيات بشأن تحس�ي
ية وجوانب قوتها والتحديات ال�ت لأهداف منهجيات استقصاءات القياسات الب�ش

كت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(  ي عام 2017، اش�ت
ية ودّقة التقديرات السكانية. و�ن ن بيانات القياسات الب�ش المقارنة ب�ي

: الدروس المستمدة من  ن صد التغذوي�ي ي استضافة اجتماع بشأن »تعزيز وتنفيذ الرصد وال�ت
مع منظمة الصحة العالمية )المنظمة( �ن

ّصد القائمة. وقد  ات التغذية ونظم ال�ت ي جميع الأقاليم ومناقشة مؤ�ش
ن عىل الدروس المستفادة �ن ك�ي ي جنيف من أجل ال�ت

الميدان« �ن

قليمي والعالمي.  ي والإ
ي بيانات التغذية اللزمة لرصد التقدم عىل المستوى الوط�ن

سّلط هذا الجتماع الضوء عىل الثغرات الموجودة �ن

ن طرائق جمع البيانات وتحليلها  ية والمواءمة ب�ي اء أيضاً بوجود حاجة إل معاي�ي لتقييم جودة بيانات القياسات الب�ش وسلَّم فريق الخ�ب

ن المنظمة واليونيسيف المعنية برصد التغذية  كة ب�ي اء الستشارية التقنية المش�ت وإبلغها )4(. ولهذا الغرض، أنشأت مجموعة الخ�ب

ن جودة البيانات وتوحيد  ية لتحس�ي ي عام 2016 من أجل وضع مجموعة من التوصيات بشأن جمع بيانات القياسات الب�ش
فريقاً عاملً �ن

بلغ.   طرائق التحليل والإ

الغرض

اء الستشارية التقنية المعنية برصد التغذية  ية التابع لمجموعة الخ�ب ي بجودة بيانات القياسات الب�ش
تمثَّلت مهّمة الفريق العامل المع�ن

ية(  ية )مبحث القياسات الب�ش ي القياسات الب�ش ي تعريف المعاي�ي والقواعد الأساسية للعتيان )أخذ العّينات(، وتدريب اختصاص�ي
�ن

ية  ي ذلك تقييم الجودة، وتحليل بيانات القياسات الب�ش
اف وإدارة البيانات، بما �ن �ش وتوحيد أساليب عملهم، وجمع البيانات والإ

ن  ن المعني�ي رشادات للعامل�ي ي تهدف إل توف�ي الإ
ي هذه الوثيقة ال�ت

ها وإبلغها. وتتمثَّل إحدى الحصائل الرئيسية لمداولتها �ن وتفس�ي

ي الستقصاءات الوطنية للأ� 
ت استناداً إل استعراض الأدوات المستخدمة حالياً �ن ية. وقد أُِعدَّ ي تشمل قياسات ب�ش

بالستقصاءات ال�ت

غاثة  ات، ومبادرة الرصد الموحد وتقييم الإ دة المؤ�ش المعيشية )الستقصاءات الديمغرافية والصحية، والستقصاءات الجماعية المتعدِّ

بلغ بشأن الغايات التغذوية العالمية )المتعلقة  ح مجموعة من التوصيات لتعزيز جودة الإ والحالت النتقالية، وما إل ذلك(، وهي تق�ت

ي صفوف الأطفال( والغاية 2-2 من أهداف التنمية المستدامة.
بالتقزّم والهزال وزيادة الوزن �ن

اء. ولدى  ي هذه الوثيقة إل البّينات بينما يعتمد بعضها الآخر عىل التجربة العملية ومشورة الخ�ب
ويستند بعض التوصيات الواردة �ن

رشادات التقنية، كان من الواضح أن هناك حاجة إل مزيد من البحوث من أجل توف�ي مجموعة أك�ب من التوصيات  إعداد هذه الإ
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ورة إل جمع بيانات  المستندة إل البّينات وتقرير ما إذا كان استخدام أدوات القياس الأك�ش تقدماً من الناحية التكنولوجية يؤدي بالرصن

ية لفائدة  ن جودة بيانات القياسات الب�ش ي إرشاد منفذي الستقصاءات إل كيفية تحس�ي
أك�ش دّقة. ويتمثَّل الهدف من هذه الوثيقة �ن

ي سبيل تحقيق الغايات التغذوية العالمية لعام 2025 وأهداف التنمية 
الرصد العالمي. وينبغي لها أن تسمح للبلدان بتتّبع تقدمها �ن

المستدامة لعام 2030 بمزيد من الفّعالية. 

النطاق 
يُقصد بهذه الوثيقة أن تكون مرجعاً للخطوات الموىص بها بشأن جمع تقديرات سوء التغذية وتحليلها وإبلغها استناداً إل 

دة لتوليد تقديرات  ي تحديد طرائق موحَّ
ستقصاءات الممثِّلة وطنياً. ويتمثَّل هدفها �ن ية المستمدة من الإ بيانات القياسات الب�ش

ي صفوف الأطفال 
ية المتعلقة بالوزن والطول/ ارتفاع القامة والعمر �ن ممثِّلة لسوء التغذية استناداً إل بيانات القياسات الب�ش

ن صفر و59 شهراً(.   اوح أعمارهم ب�ي دون سن الخامسة )أو الذين ت�ت

ي حالت الطوارئ، 
حة �ن مكان استخدام بعض توصياتها وأدواتها المق�ت وتقع سياقات الطوارئ خارج نطاق هذه الوثيقة. وقد يكون بالإ

ي مثل هذه السياقات. وقد 
بيد أن بعض الخطوات قد ل تكون ممكنة بسبب محدودية الموارد والحاجة الملّحة إل تقديرات �يعة �ن

ي الأمر نهجاً أك�ش ارتباطاً بالسياق. 
يقت�ن

ي أدلة 
ي تتمثَّل أهمها �ن

ية استناداً إل قياسات الوزن والطول/ ارتفاع القامة والعمر وال�ت ات القياسات الب�ش ز التوصيات عىل مؤ�ش وتُركِّ

ية التالية: القياسات الب�ش

	   الوزن بالنسبة للعمر؛

	   الطول بالنسبة للعمر أو ارتفاع القامة بالنسبة للعمر؛

	   الوزن بالنسبة للطول أو الوزن بالنسبة لرتفاع القامة.

ات من قبيل الهزال )الوزن بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة يِقل عن وسيط معاي�ي نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية بأك�ش من  والمؤ�ش

ضعف النحراف المعياري( والتقزّم )الطول/ ارتفاع القامة بالنسبة للعمر يِقل عن وسيط معاي�ي نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية 

بأك�ش من ضعف النحراف المعياري( وزيادة الوزن )الوزن بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة يزيد عىل وسيط معاي�ي نمو الطفل لمنظمة 

ن صفر و59 شهراً، ل تُشكِّل فقط  اوح أعمارهم ب�ي ي صفوف الأطفال الذين ت�ت
الصحة العالمية بأك�ش من ضعف النحراف المعياري( �ن

ات  جزءاً من إطار رصد التغذية العالمي للتنفيذ الشامل لتغذية الأمهات والرّضع وصغار الأطفال )6(، وإنما هي أيضاً ثلثة من المؤ�ش

ي 
الستة الخاصة بالغايات التغذوية العالمية وكذلك بالغاية 2-2 من أهداف التنمية المستدامة. ولم يُدَرج محيط منتصف أعىل الذراع �ن

ي 
ي سبيل تحقيق الغايات التغذوية العالمية ال�ت

هذه الوثيقة بالنظر إل أنه ليس من تعاريف الهزال المستخدمة لتتّبع التقدم المحَرز �ن

حددتها جمعية الصحة العالمية.

الفئة المستهدفة 

ية، وعىل وجه الخصوص الفئات التالية: ي تجمع بيانات القياسات الب�ش
ي الستقصاءات ال�ت

ة �ن ن ذوي الخ�ب ن التقني�ي تستهدف هذه الوثيقة العامل�ي

	   مديرو الستقصاءات؛

ي الستقصاءات الوطنية؛
	   مقدمو المساعدة التقنية �ن

ي تقدم تقاريرها إل الحكومة بشأن أهداف التنمية المستدامة وجمعية الصحة العالمية، ومنفذو 
	   منظمات الستقصاء الوطنية )ال�ت

ية بشأن الأطفال، وما إل ذلك(؛ ي تشمل قياسات ب�ش
      الستقصاءات الممثِّلة ال�ت

	   المنظمات الدولية والوطنية المهتّمة بجودة البيانات؛

	   الباحثون؛

ي مجال الصحة العمومية. 
	   اختصاصيو التغذية �ن
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�� تنظيم ا�ستقصاءالعمل الميدا

وتصميمه معالجة البيانات

التخطيط
ا�عتيان

وضع ا�ستبيان
التدريب
المعدات

جمع البيانات
المقاب�ت ا�ستط�عية والقياسات

تسجيل البيانات وإدخالها
� ذلك إعادة

�� ضمان الجودة (بما 
القياس المعّمى

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

تقييم جودة البيانات
تحليل البيانات
تفس�� البيانات

ب�غ ا��

الموجز

ي ذلك توصيات بشأن مرحلة التخطيط وإجراءات العتيان ووضع 
تنقسم هذه الوثيقة إل ثلثة فصول رئيسية )الشكل 1(. يصف الفصل 1 تنظيم الستقصاء وتصميمه بما �ن

، ولسيما بشأن  ي
ية. ويوّفر الفصل 2 إرشادات بشأن دعم جمع بّينات عالية الجودة خلل العمل الميدا�ن الستبيان وتدريب الأفرقة الميدانية والمعدات اللزمة للقياسات الب�ش

إجراءات جمع البيانات، وبشأن إجراء المقابلت الستطلعية والضطلع بالقياسات وبشأن عملية تسجيل/ إدخال البيانات وإجراءات التحقق من ضمان الجودة الموىص بها 

ها وإبلغها. وهو يوّفر  د الموىص به لتحليل تقديرات سوء التغذية وتفس�ي ي المكتب المركزي والنهج الموحَّ
خلل العملية. ويصف الفصل 3 إجراءات تقييم جودة البيانات �ن

ي 
ح عدداً من الخطوات لتعزيز جودة البيانات. وحسب القتضاء، جرى ربط التوصيات �ن عداد تقرير متسم بالشفافية. ويوّفر كل فصل سبباً منطقياً ويق�ت أيضاً نهجاً موحداً لإ

احات بشأن كيفية تلفيها. ي جودة البيانات واق�ت
ي قد تؤثّر �ن

ن 1 و2 أيضاً أمثلة للممارسات الخاطئة ال�ت كل خطوة من العملية بأدوات مفيدة. ويتضمن بعض فروع الفصل�ي

ي يوّجه فيها مخططو الستقصاء ومنّفذوه عملية 
ي طبيعتها. فالفصلن 1 و2 معنيان بخطوات الستقصاء ال�ت

وتعرض الفصول الثلثة مواد أو مجموعة من التوصيات المختلفة �ن

ي كل مرحلة من 
إجراء الستقصاء ويتحملون المسؤولية النهائية عن جمع بيانات الستقصاء. ومن ثم، يتضمن هذان الفصلن الممارسات الخاطئة الُممكنة وكيفية تلفيها �ن

ز الشفافية. د وإعداد تقرير يُعزِّ ي أعقاب اتّباع نهج موحَّ
ح كيفية تقييم جودة البيانات وتحليل البيانات �ن مراحل التخطيط وجمع البيانات. أّما الفصل 3 في�ش

ية ن جودة البيانات ع�ب عملية استقصاء القياسات الب�ش الشكل 1: تحس�ي
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ية: ية عّدة عنارص حاسمة الأهمية لتعزيز جودة بيانات القياسات الب�ش يشمل تنظيم استقصاء قياسات ب�ش

1-1-   التخطيط

1-2-   العتيان

1-3-   وضع الستبيان

1-4-   التدريب والتوحيد

1-5-   المعدات

1-1 التخطيط
ح أن تؤدي إل توليد بيانات جيدة.  ية خطوات متنّوعة لتنفيذ تداب�ي من المرجَّ يشمل تخطيط الستقصاءات لجمع بيانات القياسات الب�ش

ي
ي الممارسات الخاطئة الشائعة ال�ت

ن نقاط التحكم الحاسمة لتل�ن
ِّ د هذا الفرع الخطوات الرئيسية لتخطيط الستقصاءات ويُع�ي ويحدِّ

ي جودة البيانات ويسلِّط الضوء عىل التوصيات الرامية إل تجنب هذه الأخطار.
قد تؤثّر �ن

الخطوات الرئيسية لدعم عملية تخطيط الستقصاء

ي بالستقصاء(.
ي المع�ن

)أ(   التخطيط الأولي للستقصاء )اللجنة التوجيهية للستقصاء/ الفريق العامل التق�ن

ي العتيان(.
)ب(   إعداد بروتوكول الستقصاء )مدير الستقصاء، إحصا�أ

)ج(   اختيار طريقة جمع البيانات )مدير الستقصاء(.

.) ي
ن )مدير الستقصاء، منسقو العمل الميدا�ن ي ذلك دليل الُمستطِلع�ي

)د(   إعداد دليل الستقصاء بما �ن

علن عن مجموعات البيانات )مدير الستقصاء(. )ه(   توقيع اتفاق مع الحكومة بشأن الإ

ي العتيان(.
ي )مدير الستقصاء، إحصا�أ

طار الزم�ن )و(   تحديد الإ

)ز(   الحصول عىل الموافقة من الناحية الأخلقية حسب القتضاء )مدير الستقصاء(. 

)ح(   اختيار الأفرقة الميدانية )مدير الستقصاء(.

ي )مدير الستقصاء(.
)ط(   إعداد خطة العمل الميدا�ن

نظرة عامة عىل خطوات التخطيط

)أ(   التخطيط الأولي لالستقصاء

ي الملحق
ي اللجنة التوجيهية للستقصاء )انظر المخطط التنظيمي للستقصاء �ن

ية عضواً �ن اء القياسات الب�ش يوىص بأن يكون أحد خ�ب

ي فريق خارجي من أصحاب المصلحة وتوَضع عملية رسمية
ية �ن ي القياسات الب�ش

د خب�ي �ن ي حالة عدم التمكن من ذلك، يُحدَّ
1(. و�ن

ي قرارات اللجنة التوجيهية.
سهام �ن تسمح لهذا الخب�ي بالإ

ة نفسها. ويوىص  د ما إذا كانت هناك استقصاءات أخرى معنية بالموضوع نفسه من المقرر إجراؤها خلل الف�ت وقبل البداية، يُحدَّ

ك وتعزيز الكفاءة وتجنب ازدواج الجهود. وإذا كانت هناك حاجة إل استقصاء يشتمل عىل  بذلك من أجل إتاحة إمكانية العمل المش�ت

ي تعريف نطاقه )انظر الملحظة 1( وتحديد المجموعة السكانية المستهدفة
ية، فإن الخطوة الأول تتمثَّل �ن ات قياسات ب�ش مؤ�ش

ي
ن أغراضه الرئيسية، مع مراعاة السياق الذي سيجري فيه الستقصاء. وثانياً، ينبغي ضمان الموارد اللزمة للعملية بكاملها، بما �ن وتعي�ي

ن وغ�ي ذلك من التكاليف المالية. وثالثاً، ينبغي وضع  ، وكذلك الوفاء بتكاليف العامل�ي ي
اء المعدات اللزمة والدعم اللوجيس�ت ذلك �ش

ية، ي ذلك جمع بيانات القياسات الب�ش
ي إجراء الستقصاءات، بما �ن

ة �ن ن مدير مناسب1 للستقصاء له خ�ب
َّ ي للستقصاء. ويع�ي

إطار زم�ن

لقيادة الستقصاء.

ي الملحق 2.
د للوظائف �ن 1   يرد نموذج لتوصيف موحَّ
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1
ية( ات القياسات الب�ش المالحظة 1: توصية بشأن نطاق الستقصاء )فيما يتعلق بمؤ�ش

ي تستند إليها الغايات التغذوية العالمية لعام 2025 لجمعية الصحة العالمية وأهداف 
ية ال�ت ات القياسات الب�ش تش�ي مؤ�ش

اوح أعمارهم  التنمية المستدامة لعام 2030 )التقزّم والهزال وزيادة الوزن( إل الأطفال دون سن الخامسة )أي الأطفال الذين ت�ت

ي
ن صفر و59 شهراً(. ومن المهّم جداً الحصول عىل معلومات عن الأطفال دون ستة أشهر من العمر وإدراجها �ن ب�ي

ي الستقصاءات الوطنية:
ية. ونوىصي بأن يُدَرج �ن استقصاءات القياسات الب�ش

ن صفر و59 شهراً بدللة عدد الأشهر المكتملة؛ اوح أعمارهم ب�ي -   جميع الأطفال الذين ت�ت

ي الغايات التغذوية لعام 2025: التقزّم والهزال وزيادة الوزن.
ات الُمدرجة �ن -   المؤ�ش

ي جميع الستقصاءات
د �ن وتوكول موحَّ ي الستقصاءات الوطنية: ل يوىص بهذا التقييم ك�ب

تقييم الوذمة الثنائية الجانب �ن

ي العديد من البلدان وأيضاً، وهذا هو الأهم، لأنه يُمكن بسهولة
بالنظر إل أن سوء التغذية المصحوب بوذمة غ�ي شائع �ن

ي تشخيصها.
الخطأ �ن

ي الستقصاء، ينبغي تدريب الأفرقة الميدانية بشكل مناسب عن طريق تعريفها
وإذا أُدرج تقييم الوذمة الثنائية الجانب �ن

ي من جميع حالت الوذمة الملحظة خلل جمع البيانات.
ف الميدا�ن بحالت فعلية. وينبغي أن يتحقق الم�ش

وعندما يكون تقييم الوذمة الُمْنَطِبَعة الثنائية الجانب جزءاً من التقييم، ينبغي أن يتضمن تقرير الستقصاء نتائج منفصلة 

ن بوذمة.  ن بوذمة وغ�ي المق�ت لحالت سوء التغذية الحاد المق�ت

ة لتنفيذ االستقصاء من أجل السماح بالمقارنة مع االستقصاءات السابقة )قد يكون للعوامل  •   تحديد أفضل ف�ت

ية(. ات القياسات الب�ش الموسمية أثر عىل مؤ�ش

ن جميع القياسات واالأسئلة الالزمة لتقييم مدى انتشار التقزّم والهزال وزيادة •   المراعاة الواجبة خالل التخطيط لتضم�ي

الوزن بالنظر إىل أهميتها للغايات التغذوية العالمية وأهداف التنمية المستدامة.

ي
انية الستقصاء �ن ن 	   يرد ملف إكسل لحساب م�ي

MICS toolkit )Appendix A, Budget Calculation Template(

)ب(   إعداد بروتوكول الستقصاء

اف عىل عملية إعداد بروتوكول الستقصاء توطئة لعتماده من  �ش ينبغي لمدير الستقصاء، بالتعاون مع سائر أصحاب المصلحة، الإ

ي الستقصاء: ويشمل ذلك  اللجنة التوجيهية للستقصاء. وينبغي لمدير الستقصاء تعريف الخطة التحليلية بدعم من أحد إحصائ�ي

ات والبيانات اللزمة لحسابها والمجموعة السكانية المستهدفة وفئات التوزيع المطلوبة وغ�ي ذلك من المواصفات  تعريف المؤ�ش

: اللزمة لتحقيق أغراض الستقصاء. وتشمل مهام مدير الستقصاء ما يىلي

ي بالأحداث المحلية يُمكن استخدامه لتحديد تاريخ ميلد الأطفال عندما ل يكون 
اف عىل تصميم الستبيان وجدول زم�ن �ش -   الإ

معروفاً؛

ن من أجل توف�ي معلومات عن كيفية إكمال الستبيان والإجراءات الصحيحة  -   الختبار المسبق للستبيان ووضع دليل للمستطلع�ي

ية )لمزيد من المعلومات، انظر الفرع 1-3 بشأن وضع الستبيان(؛ ي القياسات الب�ش
المّتبعة �ن

نصائح

أدوات

http://mics.unicef.org/tools
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، وكذلك أفرقة رسم الخرائط وإعداد القوائم خلل مراحل  ن ن المتناوب�ي ف�ي ية اللزمة )العدد اللزم من الأفرقة والم�ش -   تحديد الموارد الب�ش

العتيان(؛

ي تُجَمع البيانات فيها بمساعدة الحاسوب، ربما يُمكن لمعدات
ي الحالت ال�ت

-   تحديد الحتياجات الخاصة من المواد والمعدات: �ن

ي إدخال البيانات )انظر الفرع 1-5 بشأن المعدات
ي الخطأ �ن

ة إل الجهاز اللوحي من أجل تل�ن ونية إرسال البيانات مبا�ش لك�ت الوزن الإ

المستوفية لمواصفات معّينة(؛

-   توحيد المعدات التقنية.

)ج(   اختيار طريقة جمع البيانات 

ي الميدان بمساعدة الحاسوب. وقد
ن جودة البيانات وتيس�ي تبادلها، يوىصي العديد من الوكالت باستخدام جمع البيانات �ن بغية تحس�ي

ن جودة بيانات استقصاءات التغذية  أثبتت التجربة أن اعتماد هذا النهج بدلً من العتماد عىل الستبيانات المستندة إل الأوراق يُحسِّ

ي يجري جمعها )7(. ويتصف جمع البيانات باستخدام الحواسيب أو الهواتف الذكية مقارنًة بالنظم التقليدية المستندة إل الأوراق 
ال�ت

بالمزايا التالية:

-   إنه أك�ش سهولة للمستخدم؛

-   يُمكن رصد أداء الأفرقة بمزيد من الي� وال�عة؛

-  جمع البيانات ورقمنتها من مصدرها يتيح إدخال البيانات بمزيد من الفّعالية والدقة، مما يؤدي إل بيانات أك�ش اتساقاً؛

نت وقت جمع البيانات؛ ن�ت ي الأمر وجود وصلة نقالة إل الإ
-   ل يقت�ن

ي أي سياق؛
دة لأغراض جمع البيانات المستند إل الحاسوب، كما يُمكن إعادة استخدامها �ن -   يُمكن بسهولة برمجة الستبيانات الموحَّ

دة تبعاً لحتياجات الستقصاء، كما يُمكن بسهولة نقل البيانات  -   يُمكن مراقبة الأخطاء بمزيد من الدّقة باستخدام نطاقات وقيود محدَّ

إل برمجيات أخرى؛

ي غضون أيام بدلً من أسابيع.
-   يُحصل عىل النتائج �ن

ات د المؤ�ش ي مجموعة أدوات الستقصاء العنقودي المتعدِّ
وتوكول استقصاء �ن 	   يرد نموذج ل�ب

)MICS survey plan template, 2017( جنباً إل جنب مع أدوات متنّوعة لتقييم المستلزمات المطلوبة 

)MICS Listing and Fieldwork Duration, Staff and Supply Estimates Template, 26 May 2017(

   لمزيد من المعلومات عن مزايا المقابلت الستطلعية المساعدة بالحاسوب وعيوبها انظر

DHS Survey Organization Manual 2012, p. 19

ن ي ذلك دليل الُمستطِلع�ي
)د(   إعداد دليل الستقصاء بما �ن

ينبغي أن يتضمن الدليل وصفاً واضحاً لإجراءات جمع البيانات الميدانية المكّيفة للستخدام من جانب أفرقة الستقصاء. وينبغي أن 

ن بشأن العادات المحلية وكيفية تقديم الفريق إل ممثىلي وحدات العتيان الأولي وتحديد الأ�  دة للمستطلع�ي يتضمن تعليمات محدَّ

توكول من أجل إكمال الستبيان تماماً والضطلع بإجراءات القياسات  ي يجري اعتيانها وإعادة الزيارات استناداً إل ال�ب
المعيشية ال�ت

افية والضطلع  �ش ية عىل النحو الصحيح وما إل ذلك. وينبغي للدليل أن يتضمن أيضاً فصلً يصف كيفية القيام بالمهام الإ الب�ش

بإجراءات التوحيد من أجل ضمان الجودة خلل جمع البيانات.  

عالن عن مجموعات البيانات  )ه(   توقيع اتفاق مع الحكومة بشأن الإ

علن عن مجموعة البيانات الأولية لغرض تبادلها  ذ للستقصاء أن يتوصل إل اتفاق جماعي مع الحكومة بشأن الإ ينبغي للفريق المنفِّ

ها عقب اكتمال الستقصاء. ويوىص بإتاحة مجموعات البيانات الكاملة والأولية دون قيود. ون�ش

ي 
طار الزم�ن )و(   تحديد الإ

ي اللزم لتنظيم استقصاء
طار الزم�ن ن مراعاة عّدة عوامل لدى التخطيط بدقة للإ

ّ . ويتع�ي ن ن العامل�ي ي لتعي�ي
ينبغي إتاحة الوقت الكا�ن

مناسب، وتشمل هذه العوامل: تصميم الستقصاء، والستعراض والموافقة من الناحية الأخلقية حسب القتضاء، ووضع عملية 

أدوات

http://mics.unicef.org/tools
http://mics.unicef.org/tools
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
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1
ي
ي ذلك عمليات رسم خرائط الأ� المعيشية وإعداد قوائمها(، والتدريب بما �ن

ن الأفرقة الميدانية، ومراحل العتيان )بما �ن مناسبة لتعي�ي

ي ومعالجة البيانات وكتابة
اً وليس آخراً، الزمن اللزم للعمل الميدا�ن اء المعدات وسائر اللوجيستيات، وأخ�ي ذلك أنشطة التوحيد، و�ش

ي وعن تقدم جميع جوانب الستقصاء بطريقة 
طار الزم�ن التقارير. ومدير الستقصاء هو المسؤول عن ضمان اتّباع عملية الستقصاء للإ

سلسة. 

.DHS Survey Organization Manual 2012, page 8 ي
ي للستقصاء �ن

طار الزم�ن 	   يرد نموذج للإ

)ز(   الحصول عىل الموافقة من الناحية الأخالقية حسب القتضاء 

ي البلد فيها
ي ل يقت�ن

ي الحالت ال�ت
توىصي اليونيسيف والمنظمة بأن يلتمس منظمو الستقصاء الموافقة من الناحية الأخلقية، ح�ت �ن

ي حالة عدم وجود مجالس
ي تشمل استقصاًء للأ� يُبلِّغ عن معّدلت سوء التغذية. و�ن

وتوكولت ال�ت مثل هذه الموافقة، بشأن ال�ب

ي الموافقة من الناحية الأخلقية عىل بروتوكولت من 
محلية معنية باستعراض الجوانب الأخلقية أو إذا كانت هذه المجالس ل تقت�ن

 ) ي باستعراض الجوانب الأخلقية. وينبغي للمجلس المحىلي )أو المجلس الدولي
هذا القبيل، ينبغي التماس موافقة مجلس دولي مع�ن

ن إصابتهم بالهزال 
ّ د ما إذا كان ينبغي لأفرقة الستقصاء إحالة الأطفال الذين يتب�ي ي باستعراض الجوانب الأخلقية أن يُحدِّ

المع�ن

ي البلد. وإذا كانت الإحالة من أجل علج الهزال الوخيم جزءاً من بروتوكول الستقصاء، ل
الوخيم للعلج تبعاً لمدى توافر الخدمات �ن

ن بالقياس إعلم مقدم الرعاية خلل المقابلت الستطلعية/ القياسات الخاصة بالأ� المعيشية وذلك  / المعني�ي ن ينبغي للمستطلع�ي

بالنظر إل أنه ل ينبغي لهم معرفة الفارق المعياري عن المتوسط لأي طفل خلل المقابلت الستطلعية/ القياسات الخاصة بالأ� 

ه من أعضاء فريق الستقصاء إعلم مقدم الرعاية2 للأطفال المتأثرين بشأن الإحالة ي أو غ�ي
ف الميدا�ن المعيشية. بيد أنه ينبغي للم�ش

. لتلقي العلج قبل مغادرة الفريق وحدة العتيان الأولي

ي وثيقة اليونيسيف الإجرائية3 
ي مجال جمع البيانات �ن

	   يرد مثال للمعاي�ي الأخلقية �ن

)ح(   اختيار أفرقة الستقصاء 

ي ذلك مدير البيانات ومعالجوها )يرد
ينبغي تحديد أدوار جميع أعضاء الأفرقة الميدانية وتوصيف وظائفهم عىل نحو كامل، بما �ن

ن 1 و2 المخطط التنظيمي وتوصيف الوظائف(. وينبغي تحديد عدد أعضاء الفريق اللزم تعيينهم لتكوين فريق مناسب ي الملحق�ي
�ن

ي ينبغي عموماً أن تجري قبل بداية التدريب عىل الستقصاء بعّدة أسابيع. وينبغي إعلم
، وال�ت ن ي لعملية التعي�ي

وإتاحة الوقت الكا�ن

ام به، والظروف المحلية )السكن والنتقال ن ورة الل�ت ي ورصن
أعضاء الأفرقة بوضوح بمتطلبات الستقصاء: الوقت اللزم للعمل الميدا�ن

عاشة اليومي والأجر(، والمسائل المتعلقة بالأمن، ومّدة العمل اليومي أو الأسبوعي، وذلك من أجل الحّد من حالت ترك  وبدل الإ

ي يُمكن 
دة )المعتقدات الثقافية، المسائل الجنسانية( ال�ت العمل قبل اكتمال الستقصاء. وينبغي أيضاً مراعاة العوامل السياقية المحدَّ

ن داخل أفرقة الستقصاء أيضاً عاملً مهماً. ن الجنس�ي ية. وبناًء عىل السياق، ربما يُمثِّل التوازن ب�ي ي جمع بيانات القياسات الب�ش
أن تؤثّر �ن

ن قادرون عىل التعامل مع الأرقام وقراءة القياسات  ن أن تشمل اختباراً للتأكد من أن أعضاء الأفرقة المرشح�ي وينبغي لعملية التعي�ي

بدقة وأنهم يتمتعون أيضاً بالقدرة البدنية عىل الضطلع بمهامهم )عىل سبيل المثال، يستطيعون الركوع أو النحناء وحمل 

ية بالطريقة  ن غ�ي قادر عىل إجراء القياسات الب�ش ية المستخدمة. وإذا كان مرشح للتعي�ي المعدات( تبعاً لنوع معدات القياسات الب�ش

الصحيحة، ينبغي استبداله.  

أداة

أداة

ي هذا التقرير. 
ن �ن ادف�ي ن م�ت 2   يُستخدم مصطلحا “الأم” و”مقدم الرعاية” كمصطلح�ي

ح أنها تحتاج إل التطويع. ي البحوث والتقييم وجمع البيانات وتحليلها، 2015: هذه الوثيقة هي نموذج، ومن المرجَّ
3   إجراء اليونيسيف بشأن المعاي�ي الأخلقية �ن

https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF
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ية )العمر والجنس والتعليم والتدريب ي القياسات الب�ش ي تسجيل خصائص فرادى اختصاص�ي
وتتمثَّل إحدى الممارسات الجيدة �ن

ي مجال الستقصاءات وما إل ذلك(. ويُمكن عندئذ ربط هذه المعلومات برقم تحديد هوية فرادى
ة �ن ي والحالة الوظيفية والخ�ب

المه�ن

ية )أو رقم تحديد هوية الفريق( م�ت اكتملت جميع الستبيانات من أجل تحليل الأداء.  ي القياسات الب�ش اختصاص�ي

وينبغي تحديد عدد مناسب من أفرقة الستقصاء تبعاً للظروف )الأحوال الجوية، المسافة، وسيلة النتقال، ظروف العمل، طول 

ية كل يوم مع  الستبيان، وما إل ذلك(. وينبغي تنظيم الأفرقة بعناية بحيث تتمكن من إجراء عدد معقول من تقييمات القياسات الب�ش

ي الوقت نفسه بقدر مبالغ فيه من العمل وإجهادها. فإجهاد أعضاء الفريق يؤثر بطريقة سلبية عىل جودة القياسات.
تجنب إثقالها �ن

ية خلل الأيام القليلة الأول من الستقصاء. ي القياسات الب�ش وينبغي رصد عبء عمل مختلف اختصاص�ي

ية عىل الأقل من ي مجال القياسات الب�ش
ن �ن ن اثن�ي ب�ي ن متدرِّ

ّ ي عضويته اختصاصَي�ي
ي �ن

	   يوىص بأن يضم كل فريق ميدا�ن

	

   

 يقيالبا س الرسئيي ” والآخر
لك سياق لجأ وينبغي أهما دنم لكل ونكي نوا لمعيف ،د َّدحم رلأواربتعل باه “ا�عملن

 يقيالبا س امسالعد”.  .لطف
اربتعباه “ا�عملن

ىلع ل هِملرم حأرجاةاع  ا ةقرفأ قالثإ يغبنيلإ رظنلبا لمعلا نم هيف غلابم رداء بقصقتسل أا نلدهجملا ةقرفأة تُا 
اأ ةقدلو تُ.ةئاطخ اتنبيا ل ِّجس   ل

ي ا.فائظولا فوصيتل جموذن 2 قحلمل
ير� دن

ي
ِ م ال يةفارغميدلا تااءصقتسوااعلل اتنيابلا جمع جموذن حيةصلمل�ي ن ا�ينادميلي ن الذي يُدفيم ونكي نأ نكماً �ن

تَدختس

   	

ية.  تقييم أداء القياسات الب�ش

ي
)ط(   إعداد خطة العمل الميدا�ن

اء المعدات ي الميدان. وينبغي �ش
ي الوقت المناسب �ن

ينبغي لمدير الستقصاء أن يتحقق من توافر جميع المواد والمعدات اللزمة �ن

ية جاهزة للضطلع بالمهام  ورية. وينبغي أن تكون اللوجيستيات والموارد الب�ش التقنية ومعايرتها، وإعداد جميع المواد الرصن

. ومن المستصوب أن تكون هناك خطة احتياطية: فذلك يتيح �عة استبدال عضو من أعضاء الفريق أو  ي
طار الزم�ن المخططة طبقاً للإ

بند من المعدات عند الحاجة. 

ي الوقت المناسب بموعد إجراء الستقصاء. وهذا مهّم بشكل خاص لوحدات
وينبغي إعلم السلطات عىل مختلف المستويات �ن

ل يوم إجراء ن ي الم�ن
ورة البقاء �ن ي سيجري اعتيانها برصن

العتيان الأولي لكي تتمكن السلطات من إعلم أفراد الأ� المعيشية ال�ت

 .) ي
ي الفصل 2 )العمل الميدا�ن

الستقصاء. ويجري تناول هذا الجزء بمزيد من التفصيل �ن

	   إعداد خطة احتياطية لكي يُمكن استبدال عضو من أعضاء الفريق أو بند من المعدات ب�عة.

نصيحة

أدوات

نصائح

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQ7/DHS-7-Fieldworker-QRE-EN-13Feb2019-DHSQ7.pdf
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1
كيفية تالفيها الممارسات الخاطئة

تحديد ما إذا كان يُتاح استقصاء حديث سبق أن أبّلغ عن 	 

بيانات بشأن الغايات العالمية )ينبغي إعداد تقييمات 

ية كل ثلث سنوات  ات القياسات الب�ش جديدة لمؤ�ش

لكي يتس�ن للبلدان تحديث تقييم تقدمها نحو تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة بانتظام(. 

ن لمعرفة ما 	  مناقشة الستقصاء مع النظراء المحلي�ي

يوّدون أن يتعلموه منه، وكيف يُمكن لنتائجه المساعدة 

ي مجال السياسات
ي معالجة المسائل ذات الأولوية �ن

�ن

امج. وال�ب

دة وقابلة للقياس 	  التحقق من أن أغراض الستقصاء محدَّ

دة زمنياً. والتحقيق ومناسبة لمقت�ن الحال ومحدَّ

إعداد مذكرة تفاهم توّقعها جميع الأطراف المعنية )عىل 	 

سبيل المثال، الحكومة، مالكو البيانات، وما إل ذلك( من 

أجل إتاحة ملفات البيانات دون قيود. 

عدم وضوح الغرض والهدف والنطاق

ي تحديد قيود لدى	 
استخدام بروتوكول موضوع والنظر �ن

انية. ن إعداد الم�ي

ام	  ن ي حالة عدم وجود ال�ت
ي تعليق الستقصاء �ن

النظر �ن

سيا�ي أو موارد مالية لتنفيذه.

ية نقص الموارد: المالية أو الب�ش

استخدام أشخاص لديهم معرفة جيدة باللغة المحلية 	 

عند ترجمة الأسئلة.

التكليف بإجراء ترجمة عكسية للستبيان من أجل ضمان 	 

أن الأسئلة تستف� بالضبط عّما يتوقعه مصممو 

الستقصاء. 

ضمان أن أفرقة جمع البيانات تتضمن أشخاصاً يتحدثون 	 

اللغة المحلية ويفهمونها.

التقليل من أهمية عامل اللغة

ية  الجدول 1: الممارسات الخاطئة وكيفية تالفيها لدى تخطيط استقصاء قياسات ب�ش
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كيفية تالفيها الممارسات الخاطئة

توىصي اليونيسيف والمنظمة بأن يلتمس منظمو 	 

ي
الستقصاء الموافقة من الناحية الأخلقية، ح�ت �ن

ي البلد فيها مثل هذه الموافقة، 
ي ل يقت�ن

الحالت ال�ت

ي تشمل استقصاًء للأ� يُبلِّغ عن 
وتوكولت ال�ت بشأن ال�ب

ي حالة عدم وجود مجالس
معّدلت سوء التغذية. و�ن

محلية معنية باستعراض الجوانب الأخلقية أو إذا كانت 

ي الموافقة من الناحية الأخلقية 
هذه المجالس ل تقت�ن

عىل بروتوكولت من هذا القبيل، ينبغي التماس موافقة 

ي باستعراض الجوانب الأخلقية. 
مجلس دولي مع�ن

ي باستعراض 	 
ي أو الدولي المع�ن

تحديد المجلس الوط�ن

الجوانب الأخلقية الذي ينبغي الرجوع إليه للتماس 

الموافقة من الناحية الأخلقية، والإحاطة علماً بكيفية 

الضطلع بهذه العملية.

إتاحة ما يكفي من الوقت لهذه الأمور وتخصيص بعض 	 

الموارد المرنة للتصدي لها. 

طول العملية اللزمة للحصول عىل الموافقة من الناحية 

الأخلقية وسائر التصاريح

ي من عّدة أسابيع لإجراء المقابلت 	 
تحديد إطار زم�ن

دارية قبل  الشخصية وإكمال الإجراءات التعاقدية أو الإ

بداية التدريب.

ي
ن أو عدم تخصيص الوقت الكا�ن ي عملية التعي�ي

الت�ع �ن

لها

دارة المركزية والمحلية وكذلك بقادة 	  تصال بالإ الإ

ح هدفه وأغراضه  المجتمع المحىلي قبل الستقصاء ل�ش

وأنواع القياسات المطلوبة.

عدم قبول المجتمعات المحلية لأفرقة الستقصاء 

ية	  ي القياسات الب�ش ن عدد من اختصاص�ي ي تعي�ي
انظر �ن

ي لتدريبهم
يتجاوز بنسبة ٪15 ما يتطلبه العمل الميدا�ن

بالنظر إل الحتياجات اللغوية وإمكانية ترك بعض 

أعضاء الأفرقة العمل قبل اكتمال الستقصاء.

ي
ية )أعضاء �ن ي القياسات الب�ش عدم كفاية عدد اختصاص�ي

كون العمل قبل اكتمال الستقصاء( أفرقة الستقصاء ي�ت

ي طلب المعدات والمستلزمات فور معرفة	 
وع �ن ال�ش

المتطلبات، واختيار مَورِّد جدير بالثقة، والستفسار من 

ن عن التخليص الجمركي للبنود المعنية.  النظراء المحلي�ي

ي وصول المعدات
حالت التأخ�ي �ن
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1
2-1 العتيان

ي يتوخى لها أن تكون ممثِّلة لمجموعة سكانية وطنية و/ أو دون وطنية 
كة للأ� المعيشية ال�ت ينبغي لجميع الستقصاءات المش�ت

ي هذا الفصل. والبيانات الصحيحة إحصائياً والقابلة
دة الموصوفة �ن دة جغرافياً أن تَستخدم طرائق وأدوات العتيان الموحَّ محدَّ

ي سبيل تحقيق الأهداف
امج المستندة إل البّينات، وكذلك لرصد تقدم البلدان �ن ورية لوضع السياسات وال�ب للمقارنة دولياً رصن

امات العالمية. وتُشكِّل إجراءات العتيان المناسبة جزءاً رئيسياً من عملية إفراز التقديرات الدقيقة. وتتّبع الستقصاءات  ن الوطنية والل�ت

دة ي الغالب، تكون وحدات العتيان الأولي المحدَّ
. و�ن ن ائحياً من مرحلت�ي المقطعية للأ� المعيشية الممثِّلة عموماً تصميم اعتيان �ش

ي المرحلة الثانية فيوضع عن
ي المرحلة الأول من هذا التصميم مستندة إل أحدث تعداد للسكان والمساكن. أّما إطار العتيان �ن

�ن

ي
ي زيارة كل وحدة من وحدات العتيان الأولي المختارة ورسم خريطة لمواقع الهياكل �ن

طريق عملية رسم خرائط وإعداد قوائم تقت�ن

ي الواقع إعداد قائمة تصف كل هيكل جنباً إل جنب مع أسماء رؤساء الأ�
ي هذا �ن

وحدات العتيان الأولي وخريطة يدوية لها: ويع�ن

ي تغطية
ي تؤثّر �ن

المعيشية ذوي الصلة وغ�ي ذلك من الخصائص. وتُمثِّل جودة عملية إعداد القوائم هذه أحد العوامل الرئيسية ال�ت

ن أنها تُمثِّل ي ح�ي
المجموعة السكانية المستهدفة. وينبغي الضطلع برسم خرائط الأ� المعيشية وإعداد قوائمها كعملية مستقلة، و�ن

طار والطابع التمثيىلي للعّينة. ولحسن الحظ، توجد أدوات يُمكن  وري لضمان اكتمال تغطية الإ تكلفة ميدانية ذات شأن فهي إجراء رصن

استخدامها للمساعدة عىل توجيه العتيان عىل النحو المناسب. 

ويوىص بالخطوات الواردة أدناه لدى تنفيذ استقصاءات تتطلب تقديرات ممثِّلة، من قبيل رصد أهداف التنمية المستدامة، بيد أنه 

ي غ�ي ذلك من تصاميم البحوث أو الرصد.
ليس المقصود منها أن تُستخدم �ن

كة الممثِّلة لالأ� المعيشية ي الستقصاءات المش�ت
موجز خطوات العتيان الموىص بها �ن

ي اعتيان لوضع خطة العتيان وتنفيذها )مدير الستقصاء(.
ن إحصا�أ )أ(   تعي�ي

ي العتيان(.
)ب(   وضع خطة العتيان )إحصا�أ

ي العتيان بدعم من
ات رئيسية ومناطق جغرافية لأغراض التحليل )إحصا�أ )ج(   وضع الصيغة النهائية لأغراض الستقصاء بدللة مؤ�ش

ي القطاعات ومدير الستقصاء(. اختصاص�ي

ي العتيان(.
)د(   حساب حجم العّينة )إحصا�أ

ي العتيان(.
)ه(    تحديد إطار العتيان واستعراضه )إحصا�أ

ي العتيان(.
)و(   اختيار وحدات العتيان الأولي )إحصا�أ

)ز(   تنظيم وضع إطار العتيان للمرحلة الثانية، أي التخطيط والتدريب لأغراض عملية رسم الخرائط وإعداد القوائم )مدير 

الستقصاء(.

)ح(   الضطلع بعملية رسم خرائط الأ� المعيشية وإعداد قوائمها من أجل وضع إطار العتيان للمرحلة الثانية قبل الستقصاء 

ي العتيان(.
)إحصا�أ

ي العتيان(.
ي سُتجرى معها المقابلت الستطلعية )إحصا�أ

)ط(   اختيار الأ� المعيشية ال�ت

)ي(   تعريف الأ� المعيشية وأعضاء الأ� المعيشية ووضع الجزء الخاص بقائمة الأ�ة المعيشية من الستبيان والتعليمات ذات 

ي العتيان ومدير الستقصاء(.
ن )إحصا�أ الصلة للمستطلع�ي

ن عىل اتّباع خطة العتيان ومنهجية الستقصاء )مدير الستقصاء(.  ن الميداني�ي ن وسائر العامل�ي )ك(   تدريب المستطلع�ي

ي العتيان(.
)ل(   كتابة ملحق مفّصل عن تصميم العّينة وتنفيذها )إحصا�أ

ي العتيان(.
جيح )الأوزان( المسَندة للأ� المعيشية والأفراد )إحصا�أ )م(   حساب عوامل ال�ت
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كة الممثِّلة للأ� المعيشية ي الستقصاءات المش�ت
نظرة عامة عىل الخطوات والأدوات المستخدمة للعتيان �ن

ي اعتيان لوضع خطة العتيان وتنفيذها
ن إحصا�أ )أ(   تعي�ي

اف عىل جميع جوانب خطة العتيان منذ وضعها وح�ت تنفيذها وحساب عوامل ترجيح )أوزان( العتيان �ش ي العتيان الإ
ينبغي لإحصا�أ

ي
ي إذا كان مشاركاً �ن

ي الأحوال المثالية، ينبغي أن يكون منتسباً إل وكالة محلية مثل مكتب الإحصاء الوط�ن
بلغ بالنتائج. و�ن وأخطائه والإ

ي
ي من وكالة محلية أو إحصا�أ

ن إحصا�أ ي الستقصاء، ينبغي تعي�ي
ي أو كيان مشابه غ�ي مشارك �ن

الستقصاء. وإذا كان مكتب الإحصاء الوط�ن

بلغ؛ وقد ي كل خطوة من خطوات التنفيذ والإ
ي �ن

اف والتوجيه التق�ن �ش اعتيان استشاري لستعراض جميع فروع خطة العتيان وتوف�ي الإ

اء. ي إعداد العقود الخاصة بهذا النوع من الخ�ب
ي هذا الدليل )الملحق 2( مفيداً �ن

يكون نموذج الختصاصات الوارد �ن

ي اعتيان لدعم هذا الستقصاء، وبخلف ذلك
ن إحصا�أ ي قادراً عىل تعي�ي

الستفسار عّما إذا كان مكتب الإحصاء الوط�ن

ن خب�ي استشاري دولي متمرس. ي تعي�ي
يُنظر �ن

ي العتيان )حيثما تكون القدرات الوطنية غ�ي كافية(.
ي الملحق 2 اختصاصات إحصا�أ

ترد �ن

ي ذلك الفروع المبّينة أدناه
)ب(   وضع خطة العتيان بما �ن

، وإن كان الأمر قد  ي
ي ينبغي أن تغطيها عّينة عىل المستوى الوط�ن

تجدر ملحظة أن البنود الواردة أدناه تُمثِّل المجالت الأساسية ال�ت

ي العتيان المتمرس تحديد المتطلبات الخاصة للستقصاء
ات أخرى تبعاً لنطاق الستقصاء. ويستطيع إحصا�أ ي مراعاة بارام�ت

يقت�ن

ي تضم أطفالً دون سن الخامسة بسبب انخفاض معّدل الخصوبة أو العتيان 
واستيفاءها، مثل زيادة اعتيان الأ� المعيشية ال�ت

ائحي وما إل ذلك. الفرعي أو التقسيم ال�ش

ائحي. ن المعلومات الجغرافية المتاحة للتقسيم ال�ش
ّ طار العتيان ويب�ي 	   إطار العتيان: يشمل استعراضاً وتقييماً لإ

ات رئيسية ومجموعة )مجموعات( سكانية  	   أغراض الستقصاء والمجموعة السكانية المستهدفة: تشمل أغراض الستقصاء بدللة مؤ�ش

 .) ي
ية/ ريفية عىل المستوى الوط�ن مستهدفة ومجالت تحليل جغرافية )عىل سبيل المثال، أقاليم، مناطق حرصن

	   حجم العّينة: حساب حجم العّينة استناداً إل أغراض الستقصاء والمجموعة السكانية المستهدفة ومستوى الدقة المطلوبة 

ات الرئيسية حسب المجال. للمؤ�ش

	   اعتيان المرحلة الأول: يشمل قاعدة بيانات وحدات العتيان الأولي إل جانب تفاصيل مثل عدد الأ� المعيشية ذات الصلة بوحدة 

العتيان الأولي المختارة )تشمل المنهجية المعيارية عموماً اختيار وحدات العتيان الأولي بطريقة نظامية باحتمال يتناسب مع 

يحة(. الحجم داخل كل �ش

عداد لعتيان المرحلة الثانية: يشمل أدلة ومواد أخرى )عىل سبيل المثال، نماذج أو تطبيقات الستطلع الشخ�ي بمساعدة  	   الإ

الحاسوب( والتدريب وتنظيم عملية إعداد قوائم الأ� المعيشية ورسم خرائطها وتنفيذها.

ي يجري اعتيانها.
	   اختيار الأ� المعيشية: يشمل تفاصيل بشأن اختيار المكتب المركزي للأ� ال�ت

	   تدريب أعضاء الأفرقة الميدانية عىل اتّباع خطة العتيان.

بلغ بشأن تنفيذ العتيان.  	   التوثيق والإ

جيح )الأوزان( الخاصة بعّينة الأ� والأفراد.  	   الإجراءات الخاصة بحساب عوامل ال�ت

ي العتيان مسؤولً عن وضع خطة العتيان.
	   ينبغي أن يكون إحصا�أ

ي آخر
ي وصحي أو استقصاء وط�ن

ات أو استقصاء ديمغرا�ن د المؤ�ش 	   إذا كان قد جرى مؤخراً استقصاء عنقودي متعدِّ

ات الرئيسية المستمدة من أحدث استقصاء؛ وإذا كان متسقاً  للأ�، ينبغي استعراض تصميم العّينة ونتائج المؤ�ش

مع الفرع 1-2 من هذا التقرير، ينبغي استخدام النهج نفسه من أجل السماح بالمقارنة. 

نصيحة

أداة

نصائح
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1

ات دة المؤ�ش ي تقارير الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
	   يُمكن استخدام التذييلت الخاصة بتصميم العّينات �ن

دة  ن تطويعها تبعاً للأغراض المحدَّ
ّ والستقصاءات الديمغرافية والصحية كنماذج لخطط العتيان بيد أنه يتع�ي

د  للستقصاء الجديد وحصائله المتوقعة. وينبغي التحقق مما إذا كان هناك تقرير عن استقصاء عنقودي متعدِّ

نت؛ وخلف ذلك، ينبغي البحث عن استقصاء شمل ن�ت ي وصحي متاحاً عىل الإ
ات أو استقصاء ديمغرا�ن المؤ�ش

ات تصميم مماثلة للمجالت  احتياجات مماثلة فيما يتعلق بالعتيان )عىل سبيل المثال، اسُتخدمت فيه بارام�ت

ية/ الريفية، وما إل ذلك: ويُمكن أن  الوطنية أو دون الوطنية، مثل مستوى المقاطعات أو الأقاليم، المناطق الحرصن

يكون ذلك نقطة النطلق لوضع خطة العتيان الخاصة بالستقصاء الجديد. 

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية كنموذج لخطة
	   يُمكن استخدام دليل العتيان وإعداد قوائم الأ� المعيشية �ن

العتيان )اعتباراً من الفرع 1-2-5(.

ي لبحث الصحة والتغذية.
ي الستقصاء الوط�ن

ونية لتصميم العتيان �ن لك�ت ي الصفحة الإ
	   ترد معلومات مفيدة أخرى �ن

ات رئيسية ومناطق جغرافية لأغراض التحليل  )ج(   وضع الصيغة النهائية لأغراض الستقصاء بدللة مؤ�ش

انية والوقت من أجل تحديد نطاق الستقصاء:  ن بلغ الخاصة وكذلك الموارد المتاحة مثل الم�ي تُستخَدم المعلومات عن احتياجات الإ

ي 
فعىل سبيل المثال، هل سيكون الستقصاء ممثِّلً وطنياً أم سيتناول أيضاً التقديرات عىل مستوى الأقاليم والمقاطعات؟ ويقت�ن

ي جداول الستقصاء. وتؤدي زيادة عدد
ي يخضع للتقييم عىل نحو منفصل �ن

ي للعّينة لكل مجال جغرا�ن
الأمر تحديد الحجم الأد�ن

ي حجم العينة.
وة أو تعليم الأم وما إل ذلك( إل زيادة يُعتد بها �ن المجالت الجغرافية وفئات التصنيف )عىل سبيل المثال، حسب ال�ش

ورة المعلومات المستمدة ي مدى رصن
. وبالتالي ينبغي النظر بعناية �ن ي

ويؤدي هذا بدوره إل زيادة التكاليف وتمديد وقت العمل الميدا�ن

من مختلفة مستويات التصنيف، ومدى استخدامها.

)د(   حساب حجم العّينة 

ي جميع استقصاءات الأ�
تُستعرَض الحصائل، عىل سبيل المثال تقديرات معدل النتشار وأخطاء العتيان وآثار التصميم، �ن

ي يُمكن استخدامها لحساب حجم العّينة. وينبغي أن تكون الستقصاءات 
ات ال�ت المعيشية الحديثة العهد نسبياً لتحديد المؤ�ش

ي تحديد
ي العتيان المساعدة �ن

ي سيتناولها الستقصاء المقبل، ويستطيع أحصا�أ
المستعرَضة ممثِّلة للمجموعة السكانية نفسها ال�ت

ي وصحي، يُمكن
ات أو استقصاء ديمغرا�ن د المؤ�ش ات المناسبة للستخدام. وإذا كان قد جرى مؤخراً استقصاء عنقودي متعدِّ البارام�ت

ية . وبالنسبة لستقصاء قياسات ب�ش ي
ات الرئيسية من تذييلت التقرير النها�أ الحصول عىل القياسات الدقيقة وآثار التصميم للمؤ�ش

اً فعالً يستحق أن يُنظر فيه. وقد تساعد الوصلة  منفصل جرى من قبل، قد يكون معّدل هزال الأطفال دون سن الخامسة مؤ�ش

ي
المؤدية إل نماذج حساب حجم العّينة الواردة تحت العنوان “أدوات” )أدناه( عىل تحديد حجم العّينة المناسب لستقصاء ما. و�ن

حالة عدم إتاحة معّدل هزال الأطفال دون سن الخامسة من استقصاء سابق، يؤدي استخدام التقدير بنسبة 50٪ إل أك�ب حجم 

ائحياً  دة، أو إذا كانت هناك حاجة إل تقسيم تقديرات سوء التغذية �ش ات متعدِّ مطلوب للعّينة. وإذا كان الستقصاء يشمل مؤ�ش

رشادات ي العتيان توف�ي الإ
ات أخرى أيضاً. ويستطيع إحصا�أ ي عوامل أو مؤ�ش

ي الأمر النظر �ن
حسب خصائص خلفية مختلفة، قد يقت�ن

ي هذا الصدد.
بشأن اتخاذ أفضل القرارات �ن

ن فقط، إلَّ إذا كان الختلف المتوقع  ن زمنيت�ي ن نقطت�ي ول يوىص باستخدام حجم العّينة اللزم لتحقيق اختلف يُعتد به إحصائياً ب�ي

وع المساعدة التقنية ي متطلبات حجم العّينة. ويتضمن دليل اعتيان م�ش
ي زيادة يُعتد بها �ن

اً إل درجة ل تقت�ن ي معدل النتشار كب�ي
�ن

ابَة مستندة إل برمجية إكسل يمكنها تقدير حجم العّينة المطلوبة عىل السواء للستقصاءات والنقاط  ي بالغذاء والتغذية َحسَّ
المع�ن

دة )أي أك�ش ي أغلب الحالت، يُمكن تقييم التقدم المحَرز نحو هدف ما باستخدام نقاط زمنية متعدِّ
الزمنية الخاضعة للمقارنة. و�ن

(: ويُمكن ذلك باستخدام أداة منظمة الصحة العالمية لتتّبع الغايات العالمية أو باستخدام جدول بيانات إكسل لتتّبع  ن من نقطت�ي

ي الملحق 11.
ية للأطفال �ن ات القياسات الب�ش اتجاهات وغايات مؤ�ش

ات والستقصاءات الديمغرافية والصحية تقديرات  دة المؤ�ش 	   تتضمن التقارير النهائية للستقصاءات الجماعية المتعدِّ

ات رئيسية يُمكن استخدامها لحساب حجم العّينة المناسب. ات الثقة وآثار التصميم بشأن مؤ�ش لأخطاء العتيان وف�ت

ي متطلبات حجم العّينة.
ي ستؤثر �ن

ها من المجالت ال�ت 	   ينبغي تحديد المجالت الجغرافية وغ�ي نصائح

أدوات

http://mics.unicef.org/surveys
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-search.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm4-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
https://www.cdc.gov/nchs/tutorials/NHANES/SurveyDesign/SampleDesign/intro.htm
https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/FTF-PBS-Sample-Size-Calculator-Protected-Apr2018.xlsx
https://www.who.int/nutrition/trackingtool/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-annex11.xlsx,
http://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-annex11.xlsx
http://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-annex11.xlsx
http://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-annex11.xlsx
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ات )انظر أدوات العتيان(. دة المؤ�ش ي الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
	   نموذج حساب حجم العّينات �ن

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية.
ن �ن 	   ورقة عمل بشأن العتيان العنقودي ذي المرحلت�ي

جيح. ي مثال لحساب عوامل ال�ت
	   جدول بيانات لتقييم القياسات �ن

)ه(   تحديد إطار العتيان واستعراضه 

طار العتيان هو بوجه عام أحدث تعداد رسمي للسكان والمساكن، حيث تُستخدم مناطق العّد لأغراض  المصدر الموىص به لإ

ى المعنية باستقصاء الأ� المعيشية من قبيل  امج الك�ب . ويضطلع العديد من ال�ب التعداد باعتبارها وحدات العتيان الأولي

ي وتتضمن 
طار العتيان الوط�ن ات والستقصاءات الديمغرافية والصحية باستعراضات دورية لإ دة المؤ�ش الستقصاءات الجماعية المتعدِّ

التقارير المناظرة وصفاً لجودة إطار العتيان: وينبغي استخدام هذه النتائج لدى إعداد تقرير الستقصاء من أجل إبراز أي مشاكل أو 

طار لدى العتيان لأغراض الستقصاء. جوانب نقص وأيضاً من أجل تقديم التوصيات بشأن التصدي للمشاكل المتعلقة بالإ

ن تعدادين. وعىل ي تفصل ب�ي
ي استقصاءات الأ� المعيشية خلل السنوات الع�ش ال�ت

ويُمكن عموماً استخدام تعداد ما كإطار للعتيان �ن

ي مناطق العّد،
ّ عدد الأ� المعيشية �ن الرغم من أن اعتيان المرحلة الأول يص�ي أقل فّعالية بدرجة طفيفة مع مرور الزمن بسبب تغ�ي

ي
ي توّفر قائمة جديدة بالأ� المعيشية �ن

يجري اعتيان المرحلة الثانية لكل استقصاء من خلل عملية رسم الخرائط وإعداد القوائم ال�ت

ة،  ية الكب�ي ي جرى اختيارها للستقصاء. وإذا كانت بعض أجزاء البلد، عىل سبيل المثال أطراف المناطق الحرصن
مناطق عّد العّينة ال�ت

طار. وإذا كان آخر تعداد قد جرى قبل أك�ش من 10 سنوات، أو إذا كان ي للإ
ي تحديث جز�أ

ي النمّو، يُمكن النظر �ن
ة جداً �ن تشهد زيادة كب�ي

ي استخدام أُطر أخرى مثل سجلت
اعات أو الكوارث الطبيعية، يُمكن النظر �ن ن ي توزيع السكان بسبب ال�ن

اً �ن اً كب�ي ّ البلد قد شهد تغ�ي

ي العتيان أنها مناسبة.
ن أو سجلت السكان، إذا ارتأى إحصا�أ الناخب�ي

ي البلد، وأن
ومن المهّم التأكد من أن إطار وحدات العتيان الأولي يغطي كامل المجموعة السكانية المستندة إل الأ� المعيشية �ن

دة عىل خرائط حدودها معرَّفة جيداً. وينبغي تحديد هوية وحدات العتيان الأولي بطريقة فريدة برموز  وحدات العتيان الأولي محدَّ

ي
طار بمعلومات عن عدد الأ� المعيشية أو السكان �ن جغرافية هرمية، كما ينبغي أن تكون هناك قاعدة بيانات )أو جدول بيانات( للإ

ن المجموعات السكانية الرّحالة، إن ُوجدت. وإذا كان ي مدى أهمية تضم�ي
. وينبغي أيضاً النظر �ن كل وحدة من وحدات العتيان الأولي

طار قبل اختيار العّينة؛  ها(، ينبغي استبعادها من الإ ة الستقصاء )لأسباب أمنية أو غ�ي الوصول إل أجزاء من البلد غ�ي ممكن خلل ف�ت

ي تقرير الستقصاء لأغراض الشفافية.
وينبغي توثيق عدد الأ� المعيشية والسكان المستبعدين ونسبتهما �ن

	   تُجري غالبية البلدان تعداداً للسكان والمساكن كل 10 سنوات، وهو يُستخدم كإطار اعتيان للعديد من الستقصاءات 

 . الوطنية للأ� حيث تُستخدم مناطق العّد باعتبارها وحدات العتيان الأولي

ي النمّو منذ إعداد
ة جداً �ن ة( قد شهدت زيادة كب�ي 	   إذا كانت بعض أجزاء البلد )عىل سبيل المثال أطراف المدن الكب�ي

طار بالنسبة لهذه المناطق. ي للإ
ي تحديث جز�أ

إطار العتيان، يُمكن النظر �ن

ي توزيع السكان بسبب
اً �ن اً كب�ي ّ 	   إذا كان آخر تعداد قد جرى قبل أك�ش من 10 سنوات، أو إذا كان البلد قد شهد تغ�ي

ن أو سجلت السكان وما إل ي استخدام أُطر أخرى مثل سجلت الناخب�ي
اعات أو الكوارث الطبيعية، يُمكن النظر �ن ن ال�ن

ي العتيان أنها مناسبة.
ذلك، إذا ارتأى إحصا�أ

	   يَستخِدم بعض البلدان نهج العّينة الرئيسية )8( لختيار عّينات استقصاءات الأ� المعيشية. وعموماً تستند العّينة 

الرئيسية أيضاً إل إطار الستقصاء الأحدث عهداً.

ات والستقصاءات الديمغرافية والصحية الحديثة عىل  دة المؤ�ش    ربما تحتوي تقارير الستقصاءات الجماعية المتعدِّ

ي خطة العتيان.
طار العتيان يُمكن إدماجه �ن تقييم لإ

أدوات

أداة

نصائح

http://mics.unicef.org/tools?round=mics6
https://www.dhsprogram.com/publications/publication-wp30-working-papers.cfm
https://www.measureevaluation.org/resources/training/capacity-building-resources/hiv-english/session-9-surveys-and-sampling/Weight calculation example.xls/view
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1
)و(   اختيار وحدات العتيان الأولي

ن اختيار وحدات العتيان الأولي باستخدام طريقة اعتيان علمية معّشاة تُسِند لجميع وحدات العتيان الأولي احتمالً لختيارها 
ّ يتع�ي

يحة باستخدام اعتيان نظامي باحتمال ي كل �ش
يحة. وعموماً، تُختار عّينة وحدات العتيان الأولي �ن يتناسب مع حجمها داخل كل �ش

ي للعّينة. وتوجد طرق بديلة للحتمال المتناسب مع الحجم بيد
يتناسب مع الحجم، الأمر الذي يضمن أيضاً تمثيل التشتت الجغرا�ن

ي أفضل الأحوال، يقوم
ي العتيان الطريقة المثىل تبعاً للسياق الخاص للستقصاء. و�ن

ح إحصا�أ أنها عموماً أقل فّعالية. وسوف يق�ت

ي بهذه الخطوة
؛ ويوىص بأن يضطلع مكتب الإحصاء الوط�ن ي باختيار وحدات العتيان الأولي

ي اعتيان من مكتب الإحصاء الوط�ن
إحصا�أ

ي المكتب
ي غ�ي قادر عىل ذلك، ينبغي للشخص المسؤول �ن

ي إجراء الستقصاء. وإذا كان مكتب الإحصاء الوط�ن
ح�ت وإن كان ل يشارك �ن

ي الستقصاء، والذي ينبغي عليه بدوره أن يقدم العّينة النهائية للمكتب من أجل
ي العتيان �ن

الطلع عىل إطار العتيان مع إحصا�أ

ي إعداد إطار العتيان الرسمي استناداً إل أحدث تعداد ويحتفظ
ي أيضاً �ن

ي غالبية البلدان، يشارك مكتب الإحصاء الوط�ن
استعراضها. و�ن

ي الأمر رسم خريطة لكل
طار. وبالنسبة لعملية إعداد قوائم الأ� المعيشية، يقت�ن ي الإ

بخرائط لجميع وحدات العتيان الأولي �ن

وحدات اعتيان أولية يجري اعتيانها.

طار: فل ينبغي اختيار مجموعات معّينة )عىل سبيل المثال، ي الإ
وينبغي إدراج جميع وحدات العتيان الأولي والأ� المعيشية �ن

ي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات
بلغ عن التقدم �ن ( إذا كان الهدف هو الإ ن المواطنون مع استبعاد غ�ي المواطن�ي

ي تهدف إل »عدم تخّلف أحد عن الركب«.
التغذوية العالمية لجمعية الصحة العالمية ال�ت

   ينبغي أن يستند اختيار وحدات العتيان الأولي إل إجراء اعتيان احتمالي يكون لجميع وحدات العتيان الأولي بمقتضاه 

احتمال اختيار معروف. 

ي اختيار وحدات العتيان الأولي باحتمال يتناسب مع حجمها )أي أن الحتمال
	   يَتمثَّل إجراء العتيان الأك�ش فّعالية �ن

يتناسب مع الحجم(. 

ي
ح إحصا�أ ورية. وسوف يق�ت 	   توجد طرائق بديلة للحتمال المتناسب مع الحجم، بيد أنها عموماً أك�ش تعقيداً وغ�ي رصن

العتيان الطريقة الأنسب للسياق. 

	   يُمكن استخدام برمجيات مثل برمجيات SPSS الخاصة بالعّينات المعقدة أو تطبيقات إكسل لختيار وحدات العتيان 

يحة. الأولي باحتمال يتناسب مع الحجم داخل كل �ش

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية وإعداد قوائم الأ� المعيشية.
	   دليل العتيان �ن

)ز(   تنظيم وضع إطار العتيان للمرحلة الثانية

ي كل وحدة من وحدات العتيان الأولي يجري اعتيانها باستخدام الإجراءات
يُمثِّل رسم خرائط كل هيكل وأ�ة معيشية وإعداد قوائمها �ن

وري للسماح باختيار عّينة ممثِّلة لمجتمع  دة عمليًة حاسمة الأهمية بالنسبة لوضع إطار العتيان للمرحلة الثانية، كما أن ذلك رصن الموحَّ

الأ� المعيشية الراهن.

ي وضع خطة لعملية رسم خرائط
ي الأدلة المتنوعة المبّينة تحت العنوان »أدوات« أدناه مفيدة �ن

وقد تكون الإجراءات الموصوفة �ن

اف والرقابة.  �ش دة؛ وهي تشمل أدوات وبرنامج تدريب وإجراءات للإ الأ� المعيشية وإعداد قوائمها استناداً إل بروتوكولت موحَّ

ي حالة استخدام تطبيق جهاز
اف عليها. و�ن �ش ي بإعداد القوائم من أجل تخطيط عملية إعداد القوائم والإ

ن منّسق مع�ن وينبغي تعي�ي

ي حالة عدم استخدام
ن إعداده واختباره قبل بداية التدريب. و�ن

ّ ي عملية إعداد القوائم، يتع�ي
استطلع شخ�ي بمساعدة الحاسوب �ن

ي الأدلة المذكورة تحت العنوان »أدوات«. وبالنظر إل أن
تطبيق من هذا القبيل، ينبغي إعداد نماذج قوائم مناسبة كتلك الواردة �ن

ن ذوي مؤهلت خاصة للضطلع بهذه الخطوة. وقد يؤدي  ن عامل�ي رسم الخرائط وإعداد القوائم يتطلبان مهارات خاصة، ينبغي تعي�ي

ار بجودة بعض المهام: وبالتالي يوىص بأن يضطلع برسم الخرائط  إلزام فريق ما بتحّمل قدر مبالغ فيه من المسؤوليات إل الإرصن

ي الستقصاء. بيد أنه قد يكون هناك قدر من
ووضع القوائم فريق يعمل عىل نحو منفصل من عملية إجراء المقابلت الستطلعية �ن

أداة

نصائح

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf
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ي مجال الخرائط. وينبغي
ن راسمي خرائط ومعّدي قوائم ذوي مهارات �ن ي الأفرقة والعمليات. وينبغي تعي�ي

ن �ن ن العامل�ي التداخل ب�ي

ي
ن لأفرقة رسم الخرائط وإعداد القوائم من أجل مهام متنّوعة، مثل تخطيط لوجيستيات العمل الميدا�ن ن ميداني�ي ف�ي ن م�ش أيضاً تعي�ي

ي المكتب المركزي، والتحقق من أن كل
وتنظيمها، واستعراض نماذج قوائم الأ� المعيشية المكتملة وخرائطها وضمان حفظها بأمان �ن

ي قائمة، والتأكد من أن العمل ذو جودة مقبولة. ويعتمد عدد الأفرقة
وحدة من وحدات العتيان الأولي جرت تغطيتها تماماً وإدراجها �ن

كمال  ، وينبغي تعيينهم لوقت يكفي لإ ن لعملية إعداد القوائم عىل عدد عّينات وحدات العتيان الأولي ن المعّين�ي ن الميداني�ي ف�ي والم�ش

ات تحت العنوان »أدوات« دة المؤ�ش ي الخطوة »ح« )انظر نماذج الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
افية المبّينة �ن �ش المهام التحققية والإ

للحصول عىل المساعدة بشأن حساب احتياجات رسم خرائط الأ� المعيشية وإعداد قوائمها(.

، إن ُوِجدوا، المساعدة عىل تدريب فريق رسم ي
ي مكتب الإحصاء الوط�ن

ي مجال الخرائط �ن
ن �ن ي الأحوال المثىل، ينبغي للعامل�ي

و�ن

ي
ي ذلك بشأن تفس�ي خرائط أحدث تعداد. وينبغي أن يشمل التدريب عملية إعداد قوائم عملية �ن

الخرائط ووضع القوائم، بما �ن

الميدان قبل بداية أنشطة وضع القوائم الفعلية للستقصاء.

ي بعض البلدان، تجري عملية وضع
ات والستقصاءات الديمغرافية والصحية، �ن دة المؤ�ش وبالنسبة للستقصاءات الجماعية المتعدِّ

ي
ف ميدا�ن ن م�ش القوائم لكل عّينة من وحدات العتيان الأولي بواسطة فريق يتكّون من راسم خرائط واحد ومعّد قوائم واحد، مع تعي�ي

ي واحد لكل ثلثة أفرقة( وينبغي وضع خطط للتحقق من جودة رسم الخرائط
ف ميدا�ن لعدد من الأفرقة )عىل سبيل المثال، م�ش

ي بإعداد
فون الميدانيون عىل أفرقة إعداد القوائم والمنسق المع�ن ، وهو أمر يقوم به الم�ش ي

وإعداد القوائم عىل المستوى الميدا�ن

القوائم ومدير الستقصاء. وينبغي أن يضع المكتب المركزي أيضاً خططاً للتحقق من الجودة. 

ي تضم أطفالً دون سن الخامسة: فينبغي 
ملحوظة: ل يوىص بوضع إطار اعتيان المرحلة الثانية استناداً فقط إل الأ� المعيشية ال�ت

ي القوائم برصف النظر عن تكوين الأ�ة المعيشية. وينبغي بعد ذلك اختيار العّينة من جميع الأ�
إدراج جميع الأ� المعيشية �ن

ي إطار الستقصاء
ي تجري �ن

ي وحدات العتيان الأولي وتحديد الأطفال المطلوب قياسهم خلل المقابلة الستطلعية ال�ت
المعيشية �ن

)انظر الفصل 2(.

ي
ي عملية منفصلة تجري قبل العمل الميدا�ن

	   تشمل أفضل الممارسات رسم خرائط الأ� المعيشية وإعداد قوائمها �ن

ي ظل تحقق
بة خصيصاً �ن ي إجراء المقابلت الستطلعية الخاصة بالستقصاء، وذلك بواسطة أفرقة مدرَّ

المتمثِّل �ن

ن والمكتب المركزي من الجودة.  ن الميداني�ي ف�ي الم�ش

ي الميدان.
ي ذلك من خلل التدريب العمىلي �ن

	   ينبغي تدريب راسمي الخرائط ومعّدي القوائم جيداً بما �ن

ي ذلك
ي راسمي الخرائط ومعّدي القوائم بما �ن

ي مكتب الإحصاء الوط�ن
ي الأحوال المثىل، ينبغي أن يساعد العاملون �ن

	   �ن

بشأن تفس�ي خرائط أحدث تعداد. 

ات لحساب مّدة إعداد القوائم والمتطلبات من موظفي إعداد  دة المؤ�ش 	   نماذج الستقصاءات الجماعية المتعدِّ

القوائم.

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية.
	   دليل العتيان وإعداد قوائم الأ� المعيشية �ن

ات )انظر أدوات دة المؤ�ش ي الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
	   دليل رسم الخرائط وإعداد قوائم الأ� المعيشية �ن

العتيان(

ي لبحث الصحة والتغذية.
ي الستقصاء الوط�ن

ونية لتصميم العتيان �ن لك�ت ي الصفحة الإ
	   ترد معلومات مفيدة أخرى �ن

)ح(   الضطالع بعملية رسم خرائط الأ� المعيشية وإعداد قوائمها من أجل وضع إطار العتيان للمرحلة الثانية

بة من أجل وضع إطار العتيان للمرحلة الثانية طبقاً لإجراءات  يجري رسم خرائط الأ� المعيشية وإعداد قوائمها بواسطة أفرقة مدرَّ

ي
ي ينبغي أن تتطابق مع الخطوات المبّينة �ن

ي الدليل )وال�ت
رسم خرائط الأ� المعيشية وإعداد قوائمها الخاصة بالستقصاء الواردة �ن

ات تحت العنوان »الأدوات«(. وينبغي النتباه إل  دة المؤ�ش أدلة الستقصاءات الديمغرافية والصحية والستقصاءات الجماعية المتعدِّ

أدوات

نصائح

http://mics.unicef.org/tools#survey-design
http://mics.unicef.org/tools#survey-design
http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf
http://mics.unicef.org/tools?round=mics6
https://www.cdc.gov/nchs/tutorials/NHANES/SurveyDesign/SampleDesign/intro.htm
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1

ي مباٍن مغلقة، وهي تحديات
ي مناطق محاطة بأسوار أو �ن

ي تعيش �ن
ي ينطوي عليها إعداد قوائم التجمعات السكانية ال�ت

التحديات ال�ت

ي الأحوال
يد، وإن كانت مثل هذه الحلول ل تسمح دائماً بإعداد قوائم كاملة. و�ن يُمكن أحياناً التغلب عليها عن طريق عّد صناديق ال�ب

المثالية، ينبغي إعداد القوائم قبل المقابلت الستطلعية الخاصة بالستقصاء بشهر إل ثلثة أشهر من أجل السماح بوقت كاٍف 

ات ي حدوث تغي�ي
ي ل تفي بالمعاي�ي المتفق عليها مع تل�ن

لستعراض نماذج القوائم المكتملة وإعادة إدراج وحدات العتيان الأولي ال�ت

ة تصل ي بعض الأحيان ف�ت
ي الوقت نفسه. وتبعاً لخصائص المجموعة السكانية، قد يستغرق إعداد القوائم �ن

ي الأ� المعيشية �ن
ة �ن كب�ي

ي إل أقل من شهر واحد قبل
طار الزم�ن ن قد يتقلص هذا الإ ي ح�ي

إل ستة أشهر قبل المقابلت الستطلعية الخاصة بالستقصاء، �ن

اعات ن ي ظروف أخرى )عىل سبيل المثال، تأثر وحدات العتيان الأولي بانعدام الأمن أو ال�ن
المقابلت الستطلعية الخاصة بالستقصاء �ن

ي العتيان المّدة المثىل لعملية إعداد القوائم.
د إحصا�أ أو ارتفاع معّدلت الهجرة(. ويحدِّ

وهناك ثلث مراحل رئيسية للتحقق:

(؛ ي
ي حوزة الأفرقة )تحقق ور�ت

ي �ن
: التحقق من جميع قوائم وحدات العتيان الأولي وخرائطها ال�ت ي

ف الميدا�ن 1-   من جانب الم�ش

ي بإعداد القوائم ومدير الستقصاء: التحقق المادي من عّينة عشوائية تشمل 10٪ من
ي والمنسق المع�ن

ف الميدا�ن 2-   من جانب الم�ش

ي حوزة الأفرقة )تحقق مادي/ زيارات ميدانية(؛
ي �ن

جميع قوائم وحدات العتيان الأولي وخرائطها ال�ت

ي حوزة الأفرقة م�ت جرى تلقي النماذج
ي �ن

ي المكتب المركزي: التحقق من جميع قوائم وحدات العتيان الأولي وخرائطها ال�ت
3-   �ن

.) ي
المكتملة )تحقق ور�ت

) ي
ي )تحقق ور�ت

ف الميدا�ن 1-   من جانب الم�ش

ي عىل أفرقة رسم الخرائط وإعداد القوائم عىل أساس يومي خلل عملية رسم الخرائط وإعداد
اف الميدا�ن �ش ينبغي أن يجري الإ

ف ي التحقق من خرائط جميع وحدات العتيان الأولي وقوائمها م�ت اكتملت. وعندما يتلقى الم�ش
ف الميدا�ن القوائم. وينبغي للم�ش

ي الخريطة اليدوية وصحائف القوائم النهائية )أو ملفات الستطلع الشخ�ي بمساعدة الحاسوب( الخاصة بوحدة فردية من
الميدا�ن

، ينبغي أن يقارن الخريطة اليدوية بالخريطة المستندة إل التعداد من أجل التأكد من أن الوحدات السكنية  وحدات العتيان الأولي

ي التحقق
ف الميدا�ن ي التغطية. وينبغي للم�ش

ي تقع قرب أطراف جميع وحدات العتيان الأولي جرت تغطيتها وأنه ل توجد ثغرات �ن
ال�ت

د المسار الذي يسلكه القائمون بإعداد القوائم داخل كل وحدة من وحدات العتيان الأولي عىل الخريطة  من أن راسم الخرائط حدَّ

ي أن يتحقق من عمل
ف الميدا�ن اليدوية. وإذا كانت عملية إعداد القوائم مستندة إل النظام العالمي لتحديد المواقع، ينبغي للم�ش

جهاز التعقب الخاص بهذا النظام الذي بحوزة فريق رسم الخرائط وإعداد القوائم، وأن يعيد رسم المسار الذي ُسِلك من أجل 

ضمان أن الفريق غطى جميع الأ� المعيشية داخل حدود وحدة العتيان الأولي المعنية. ولدى رصد جودة عملية رسم الخرائط 

ي بإعداد القوائم الذي ينبغي له بدوره أن 
فون الميدانيون عىل اتصال دائم بالمنسق المع�ن وإعداد القوائم، ينبغي أن يظل الم�ش

ي المكتب المركزي. وأحد المصادر المهّمة للمعلومات اللزمة لرصد
ن بالعتيان ورسم الخرائط �ن ن المعني�ي ق بانتظام مع العامل�ي يُنسِّ

ي جرى عّدها 
مدى اكتمال عملية إعداد القوائم هو إطار العتيان للتعداد السابق، والذي يشمل معلومات عن عدد الأ� المعيشية ال�ت

ي القوائم والعدد
ن عدد الأ� المعيشية الُمدرجة �ن ي التحقق مما إذا كان الَفرق المطلق ب�ي

ف الميدا�ن ي كل منطقة عّد. وينبغي للم�ش
�ن

ن عىل
ّ ي حالة تجاوز هذه العتبة، يتع�ي

دة مسبقاً )عىل سبيل المثال، 20٪(. و�ن المناظر المستمد من إطار التعداد يتجاوز عتبة محدَّ

ي البداية تحديد ما إذا كان هناك تفس�ي لهذا الَفرق، عىل سبيل المثال، بسبب مغادرة عّدة أ� للمنطقة
ي أن يحاول �ن

ف الميدا�ن الم�ش

م بالحدود الصحيحة أو أنه جرى ن ي إل أن عملية إعداد القوائم لم تل�ت
ف الميدا�ن ي جديد فيها. وإذا خلص الم�ش

وع سك�ن أو أقامة م�ش

ي هذه الحالة إعادة العملية.
إغفال العديد من الأ� المعيشية، ينبغي �ن

ي بإعداد القوائم ومدير االستقصاء )تحقق مادي/ زيارات ميدانية(
ي والمنسق المع�ن

ف الميدا�ن 2-   من جانب الم�ش

نة من 10٪ من  ي بإعداد القوائم ومدير الستقصاء بزيارة عّينة مختارة عشوائياً مكوَّ
فون الميدانيون والمنسق المع�ن ينبغي أن يقوم الم�ش

جميع وحدات العتيان الأولي عىل الأقل م�ت جرى رسم خرائطها وإعداد قوائمها من أجل التحقق من الجودة. ويشمل ذلك التحقق 

ي عملية إعداد
المادي من الأ� المعيشية المتواجدة عىل مقربة من حدود جميع وحدات العتيان الأولي من أجل التأكد من إدراجها �ن

ي التحقق من المسار
ف الميدا�ن ، ينبغي للم�ش القوائم واستبانة أي وحدات سكنية جديدة. ولدى زيارة عّينة وحدات العتيان الأولي

ي ذلك حدودها. وإذا كان فريق رسم
، بما �ن ده راسم الخرائط من أجل ضمان أنه يغطي جميع قطاعات وحدة العتيان الأولي الذي حدَّ

الخرائط وإعداد القوائم قد استخدم وضع بطاقات لصقة أو علمات بالطباش�ي عىل الأبواب لستبانة الوحدات السكنية، يُمكن 

ي يجري فيها التحقق المادي.
ي عّينة وحدات العتيان الأولي البالغة 10٪ ال�ت

ي التحقق من أن هذه العلمات موجودة �ن
ف الميدا�ن للم�ش

نة من 10٪ من وحدات العتيان الأولي واستعراضها. ة أو منهجية، ينبغي زيارة عّينة أخرى مكوَّ وإذا ُوجدت مشاكل كب�ي
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) ي
ي المكتب المركزي )تحقق ور�ت

3-   �ن

ي لجميع وحدات العتيان الأولي م�ت جرى تلقي جميع الخرائط والقوائم. وهذا
ينبغي لفريق المكتب المركزي الضطلع بتحقق ور�ت

ي ول
ف الميدا�ن التحقق )عىل سبيل المثال، مقارنة الخريطة اليدوية بخريطة أحدث تعداد( مطابق للتحقق الذي يضطلع به الم�ش

ي أي من وحدات العتيان الأولي أو
ي إعادة عملية إعداد القوائم �ن

ن هذه التحقق ما إذا كان الأمر يقت�ن
ّ ي زيارات ميدانية. ويب�ي

يقت�ن

ي الخطوة »ط«: اختيار عّينة الأ� المعيشية.
كانت القوائم صالحة للستخدام �ن

دة ي وحدات اعتيان أولية مختارة وإعداد قوائمها باستخدام المعاي�ي الموحَّ
	   يُمثِّل رسم خرائط جميع الأ� المعيشية �ن

الواردة تحت العنوان »أدوات« عمليًة حاسمة الأهمية: فبدون هذه الخطوة ل يُمكن ضمان الحصول عىل عّينة 

ممثِّلة.

ي العتيان تحديد التوقيت الأمثل لعملية إعداد القوائم: وهذا التوقيت هو عموماً قبل المقابلت
	   ينبغي لإحصا�أ

ي الأ�
ة �ن ات كب�ي ّ ي حدوث تغ�ي

ن شهر وثلثة أشهر من أجل تل�ن اوح ب�ي الستطلعية الخاصة بالستقصاء بمّدة ت�ت

المعيشية. 

ي
وريان لضمان جودة قوائم وخرائط وحدات العتيان الأولي ال�ت ي المكتب المركزي رصن

ي والتحقق �ن
اف الميدا�ن �ش 	   الإ

يجري اعتيانها بالنظر إل أنها ستكون هي إطار العتيان للمرحلة الثانية.

ي بالقوائم ومدير الستقصاء زيارة 10٪ عىل الأقل من جميع وحدات 
ن والمنسق المع�ن ن الميداني�ي ف�ي 	   ينبغي للم�ش

ي يجري اعتيانها من أجل التحقق المادي بعد إكمال راسمي الخرائط ومعّدي القوائم لعملهم. 
العتيان الأولي ال�ت

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية.
	   دليل العتيان وإعداد قوائم الأ� المعيشية �ن

ات )انظر أدوات دة المؤ�ش ي الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
	   دليل رسم الخرائط وإعداد قوائم الأ� المعيشية �ن

العتيان(.

ي لبحث الصحة والتغذية.
ي الستقصاء الوط�ن

ونية لتصميم العتيان �ن لك�ت ي الصفحة الإ
	   ترد معلومات مفيدة أخرى �ن

ي سُتجرى معها المقابالت الستطالعية
)ط(   اختيار الأ� المعيشية ال�ت

ي كل وحدة مختارة من وحدات
ينبغي أن يعتمد اختيار الأ� المعيشية عىل طريقة علمية معّشاة لكي يكون لجميع الأ� المعيشية �ن

ي الأحوال المثىل احتمال متساٍو لختيارها(. وم�ت اعتمد المكتب المركزي
العتيان الأولي احتمال غ�ي صفري لختيارها عىل أقل تقدير )�ن

ي العتيان اختيار عّينة عشوائية من الأ� المعيشية باستخدام أداة اعتيان من قبيل نموذج اختيار
القوائم والخرائط، ينبغي لإحصا�أ

ات الوارد تحت العنوان »أدوات«. وإجراء العتيان المعياري لختيار أ� دة المؤ�ش ي الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
الأ� المعيشية �ن

ي
ي الميدا�ن

ي المكتب المركزي وعدم إجرائها �ن
ي المنهجي. ويوىص بإجراء عملية اختيار الأ� المعيشية �ن

من قائمة هو العتيان العشوا�أ

ي الحالت القصوى )انظر الملحظة 2(. 
إلَّ �ن

ي الميدان(.
ي المكتب المركزي لأغراض مراقبة الجودة )ل �ن

	   ينبغي اختيار الأ� المعيشية �ن

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية.
	   دليل العتيان وإعداد قوائم الأ� المعيشية �ن

ات )انظر أدوات دة المؤ�ش ي الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
ي المنهجي �ن

	   نموذج اختيار الأ� المعيشية العشوا�أ

العتيان(.

ي لبحث الصحة والتغذية.
ي الستقصاء الوط�ن

ونية لتصميم العتيان �ن لك�ت ي الصفحة الإ
ترد معلومات مفيدة أخرى �ن 	

أدوات

أدوات

نصائح

نصيحة

http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf
http://mics.unicef.org/tools#survey-design
https://www.cdc.gov/nchs/tutorials/NHANES/SurveyDesign/SampleDesign/intro.htm
http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf
http://mics.unicef.org/tools?round=mics6
https://www.cdc.gov/nchs/tutorials/NHANES/SurveyDesign/SampleDesign/intro.htm
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1
ي الأوضاع الخاصة

المالحظة 2: اختيار الأ� المعيشية �ن

ي بعض وحدات العتيان الأولي ل يسمح بإجراء عملية رسم الخرائط وإعداد القوائم من جانب فريق منفصل
إذا كان الوضع �ن

ي تشهد مشاكل أمنية ولكنها تظل
ي بعض وحدات العتيان الأولي ال�ت

من راسمي الخرائط ومّعدي القوائم، كما قد يكون الحال �ن

طار(، وكان إطار العتيان للمرحلة الثانية قد ُوضع من جانب  مع ذلك مناطق يُمكن الوصول إليها )وبالتالي لم تُستبعد من الإ

رسال إطار  ًة، ينبغي بذل كل الجهود لإ فريق المقابلت الستطلعية الخاصة بالستقصاء قبل إجراء هذه المقابلت مبا�ش

المرحلة الثانية لوحدات العتيان الأولي هذه إل المكتب المركزي من أجل إجراء استعراض �يع للخرائط والقوائم واختيار 

 ، ن ي تجرى معها المقابلت الستطلعية عىل المستوى المركزي. وبفضل التخطيط والتصال المناسب�ي
الأ� المعيشية ال�ت

ي اليوم نفسه.
ي �ن

يستطيع المكتب المركزي إعادة قائمة الأ� المعيشية المختارة إل الفريق الميدا�ن

بيد أنه إذا كانت مشاكل التصال تحول دون تأكيد المكتب المركزي لختيار الأ� المعيشية، عندئذ يُمكن اختيار عّينة الأ� 

ي هذا السيناريو، يُمكن استخدام جدول لختيار الأ�
ي الميدان عقب الضطلع يدوياً بعملية إعداد القوائم. و�ن

المعيشية �ن

ف عىل فريق المقابلت الستطلعية الخاصة بالستقصاء من أجل تحديد عّينة عشوائية منهجية  المعيشية من جانب الم�ش

ف للأ� ي القوائم. وينبغي أن يكون اختيار الم�ش
من الأ� المعيشية استناداً إل العدد الإجمالي للأ� المعيشية المتضمنة �ن

ي جميع وحدات العتيان الأولي
ي مناطق محدودة للغاية ل �ن

المعيشية من القوائم هو الستثناء ل القاعدة وأن يحدث فقط �ن

ي وحدة اعتيان أولي تشهد مشاكل أمنية خاصة تحول دون إعداد قوائمها خلل عملية إعداد القوائم
)عىل سبيل المثال، �ن

ي سيناريو من هذا القبيل، ينبغي أن
ولكن يُمكن الوصول إليها لأغراض إجراء المقابلت الستطلعية الخاصة بالستقصاء(. و�ن

ن أو  اك المستطلع�ي ف عىل فريق إجراء المقابلت الستطلعية باختيار عّينة الأ� المعيشية؛ ول ينبغي إطلقاً إ�ش يقوم الم�ش

ي هذا الإجراء.
ية �ن ي القياسات الب�ش اختصاص�ي

)ي(   تعريف الأ� المعيشية وأعضاء الأ� المعيشية ووضع الجزء الخاص بقائمة الأ�ة المعيشية من الستبيان والتعليمات 
ن ذات الصلة للمستطلع�ي

ي الستقصاء بوضوح، كما ينبغي أن تكون قائمة الأ�ة المعيشية جزءاً
ي الأمر تعريف الأ�ة المعيشية وعضو الأ�ة المعيشية �ن

يقت�ن

ن عىل أساس هذه ن وضع التعليمات الخاصة بالمستطلع�ي
ّ ي الملحق 3(. ويتع�ي

من الستبيان )يرد نموذج لستبيان الأ�ة المعيشية �ن

ي الغالب، تعرَّف الأ�ة المعيشية بأنها تتكون من شخص أو من مجموعة أشخاص، توجد بينهم صلة قرابة أو ل توجد
التعاريف. و�ن

، رئيساً للأ�ة المعيشية ي الوحدة السكنية نفسها، ويِقّرون بشخص بالغ واحد، ذكراً كان أو أن�ش
بينهم صلة قرابة، يعيشون معاً �ن

ي استقصاءات الأ�
ون وحدة واحدة.4 والتعريفان الرئيسيان لعضو الأ�ة المعيشية �ن ويتقاسمون ترتيبات المعيشة نفسها ويُعت�ب

المعيشية هما:

ي الوحدة السكنية للأ�ة المعيشية، برصف النظر عّما إذا كان قد
	   عضو الأ�ة المعيشية بحكم القانون هو شخص يقيم عادًة �ن

ي الليلة السابقة للمقابلة الستطلعية. ول يشمل هذا التعريف الزوار.
أقام فيها �ن

ي الليلة السابقة للمقابلة الستطلعية. ويشمل هذا التعريف الزوار
ل �ن ن ي الم�ن

	   عضو الأ�ة المعيشية بحكم الواقع هو شخص أقام �ن

ي الليلة السابقة، بالرغم من أنهم من
ل �ن ن ي الم�ن

ن المعتادين غ�ي المتواجدين �ن ي الليلة السابقة ولكنه يستبعد المقيم�ي
الذين أقاموا �ن

ن المعتادين وأنهم متواجدون خلل المقابلة الستطلعية.   المقيم�ي

ات( معلومات عن المجموعة السكانية  دة المؤ�ش وتجمع بعض الستقصاءات )عىل سبيل المثال، الستقصاءات الجماعية المتعدِّ

ن تجمع استقصاءات أخرى )عىل سبيل المثال، الستقصاءات الديمغرافية والصحية( معلومات ي ح�ي
المعرَّفة بحكم القانون فقط، �ن

ن بصورة منفصلة )ل  عن المجموعة السكانية المعرَّفة بحكم القانون وبحكم الواقع عىل السواء، ثم تُعرض النتائج لكل من المجموعت�ي

ية، عىل سبيل المثال، تُستخَدم العّينة المعرَّفة  ات القياسات الب�ش بصورة ُمدمجة( تبعاً للمو�ش موضع الهتمام. وبالنسبة لمؤ�ش

ي الو يةفارغميدلا تااءصقتسا:حيةصل
4 � علطتمسلا ليلد نم دمتسم فيرعت  ن

https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM1/DHS7-Interviewer›s-Manual-EN-12Jun2017-DHSM1.pdf#page=19

https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM1/DHS7-Interviewer's-Manual-EN-12Jun2017-DHSM1.pdf#page=19
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm1-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
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بحكم الواقع. وتجمع استقصاءات أخرى بيانات عن المجموعة السكانية المعرَّفة بحكم الواقع فقط. ويوىص باستخدام تعريف مكتب 

ي يدعمها المكتب بالنسبة للبلد الذي يجري التخطيط للستقصاء
ي استقصاءات الأ� المعيشية ال�ت

ي للأ�ة المعيشية �ن
الإحصاء الوط�ن

ي تحديد التعريف الأمثل لأعضاء
ي الستقصاء المساعدة �ن

ن �ن ن العامل�ي اء الستشاري�ي ه من الخ�ب ي العتيان وغ�ي
من أجله. ويُمكن لإحصا�أ

ن من أجل التأكد من أنها  الأ�ة المعيشية، كما ينبغي لهم استعراض نماذج الستبيان ذات الصلة والتعليمات الخاصة بالمستطلع�ي

دقيقة وواضحة.   

ي خطة العتيان وتقرير الستقصاء.
ن أن تكون التعاريف المختارة للأ� المعيشية وأعضاء الأ� المعيشية مبّينة بوضوح �ن

ّ ويتع�ي

، كما ينبغي توف�ي  ي
وينبغي أن يتبع تعريف الأ� المعيشية المعاي�ي الصادرة عن الهيئات الوطنية من قبيل مكتب الإحصاء الوط�ن

جيح  أساس منطقي لأي حيود عن المعاي�ي القطرية. وتُمثِّل التعاريف المختارة أيضاً ُمدَخلت رئيسية بالنسبة لحساب عوامل ال�ت

حة وتوف�ي تقارير شفافة عن جودة البيانات.  )الأوزان( الصحيحة الخاصة بالعّينة والتثبت من المجموعة السكانية الإجمالية المرجَّ

ن بإدراج جميع أفراد الأ�ة  وينبغي أن يسمح الجزء الخاص بقائمة الأ�ة المعيشية من الستبيان والتعليمات ذات الصلة للمستطلع�ي

ي
ي القائمة وفقاً للتعريف المختار لعضو الأ�ة المعيشية )انظر نموذج استبيان الأ� المعيشية وقائمتها �ن

ن �ن المعيشية المؤهل�ي

ن فيما يتعلق بعّينات المجموعات السكانية المعرَّفة بحكم القانون وبحكم  الملحق 3 وجزء »أدوات« أدناه بشأن تعليمات المستطلع�ي

ي استبيان الأ� المعيشية غ�ي دقيقة
ن بوضوح وكانت تعليمات إكمال القائمة �ن الواقع(. وإذا كان أعضاء الأ�ة المعيشية غ�ي معرَّف�ي

ي القائمة:
ي إدراج جميع أعضاء الأ�ة المعيشية �ن

وواضحة أو، وهذا هو الأسوأ، غ�ي موجودة عىل الإطلق، فقد يفشل المستطلعون �ن

بالغ عن جودة البيانات. ي شفافية الإ
ي دقة نتائج الستقصاء وكذلك �ن

ويؤثر ذلك �ن

ن الأطفال بحكم الواقع وبحكم القانون قليلً جداً: ففي أغلب الستقصاءات، يوجد تداخل بنسبة تتجاوز  وقد يكون الَفرق ب�ي

ون  ن المجموعات السكانية المعرَّفة بحكم القانون وبحكم الواقع )أي أن <90٪ من الأطفال الذين يجري اعتيانهم ل يتغ�ي 90٪ ب�ي

ي خطة العتيان
ي التعب�ي بوضوح عن تعريف عضو الأ�ة المعيشية �ن

باختلف التعريف(. والنقطة الرئيسية هي أن الأمر يقت�ن

ن لأغراض الستقصاء )الملحظة 3(. دراج الصحيح لجميع الأعضاء المؤهل�ي والستبيانات وإعداد التعليمات عىل نحو يسمح بالإ

المالحظة 3: ماذا يُمكن أن يحدث إذا لم يعرَّف أعضاء الأ�ة المعيشية؟ 

ي صفوف الأطفال دون سن
لم يُعرِّف استقصاء للأ� المعيشية كان يهدف إل توليد تقييمات ممثِّلة وطنياً لسوء التغذية �ن

ي توليد نتائج صالحة للستخدام. وكان
ي تقرير الستقصاء ومن ثم فشل �ن

ي الأ�ة المعيشية �ن
الخامسة أساَس العضوية �ن

ي المجموعة السكانية المعرَّفة بحكم
ن عىل السواء �ن واضحاً، من تقرير الستقصاء، أنه جرى إغفال العديد من الأطفال المؤهل�ي

ن جرى اعتيان ي ح�ي
القانون وتلك المعرَّفة بحكم الواقع، وأن الستقصاء بالتالي لم يكن ممثِّلً. وأظهر تقرير الستقصاء أنه �ن

ي مجموعة البيانات سوى 000 10 طفل دون سن الخامسة فقط، بينما كان من المتوقع أن
000 20 أ�ة معيشية تقريباً، لم يُدرج �ن

ي الأ�ة المعيشية الواحدة المتاح
يكون هذا العدد أك�ب من ذلك بكث�ي استناداً إل متوسط عدد الأطفال دون سن الخامسة �ن

ل عندما كان المستطلع هناك. وقد ترتب ن ي الم�ن
من مصادر أخرى. وأظهر التقرير أيضاً أن بعض الأطفال لم يكونوا ربما �ن

ن وأيضاً أن البيانات ُجمعت بشأن خليط من الأطفال بحكم الواقع  عىل ذلك أنه لم تكن هناك قائمة كاملة بالأطفال المؤهل�ي

ي الليلة السابقة للمقابلة الستطلعية.
وبحكم القانون ولكن دون بيان ما إذا كان طفل ما مقيماً معتاداً أو زائراً أو تواجد هناك �ن

ن قد ُوضعت  ولو أن الأ�ة المعيشية كانت قد ُعرِّفت بوضوح وكانت قائمة الأ�ة المعيشية والتعليمات الخاصة بالمستطلع�ي

ن قد ُعرف استناداً إل بيانات  تبعاً لذلك، واتّبع المستطلعون هذه التعليمات بدقة، لكان العدد الإجمالي للأطفال المؤهل�ي

ي هذه الحالة، ل يكون من المناسب
بلغ بطريقة شفافة عن الحالت الناقصة. و�ن مكان الإ قائمة الأ�ة المعيشية وصار بالإ

ي يجري اعتيانها ومتوسط عدد الأطفال دون سن 
استخدام عدد الأطفال »المتوقع« استناداً إل عدد الأ� المعيشية ال�ت

ي الأ�ة المعيشية الواحدة المستمد من مصادر أخرى، لأن المقارنة ل ينبغي أن تكون بأعداد الأطفال »المتوقعة«
الخامسة �ن

دة جيداً ومكتملة جرى  « المستمدة من بيانات قوائم محدَّ ن المستمدة من مصادر أخرى وإنما بأعداد الأطفال »المؤهل�ي

 . إعدادها استناداً إل الستقصاء الحالي
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1
جابة. المالحظة 4: إذا كان من المتوقع ارتفاع معّدل عدم الإ

جيح العّينة عموماً إل التعويض عن حالت عدم إجابة الأ� المعيشية وفرادى الأطفال.  تهدف الإجراءات المعيارية ل�ت

ن مشابهة لخصائص من جرت معهم  اض أن خصائص الأ� المعيشية والأطفال غ�ي المجيب�ي ويستند هذا النهج إل اف�ت

ي
المقابلت الستطلعية. وإذا كان من المتوقع أن يكون معّدل عدم الإجابة مرتفعاً )عىل سبيل المثال، إذا كان مرتفعاً �ن

ي ذلك بعض التخطيط المسبق قبل 
استقصاء مشابه سابق(، يُمكن وضع خطة تحليلية منظمة لدراسة عدم الإجابة. ويقت�ن

ي الميدان بشأن الأ� المعيشية غ�ي المجيبة وبشأن الأ� المعيشية
إجراء الستقصاء من أجل ضمان جمع البيانات نفسها �ن

ي معلومات عن عدد محاولت إجراء 
ن الناجم عن عدم الإجابة، بيد أنه يقت�ن

ّ المجيبة. ويسمح ذلك بحساب تقديرات التح�ي

ي يتوقع أن يكون عدم الإجابة مرتفعاً فيها إما عىل مستوى الأ� المعيشية أو
ي الستقصاءات ال�ت

المقابلت الستطلعية. و�ن

. وبالنسبة للأ� المعيشية غ�ي  ن بلغ عن خصائص غ�ي المجيب�ي عىل مستوى الأفراد، من المفيد جمع معلومات من أجل الإ

ل أو  ن ي الوصول إل داخل الم�ن
ي ل تقت�ن

المجيبة، قد تتطلب هذه المعلومات القتصار عىل إكمال الأجزاء من الستبيان ال�ت

ل مستقل أو  ن إل المجيب )مادة سقف الوحدة السكنية وحوائطها ونوع الوحدة السكنية، عىل سبيل المثال شقة خاصة أو م�ن

كوخ وما إل ذلك(. ويُمكن جمع معلومات بيئية أخرى من مشاهدة المظهر الخارجي للوحدة السكنية والذي ينبغي أن يكون 

متناسباً إل حّد ما مع ثراء الأ�ة المعيشية. وإذا ُحصل عىل هذه المعلومات بشأن الأ� المعيشية غ�ي المجيبة، فينبغي 

ي الستبيان المعتاد بما يسمح للمستطلع بإكمال هذه البنود استناداً إل المشاهدة. وإذا
غفال �ن أن تكون مستندة إل أنماط الإ

ي بلد الستقصاء، فقد
كان جمع إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع للأ� المعيشية غ�ي المجيبة )والمجيبة( متاحاً �ن

ن الأ� المعيشية غ�ي  يكون ذلك مفيداً بالنظر إل أنه يسمح بتحليل هذه البيانات لتحديد عوامل من قبيل متوسط المسافة ب�ي

المجيبة )مقارنًة بالأ� المعيشية المجيبة( والمرافق الرئيسية )مثل متوسط المسافة إل أقرب مدرسة أو أقرب مرفق صحي وما 

إل ذلك(. 

ية الخاصة بهم، قد  ن لم يتسن الحصول عىل القياسات الب�ش ي تضم أطفالً مؤهل�ي
وبالنسبة للأ� المعيشية المجيبة ال�ت

، وينبغي جمعها )عىل سبيل المثال، بيانات عن  ن
ّ بلغ عن التح�ي توّفر جوانب أخرى من استبيان الستقصاء معلومات مفيدة للإ

ن عىل تقديرات  ي الأمر مزيداً من البحوث بشأن أثر غ�ي المجيب�ي
مستوى تعليم الأم وتاريخ ميلد الطفل وما إل ذلك(. ويقت�ن

سوء التغذية. 

ي خطة العتيان.
	   ينبغي تعريف الأ�ة المعيشية وعضو الأ�ة المعيشية بوضوح �ن

ن من وضوح ودقة الجزء الخاص بالقائمة من الستبيان اء الستشاري�ي ه من الخ�ب ي العتيان وغ�ي
	   ينبغي أن يتحقق إحصا�أ

والتعليمات ذات الصلة. 

ن بما يتسق مع تعريف عضو الأ�ة المعيشية المستخدم  	   بدون قائمة تتضمن جميع أعضاء الأ�ة المعيشية المؤهل�ي

مكان حساب عوامل ترجيح )أوزان( العّينة الصحيحة أو التثبت من المجموعة السكانية ي الستقصاء، لن يكون بالإ
�ن

ات جودة البيانات.  حة أو إعداد تقارير شفافة عن تنفيذ العّينة وسائر بارام�ت الإجمالية المرجَّ

ي
وتوكول متاح �ن ن اختيار طفل واحد دون سن الخامسة عشوائياً من كل أ�ة معيشية، ينبغي ضمان أن ال�ب

ّ 	   عندما يتع�ي

ي العتيان يضع عوامل ترجيح العّينة استناداً إل
ن وخلل التدريب، وأيضاً أن إحصا�أ التعليمات الخاصة بالمستطلع�ي

هذا التصميم.

.) (    	

( ) - (
يا ائمةق كلذ لأ�ة ا يةشيعملا3 قحلمل

نموذج لا يانبتسلأ�ة ا� ية، بماشيعملن
ي الو يةفارغميدلا تااءصقتسا حيةصلا فحاتصل27 32 الجممع بحك

	   ا�علطتمسلخاصة بالا يماتلعتلي ن �ن

الواقع وبحكم القانون(

( ) - (    	

( ) - (
ا6 فحاتصل ون15نقالا مبحك ( ي الد ِّدعتملا يةعماجلا تااءصقتسة امؤ شل� تا

 خاصةلا يماتلعتل يف�ن �ن

ا فحاتصل16 21 مبحك ا(وننقال اش�ملبا �ي الاءصقتسا تا يةعماجلاد ِّدعتملة امؤ شل�ا ت
 خاصةلي ن ن

 ا يماتلعتلا�علطتمسلبا

  	
أدوات

نصائح

https://www.dhsprogram.com/publications/publication-search.cfm?type=35&type=35
http://mics.unicef.org/tools#data-collection
http://mics.unicef.org/tools#data-collection
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ن عىل اتّباع خطة العتيان ومنهجية الستقصاء ن الميداني�ي ن وسائر العامل�ي )ك(   تدريب المستطلع�ي

ينبغي ضمان أن أعضاء الأفرقة الميدانية عىل علم بوجود خطة العتيان وأنهم قادرون عىل اتّباعها )ينبغي عدم استبدال أ� 

ي الميدان لأي سبب من الأسباب(، وأنهم أيضاً قادرون عىل الضطلع بإجراءات إعادة الزيارات )يوىص
معيشية بأ� معيشية أخرى �ن

ي أوقات مختلفة من اليوم إذا لم يتسن إجراء مقابلة استطلعية كاملة خلل الزيارة الأولية( وإكمال استبيان الأ�ة
ن عىل الأقل �ن بزيارت�ي

ورة وجود استبيان الأ�ة المعيشية لكل أ�ة معيشية يجري اعتيانها، برصف النظر عن  المعيشية. ومن المهّم أيضاً التأكيد عىل رصن

ي الأمر أيضاً إكمال صفحة الغلف من الستبيان بالنظر إل أنها تحتوي عىل 
اكتمال المقابلة الستطلعية أو عدم اكتمالها؛ ويقت�ن

ن إعداد
ّ ي اكتملت استبياناتها، يتع�ي

ي جميع الأ� المعيشية ال�ت
بيانات حاسمة الأهمية بالنسبة لقاعدة بيانات الستقصاء. وبالمثل، �ن

ن إكمال صفحة 
ّ استبيان منفصل لكل طفل مؤهل، برصف النظر عن اكتمال المقابلة الستطلعية أو عدم اكتمالها؛ وهنا أيضاً يتع�ي

الغلف من الستبيان بالنظر إل أنها تحتوي عىل بيانات حاسمة الأهمية بالنسبة لقاعدة بيانات الستقصاء. ويُمكن استخدام نموذج 

 . ن ي الجدول 2 لوضع أدوات واستخدامها خلل تدريب المستطلع�ي
رشادات الواردة �ن ي الملحق 3 وأمثلة الإ

الستبيان الوارد �ن

إذا كان القياس يشمل طفالً واحداً يجري اختياره عشوائياً

ي
ي العديد من استقصاءات الأ� المعيشية يجري اعتيان جميع أطفال الفئة العمرية )أي جميع الأطفال دون سن الخامسة(، و�ن

�ن

هذه الحالة يُطبَّق الستبيان عىل جميع أطفال قائمة الأ�ة المعيشية )إّما بحكم القانون أو بحكم الواقع تبعاً لتعريف عضو الأ�ة 

المعيشية المتفق عليه( دون سن السادسة، ويجري وزن الأطفال دون سن الخامسة وقياسهم. بيد أن بعض الستقصاءات قد تلجأ 

ي مثل هذه الحالة، ينبغي أن يضع
ية الخاصة به. و�ن إل اختيار طفل واحد فقط عشوائياً دون سن الخامسة وإجراء القياسات الب�ش

ي عىل مستوى الأ�ة المعيشية وتوف�ي عوامل ترجيح العّينة
ن بتنفيذ الختيار العشوا�أ ي العتيان بروتوكولً يسمح للمستطلع�ي

إحصا�أ
ن ن تسجيل جميع الأطفال المؤهل�ي

ّ ي هذا النوع من العتيان الفرعي، يتع�ي
ي الخطوة »م«. ولكن ح�ت �ن

المناسبة من أجل تحليل النتائج �ن

ورية لوضع عوامل ترجيح )أوزان( ي قائمة الأ�ة المعيشية؛ وهذه المعلومة رصن
)طبقاً للتعريف المختار لعضو الأ�ة المعيشية( �ن

العّينة كما أنها تُستخَدم كأساس لختيار طفل عشوائياً.

	   من المهّم ضمان جودة الرموز الجغرافية ورموز تعريف العّينة.

ي يجري اعتيانها.
	   يُمكن لبيانات نظام المعلومات الجغرافية دعم التحديد الدقيق للأ� المعيشية ال�ت

	   عدم السماح باستبدال الأ� المعيشية غ�ي المجيبة.

بلغ  	   تدريب أعضاء الأفرقة الميدانية عىل إكمال استبيان واحد لكل أ� معيشية يجري اعتيانها من أجل السماح بالإ

ن عىل أقل تقدير إكمال صفحة الغلف لكل أ�ة معيشية 
ّ ن الناجم عن عدم الإجابة. ويتع�ي

ّ بشفافية بشأن التح�ي

ن إكمال استبيان أطفال
ّ ي ذلك معلومات عن عدد الزيارات المعادة ومواعيدها(. وبالمثل، يتع�ي

يجري اعتيانها )بما �ن

ي اكتملت مقابلتها الستطلعية.
ي قائمة الأ�ة المعيشية بالنسبة للأ� المعيشية ال�ت

فردي لكل طفل مؤهل ُمدَرج �ن

ي ذلك قائمة الأ�ة المعيشية )الملحق 3(.
	   عّينة لستبيان الأ�ة المعيشية، بما �ن

ات )الصفحات 5-7 و21-16(. دة المؤ�ش ي الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
ن �ن 	   التعليمات الخاصة بالمستطلع�ي

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية )الصفحات 25-8(.
ن �ن 	   التعليمات الخاصة بالمستطلع�ي

ي لبحث الصحة والتغذية )الصفحات 1-7 إل 1-9 و3-1 إل 21-3(.
ي الاستقصاء الوط�ن

ن �ن 	   التعليمات الخاصة بالمستطلع�ي

)ل(   كتابة ملحق مفّصل عن تصميم العّينة وتنفيذها 

ينبغي لتقارير الستقصاءات أن تتضمن معلومات مفّصلة عن خصائص العّينة والستقصاء من أجل وصف إجراءات العتيان ومراقبة 

ي العّينة فيما يتعلق بإجراء المقابلة الستطلعية، مع
الجودة وصفاً بّيناً. وينبغي توف�ي معلومات واضحة عن حالة كل أ�ة معيشية �ن

بلغ المتسق، والملحق 10 بشأن القائمة  بيان أسباب أي حالت ل تجري فيها هذه المقابلة )انظر الفصل 3 بشأن جودة البيانات والإ

ي قائمة الأ�ة المعيشية فيما
ن �ن ن الُمدرج�ي المرجعية للتقرير(. وينبغي أيضاً توف�ي تقرير واستعراض بشأن حالة جميع الأطفال المؤهل�ي

ية. وينبغي أن يتضمن فرع من التقرير تفاصيل عن خصائص العّينة والستقصاء  يتعلق بإجراء المقابلة الستطلعية والقياسات الب�ش

دة ي الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
ي الستقصاءات الأخرى، عىل سبيل المثال، ملحق خطة العتيان وخطة التبويب �ن

مثلما يحدث �ن

أدوات

نصائح

http://mics.unicef.org/tools#data-collection
https://www.dhsprogram.com/publications/publication-DHSM2-DHS-Questionnaires-and-Manuals.cfm
https://wwwn.cdc.gov/nchs/data/nhanes/2013-2014/manuals/intrvwr_proc_manual.pdf
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1

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية. وإذا كان معّدل عدم
ات أو الفصل 5 من دليل العتيان وإعداد قوائم الأ� المعيشية �ن المؤ�ش

الإجابة مرتفعاً بدرجة خاصة، قد يكون من المفيد وضع خطة تحليلية منظمة لدراسة عدم الإجابة )انظر الملحظة 4(.

َب 
ية: ويرُصن بلغ عن عدم إجابة الأ� المعيشية ككل بالإضافة إل عدم الإجابة فيما يتعلق بالقياسات الب�ش 	   ينبغي الإ

ي معّدل إجابة الأ� المعيشية.
معّدل الإجابة الفردية �ن

	   إذا كان معّدل عدم الإجابة مرتفعاً بدرجة خاصة، قد يكون من المفيد وضع خطة تحليلية منظمة لدراسة عدم 

الإجابة.

   	

.

(    	

ي ا قحلمل10
ي ااضيأ ظرنا ؛3 لصفلً اإبلل يةعمرجلا قائمةللولا غاردة �ن

وصياتت عابلإ بلولا قستملا غاردة �ن
ا نأ نم قحقتلللبإ يرجي يانتعلغه و�ياعملل قاًفي  ينبغي اتّا

يقات ررف تااءصقتسا رياا دىلبلدان(
ي الد ِّدعتملا يةعماجلا تااءصقتسة امؤ شل�� حاتم تان

 قحلمل� يانتعن
وو اتنيّعلا صائصخ بيوبتل ةطخال.تااءصقتس  ا ةطخ

ي الرغميدلا تااءصقتسا يةفوا.حيةصل
لصفل ا ليلد نمل يانتعوإعداا مئاوق دلأ� ا� يةشيعملن

ا5
   	

)م(   حساب عوامل ترجيح )أوزان( عّينة الأ� المعيشية والأفراد

ات ي المتغ�ي
جيح الخاصة بالعّينة عن الختلف �ن جيح الخاصة بالعّينة. وتَُعوِّض عوامل ال�ت ي العتيان بحساب عوامل ال�ت

يضطلع إحصا�أ

ي احتمالت العتيان بل وح�ت عن حالت عدم الإجابة، بحيث يتس�ن التوصل إل تقديرات تُمثِّل المجموعة
المختارة وعن الختلف �ن

السكانية ككل. 

(    	

) (

ي الد ِّدعتملا يةعماجلا تااءصقتسة امؤ شل�دأ ظرنا تاوا تاليانتع(
 جموذنا� اتنيّعلا حرجيت لمن

يوع بحسال الثم امل ا تل�حو جيع بساح
دجو� اتسقيالا مقييتل اتنل بيان

ي الأمم اوع بساح :ةدحتملاو اتنيّعلا حرجيت لمادختسا هاما6 لصفل
ن
	   ا ةبعشل� تااءصحإ

ية ي استقصاء قياسات ب�ش
الجدول 2: الممارسات الخاطئة وكيفية تالفيها لدى العتيان �ن

أدوات

أدوات

نصائح

كيفية تالفيها الممارسات الخاطئة

ي اعتيان لوضع خطة االعتيان وتنفيذها• 
ن إحصا�أ تعي�ي

وإبالغها.
مدير االستقصاء يضع خطة االعتيان 

وضع إطار االعتيان للمرحلة الثانية باستخدام • 

ي الخطوات “ز” إىل “ط”.
وتوكوالت المعيارية الواردة �ن ال�ب

استخدام قائمة سابقة لالأ� المعيشية ُوضعت قبل أك�ش

من سنة

http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf
http://mics.unicef.org/surveys
http://mics.unicef.org/tools#analysis
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf
http://mics.unicef.org/tools#survey-design
https://www.measureevaluation.org/resources/training/capacity-building-resources/hiv-english/session-9-surveys-and-sampling/Weight calculation example.xls/view
https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/surveys/Handbook23June05.pdf
http://mics.unicef.org/surveys
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كيفية تالفيها الممارسات الخاطئة

وضع إطار االعتيان للمرحلة الثانية لوحدات االعتيان • 

االأوىلي المختارة قبل كل استقصاء باستخدام

وتوكوالت المعيارية لعملية رسم الخرائط وإعداد  ال�ب

ي الخطوات “ز” إىل “ط”.
القوائم الواردة �ن

ن ين رئيسي�ي تحديث القوائم والخرائط باستخدام ُمخت�ب

تخطيط رسم الخرائط وإعداد القوائم وتنفيذهما كعملية • 

ي الخاص باالستقصاء.
منفصلة قبل العمل الميدا�ن

تيب الإجراء عملية اختيار االأ� المعيشية عىل•  ال�ت

ي الخطوات “ز”، “ح”،
ن �ن

ّ المستوى المركزي، كما هو مب�ي

“ط”، مع تسجيل أي حاالت استثنائية لم تجر فيها هذه 

الخطوات عىل نحو منفصل. 

القيام برسم خرائط االأ� المعيشية وإعداد قوائمها و/ أو

اختيار االأ� المعيشية جنباً إىل جنب مع إجراء المقابالت

االستطالعية هو القاعدة ال االستثناء 

صياغة تعريف االأ�ة المعيشية وأعضاء االأ�ة المعيشية• 

ي المراحل المبكرة من التخطيط.
بمصطلحات واضحة �ن

ي االعتيان باستعراض قائمة االأ�ة
ضمان قيام إحصا�أ

ن  المعيشية والتعليمات ذات الصلة الخاصة بالمستطلع�ي

للتحقق من دقتها ووضوحها. 

ن ال  االستبيان و/ أو المعلومات الخاصة بالمستطلع�ي

تتضمن تعريفاً واضحاً الأعضاء االأ�ة المعيشية

ي وّفرها المكتب المركزي وعدم• 
اتّباع خطة االعتيان ال�ت

ي وقع
استبدال أ� معيشية أخرى باالأ� المعيشية ال�ت

ي الميدان.
عليها االختيار �ن

د كل•  ي تُحدِّ
استخدام استبيان فارغ وأكمال المعلومات ال�ت

أ�ة معيشية وقع عليها االختيار.

توثيق الوقت الذي بدأت فيه الزيارات الُمعادة، وإذا • 

ن عدم إمكانية إجراء المقابلة االستطالعية رغم اتّباع 
ّ تب�ي

بروتوكول إعادة الزيارات، ُيختار رمز النتيجة الذي يش�ي 

إىل سبب عدم إمكانية إجراء المقابلة االستطالعية، مع 

توف�ي مزيد من المعلومات حسب االقتضاء.

ي وقع
استبدال أ� معيشية أخرى باالأ� المعيشية ال�ت

ي الميدان
عليها االختيار �ن
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1-3  وضع الستبيان

يستند استبيان الستقصاء إل قائمة من بنود المعلومات الرئيسية اللزمة لستيفاء أغراض الستقصاء. ويساعد استبيان مطبوع أو 

ي يجري اعتيانها تتلقى نفس الزيارات وتخضع لنفس إجراءات إعادة 
مستند إل الحاسوب عىل ضمان أن جميع الأ� المعيشية ال�ت

ي جرى اعتيانها )سواًء جرت معها المقابلت الستطلعية أو لم تجر( ويُطرح عىل 
الزيارات، ويُحتفظ بسجل بجميع الأ� المعيشية ال�ت

ي 
ن نفس الأسئلة طبقاً لنفس مجموعة التعليمات. ويسمح ذلك بتبويب الإجابات عىل الستقصاء بسهولة و�عة. وقد يقت�ن المجيب�ي

جم  َجمة مرّة أخرى إل اللغة الأصلية بواسطة م�ت الأمر ترجمة الستبيان إل اللغات المحلية: ومن المهّم إعادة ترجمة الستبيانات الم�ت

جمة بالطريقة المناسبة.  ن تدريب الأفرقة الميدانية عىل كيفية استخدام الستبيانات الم�ت
ّ آخر ومقارنتها بالستبيانات الأصلية. ويتع�ي

الخطوات الرئيسية لدعم عملية تخطيط الستقصاء 

)أ(   تصميم استبيانات الأ� المعيشية والأطفال أو تكييفها.

)ب(   وضع جداول زمنية بالأحداث المحلية. 

)ج(   الختبار المسبق للستبيان.

. ن )د(   وضع دليل المستطلع�ي

)ه(   تدريب أفرقة الستقصاء. 

ية  نظرة عامة مقتضبة عىل خطوات وضع استبيان قياسات ب�ش

)أ(   تصميم استبيانات الأ� المعيشية والأطفال أو تكييفها

ن – أحدهما للأ� المعيشية والآخر للأطفال – عندما يكون الهدف هو جمع بيانات متعلقة فقط بالقياسات  يوىص باستخدام استبيان�ي

ية للأطفال. واستبيان الأ� المعيشية مطلوب من أجل تسجيل حصيلة بشأن كل أ�ة معيشية يجري اعتيانها )عىل سبيل المثال،  الب�ش

ي حالت إكمال المقابلت الستطلعية مع الأ� المعيشية حسب الأصول، وإعداد قائمة
اكتمال، رفض، تلف، وما إل ذلك(، و�ن

بجميع الأطفال دون سن السادسة الذين يستوفون تعريف أعضاء الأ�ة المعيشية. أما استبيان الأطفال فُيستخدم لجمع معلومات 

ية عن الأطفال دون سن الخامسة. ويتمثَّل سبب جمع المعلومات  ديمغرافية عن الأطفال دون سن السادسة وبيانات قياسات ب�ش

ية وتقييم ي القياسات الب�ش
ن جميع الأطفال دون سن الخامسة �ن ي تعزيز تضم�ي

الديمغرافية عن جميع الأطفال دون سن السادسة �ن

ب عمرهم من الخامسة من فئة الأطفال دون سن الخامسة. بيد أن هناك ُسبلً أخرى لمعالجة هذه المسألة  خروج الأطفال الذين يق�ت

ن 5 سنوات و17 سنة(، وقد يتصدى اوح أعمارهم ب�ي ي استبيان آخر فئة من ت�ت
)عىل سبيل المثال، إذا كان الستقصاء يستهدف �ن

د من أجل  الستقصاء لهذه المسألة بطريقة مختلفة. وينبغي تصميم استبيان الأطفال أو تطويعه بالطريقة الصحيحة من نموذج موحَّ

تيس�ي جمع جميع المعلومات اللزمة لحساب تقديرات سوء التغذية وتقييم جودة البيانات. 

د ليناسب مجموعة سكانية أو سياق يجري فيه الستقصاء باستخدام نهوج  ويش�ي التكييف )أو التطويع( إل عملية تعديل استبيان موحَّ

عة قابلة للمقارنة عىل الصعيد العالمي. ولدى تكييف  ات المستمدة من البيانات المجمَّ ومعاي�ي راسخة، مع ضمان أن تظل المؤ�ش

استبيان المقابلت الستطلعية، من المهّم أيضاً تطبيق الدروس المستفادة من أنشطة جمع البيانات الماضية بالطريقة الصحيحة 

ي كلما أمكن.
واختبار الأدوات قبل اتخاذ قرار نها�أ

وفيما يىلي بعض التوصيات بشأن تصميم الستبيان أو تكييفه: 

ي ذلك المعلومات الشفوية وعملية الحصول عىل الموافقة، وتسليم الستبيان
1-   ينبغي مراعاة طول المقابلت الستطلعية، بما �ن

ي تسجيل المدخلت
ن والخطأ �ن ية. وكلما زاد طول الستبيان، زادت مخاطر إرهاق المستطَلع�ي والوقت اللزم لتقييم القياسات الب�ش

)انظر الملحظة 5(.

2-   ينبغي تشجيع ترجمة الأسئلة إل اللغات المحلية لبلد الستقصاء ومنها.
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ن 3 و4. ويستند ي الملحق�ي
ية لالأطفال �ن دة الموىص بها لستبيان الأ� المعيشية واستبيان القياسات الب�ش وترد النماذج الموحَّ

ن توصيات  ات. وقد جرى تعديلهما من أجل تضم�ي دة المؤ�ش دة للستقصاءات الجماعية المتعدِّ هذان الستبيانان إل الستبيانات الموحَّ

ي الميدان.
ن جودة البيانات لدى جمع البيانات �ن دة بشأن تحس�ي محدَّ

	

.

 ظرنا فكييتلل ةبسنلادبمئ اا اتنيابتسا فكييت نأشوجيهية بتللد ِّدعتملا يةعماجلا تااءصقتسة امؤ شل�ا.ت

من الا رجمةت نع اتمولعملسو اتنيابتإإ هاترجمت ةادعل اا ةغلللا مظينت ليلظر دنا يةلأصلتااءصقتس    بالا
او يةفارغميدلا حيةصل2012، ا فحةصلمز   18ليد

ية للأطفال. ن 3 و4 نموذج لستبيان الأ� المعيشية واستبيان القياسات الب�ش ي الملحق�ي
	   يرد �ن

المالحظة 5: طول الستبيان ومّدة المقابالت الستطالعية 

خلص استعراض منهجي وتحليل تجميعي لدراسات صحية تناولت علقة معّدلت الإجابة وجودة البيانات بطول الستبيانات 

ي تتسم بها مقارنة الستبيانات المختلفة الطول، اتخاذ القرارات 
شكالية المتأصلة ال�ت إل أنه من الأفضل، بالنظر إل الطبيعة الإ

ي حّد ذاته )9(. 
بشأن استخدام الأدوات استناداً إل محتوى الستبيانات ل إل طولها �ن

ي
كة Survey Sampling International وهي متوافرة �ن وقد أُعدت بعض المعلومات العملية بشأن هذه المسألة من جانب �ش

: ن ن التالي�ي الموقع�ي

كة المذكورة إل أن معّدل الإجابة ل يعتمد عىل طول المقابلت الستطلعية، ولكن عندما يشعر المشاركون  وقد أشارت ال�ش

ي جودة البيانات. ويُمكن لذلك أن يكون عاملً
بالتعب فإنهم يكونون أقل انتباهاً ويجيبون بمزيد من ال�عة، وهو ما قد يؤثر �ن

ن عىل مقدم الرعاية توف�ي معلومات عن تواريخ ميلد
ّ ية إذا كان يتع�ي ي تجمع بيانات القياسات الب�ش

ي الستقصاءات ال�ت
مهماً �ن

ي بالأحداث المحلية. 
الأطفال باستخدام جدول زم�ن

)ب(   وضع جداول زمنية بالأحداث المحلية

ية دقيقة متعلقة بالعمر )الطول/ ارتفاع القامة بالنسبة للعمر،  ات قياسات ب�ش التحديد الصحيح لعمر الطفل أسا�ي لتوليد مؤ�ش

ي الأ�ة المعيشية بّينات موثَّقة بشأن تاريخ
ل البيانات الحيوية للجميع، وقد ل تُتاح �ن ي بلدان عديدة، ل تُسجَّ

الوزن بالنسبة للعمر(. و�ن

وري الحصول عىل شهر وعام الميلد عىل الأقل ي مثل هذه الحالت، من الرصن
الميلد؛ وقد يكون تاريخ الميلد الفعىلي مجهولً. و�ن

ي بالأحداث المحلية. 
باستخدام جدول زم�ن

ي بالأحداث المحلية لتقدير شهر وعام ميلد الطفل بدلً من تقدير عمر الطفل بالشهور.
وتصف هذه الوثيقة مفهوم استخدام جدول زم�ن

ي بالأحداث المحلية:
ي ينبغي مراعاتها لدى وضع جدول زم�ن

وفيما يىلي بعض النقاط ال�ت

ع إضافة شهر  ي للأحداث: إذا كان جمع المعلومات يدوم لأك�ش من شهر واحد، ينبغي تََوقُّ
ي للجدول الزم�ن

طار الزم�ن 	   ينبغي تحديد الإ

ي للأحداث.
ل ومناقشة ذلك لدى وضع الجدول الزم�ن جديد وحذف آخر شهر مؤهَّ

ي 
	   ل ينبغي للجداول الزمنية بالأحداث المحلية أن تتضمن العمر بالشهور: ينبغي فقط أن تش�ي إل الشهور والسنوات التقويمية، ال�ت

ي الستبيان.
يجري عندئذ تسجيلها �ن

ي بالأحداث المحلية وتطويعه استناداً إل حصائل هذه الختبارات قبل جمع بيانات الستقصاء. 
	   ينبغي اختبار الجدول الزم�ن

ي للأحداث أطفال يُعرَف تاريخ ميلدهم من أجل التحقق من أن الجدول يؤدي 
ولأغراض الختبار، ينبغي أن يتضمن الجدول الزم�ن

وظيفته بالطريقة الصحيحة. 

أدوات

http://mics.unicef.org/tools#survey-design
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
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	   ولكي يتس�ن تقدير تاريخ ميلد كل طفل بدقة، ينبغي تدريب الأفرقة الميدانية بالطريقة الصحيحة عىل كيفية استخدام الجدول 

ي للأحداث، عىل السواء خلل التدريب النظري والختبارات الميدانية. 
الزم�ن

)ج(   اختبار الستبيان 

ي تهدف إل جمع
ي صيغته النهائية، ينبغي اختباره من حيث المحتوى والطول: وينبغي للأسئلة المختلفة ال�ت

قبل وضع الستبيان �ن

. وينبغي إجراء مقابلت استطلعية خلل الختبار  ن ن والمجيب�ي المعلومات المطلوبة أن تكون مفهومة بسهولة عىل السواء للمستطلع�ي

وتنقيح الستبيان استناداً إل إجابات أفرقة الستقصاء المضطلعة بالمقابلت الستطلعية وتعليقاتها.

ن )د(   وضع دليل المستطلع�ي

وري أن يتضمن دليل الستقصاء دليلً لأفرقة الستقصاء المضطلعة بالمقابلت الستطلعية من أجل توف�ي تعليمات واضحة  من الرصن

ي يجري اعتيانها واستهلل بروتوكول إعادة الزيارات 
بشأن أدوارها ومسؤولياتها، وكذلك معلومات عن كيفية تحديد الأ� المعيشية ال�ت

ن وإجراء المقابلت الستطلعية وإدارتها وإكمال الستبيانات.  وتحديد الأطفال المؤهل�ي

ن الصندوق الدولي ك ب�ي ي بالأحداث المحلية، انظر المنشور المش�ت
	   لمزيد من المعلومات عن كيفية وضع جدول زم�ن

للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )2008( »مبادئ توجيهية بشأن تقدير شهر وعام ميلد 

الأطفال الصغار«.

ات(. دة المؤ�ش ن )الستقصاءات الجماعية المتعدِّ 	   تعليمات للمستطلع�ي

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية.
ن �ن 	   دليل المستطلع�ي

)ه(   تدريب أفرقة الستقصاء

مكان جمع معلومات دقيقة ومفيدة إلَّ إذا ي عملية الستقصاء: فليس بالإ
يُمثِّل تدريب أفرقة الستقصاء خطوة حاسمة الأهمية �ن

ن  ن العامل�ي كان المستطلعون عىل معرفة كاملة بجميع التعليمات والإجراءات الميدانية. وبعد إعداد جميع المواد الميدانية وتعي�ي

ك عىل إجراءات الستقصاء، عىل ي موقع مركزي من أجل التدريب المش�ت
فون �ن ، ينبغي أن يلتقي المستطلعون والم�ش ن الميداني�ي

ن وجمع  ي يجري اعتيانها وتنفيذ بروتوكول إعادة الزيارات وتحديد الأطفال المؤهل�ي
سبيل المثال، عىل كيفية تحديد الأ� المعيشية ال�ت

البيانات وإكمال الستبيان. وتُمثِّل منهجية قياس وزن الأطفال وطولهم بدّقة جزءاً مهماً من التدريب. وإذا تأخر الستقصاء الفعىلي 

ي الفرع التالي )التدريب(.
ية. ويرد مزيد من التفاصيل �ن ي الأمر دورة تذك�ي

لأك�ش من ثلثة أسابيع بعد التدريب، يقت�ن

1-4  التدريب والتوحيد
ية رفيعة الجودة.  ية وتوحيد أساليب عملهم دعماً لجمع بيانات قياسات ب�ش ي القياسات الب�ش ز هذا الفرع أهمية تدريب اختصاص�ي يُ�ب

ية وله أيضاً  ة بإجراء استقصاءات جمع بيانات القياسات الب�ش ه بواسطة مدرِّب مختص له خ�ب وينبغي أن يجري تنظيم التدريب وتوف�ي

ي مجال التدريب.
خلفية شاملة �ن

: ية أن يشمل ما يىلي وينبغي للتدريب الخاص باستقصاءات بيانات القياسات الب�ش

ح بها لمقدمي الرعاية َ
ي يُ�ش

1-   تقنيات المقابلت الستطلعية الصحيحة: ينبغي أن يشمل التدريب إرشادات بشأن الطريقة ال�ت

ي عملية القياس وكيفية التعامل مع الطفل من أجل جعل التجربة أقل إزعاجاً والحصول عىل بيانات أك�ش دّقة.
دورهم5 �ن

ية. 2-   إجراء القياسات الب�ش

3-   تمارين التوحيد: مقارنة قياساتهم بقياسات مرجعية لخب�ي )الدقة( وبقياساتهم الذاتية المعادة )الإحكام(.

ي جرى تعّلمها خلل التدريب.
ي لجميع التقنيات والإجراءات الميدانية ال�ت

ي سياق ميدا�ن
4-   الختبارات التجريبية: التطبيق العمىلي �ن

أدوات

https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/Guidelines_for_estimating_the_month_463.pdf
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDcvMTkvMjAvNDcvMTMvNDY4L01JQ1M2X0luc3RydWN0aW9uc19mb3JfSW50ZXJ2aWV3ZXJzXzIwMTcwNzE5LmRvY3giXV0&sha=667ed1ad05dfc60d
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm1-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
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الخطوات الرئيسية لضمان جودة البيانات خالل التدريب والتوحيد

)أ(   تنظيم التدريب.

. ي
)ب(   تحديد مّدة التدريب وجدوله الزم�ن

)ج(   تحديد محتوى التدريب.

)د(   تنفيذ التدريب.

)ه(   تنظيم تمارين التوحيد.

ي الميدان.
)و(   تنفيذ الختبارات التجريبية �ن

نظرة عامة مقتضبة عىل خطوات التدريب والتوحيد

)أ(   تنظيم التدريب

ية لقيادة ي القياسات الب�ش
اء �ن ن الخ�ب ن مدرِّب من الختصاصي�ي ية رفيعة الجودة، ينبغي تعي�ي بغية المساعدة عىل جمع قياسات ب�ش

التدريب )10(. 

ي
وبغية تشجيع جمع بيانات دقيقة عن تاريخ ميلد الطفل، ينبغي تخصيص وقت كاف لستعراض الستبيان والتعليمات بعناية، و�ن

ة إضافية من الزمن للتمرين العمىلي عىل استخدامها. ويُمكن لتنظيم  حالة استخدام الجداول الزمنية للأحداث المحلية، تخصيص ف�ت

ية الدقيقة وتعريف ية أن يساعد عىل توضيح تقنيات القياسات الب�ش ي مجال القياسات الب�ش
ن مهرة �ن أمثلة عملية من جانب اختصاصي�ي

ن بالمعدات.  المتدرب�ي

ي ذلك الدمى ومعينات الدعم اللزمة للتدريب عىل القياسات ونماذج جمع
وينبغي الحصول عىل المواد اللزمة للتدريب، بما �ن

البيانات، قبل التدريب بوقت كاف. وينبغي أيضاً وضع ترتيبات بشأن وجود عدد كاٍف من الأطفال من مختلف الأعمار لأغراض 

ن 3 و5 أشهر  : وينبغي للفئة العمرية لهؤلء الأطفال أن تشمل عدد كاٍف من الرّضع دون ثلثة أشهر من العمر وب�ي التدريب العمىلي

ن 6 أشهر و11 شهراً من العمر.  وكذلك ب�ي

ية وإكمال استبيان الأ� المعيشية واستبيان الأطفال، واستهلل  وينبغي توف�ي دورات تدريبية عن كيفية إجراء القياسات الب�ش
وا أيضاً ن أن يحرصن ن الميداني�ي ف�ي ي والم�ش

بروتوكول إعادة الزيارات وسائر جوانب برنامج الستقصاء. وينبغي لمنسقي العمل الميدا�ن

ي يجري اعتيانها، وحضور تدريبات منفصلة بشأن استخدام القائمة
ي ذلك بشأن كيفية تحديد الأ� المعيشية ال�ت

هذه التدريبات، بما �ن

اف عليها. �ش ي يضطلعون بمسؤولية تنفيذها والإ
وتوكولت ال�ت ية ونماذج تدقيق الوحدات الجماعية وسائر ال�ب المرجعية للقياسات الب�ش

ي حالة ترك بعض
ية كمجموعة احتياطية �ن ي القياسات الب�ش 	   ينبغي تدريب نسبة إضافية قدرها 15٪6 من اختصاص�ي

. ي
أعضاء الأفرقة العمل خلل تمارين التوحيد أو العمل الميدا�ن

ة حديثة.  ن ممن لديهم خ�ب ية المتمرس�ي ي القياسات الب�ش ية من اختصاص�ي ويوىص بأن يكون مدربو القياسات الب�ش

ي بالقياس وهو ما ل يوىص به.
اض أن المطلوب منها أن تعمل كمساعدة للمع�ن ي سوء التفس�ي واف�ت

مة الرعاية بوضوح من أجل تل�ن 5   ينبغي تعريف دور ُمقدِّ

6   انظر دليل تنظيم الستقصاءات الديمغرافية والصحية 2012، الصفحة 21: 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM10/DHS6_Survey_Org_Manual_7Dec2012_DHSM10.pdf/٪22#page=27

أداة
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1
ي
)ب(   تحديد مّدة التدريب وجدوله الزم�ن

ن وطول الستبيان مكان. وتتوقف مدته عىل عدد المتدرب�ي ي الأحوال المثىل ُقرب وقت جمع البيانات قدر الإ
ينبغي أن يجري التدريب �ن

ي مرناً بما يكفي للسماح بتمديده لبضعة أيام إذا قرر
ي اليوم وما إل ذلك. وينبغي أن يكون جدوله الزم�ن

وعدد ساعات العمل �ن

ي عملية جمع البيانات وأنها تحتاج إل إعادة تمارين التوحيد. وتتمثَّل قاعدة
بون أن الأفرقة الميدانية ليست مستعدة بعد للبدء �ن المدرِّ

ية ح للتدريب عىل القياسات الب�ش ي الملحق 5 السياق المق�ت
. ويرد �ن ن ة متدرب�ي ي وجود مدرِّب واحد عىل الأقل لكل ع�ش

بسيطة مفيدة �ن

 . ي
إل جانب جدول زم�ن

ي الستقصاء، ينبغي تخصيص وقت كاف خلل
	   إذا كان من المقرر استخدام الأجهزة اللوحية أو الأجهزة النقالة �ن

التدريب من أجل ضمان أن الأفرقة الميدانية تستخدمها بالطريقة الصحيحة لدى تسجيل البيانات وحفظها وإرسالها 

ي العملية )أي أن هناك مدى مقبولً لكل سؤال(.
إل الملقم، وأن التحقق من الجودة ُمدَمج �ن

)ج(   تحديد محتوى خطة التدريب

ي القياسات ي توحيد تدريب اختصاص�ي
ية الرفيعة الجودة �ن يَتمثَّل عامل آخر حاسم الأهمية بالنسبة لجمع بيانات القياسات الب�ش

ي الستقصاءات باستخدام دليل تدريب. ويُمكن تطويع دليل التدريب هذا من أدلة التدريب الموجودة لكي يكون بمثابة إجراء
ية �ن الب�ش

د لمختلف الخطوات الحاسمة قبل القياسات وخللها وبعدها.   تشغيل موحَّ

ي الوحدة السكنية،
ي محتوى التدريب اختيار المكان الذي تجري فيه القياسات �ن

ي ينبغي تناولها �ن
وتشمل المسائل الحاسمة ال�ت

ح دور الأم الخاص، والترصف مع الطفل ووضعه بالطريقة الصحيحة خلل إجراء  ية ووضعها، و�ش وإعداد معدات القياسات الب�ش

القياسات، واستخدام الأجهزة وقراءتها، وتسجيل القياسات.  

ي ينبغي بها اتّباع
عي النتباه إل الطريقة ال�ت : ينبغي لمحتوى التدريب أن يس�ت ي

ن ومنسقي العمل الميدا�ن ن الميداني�ي ف�ي بالنسبة للم�ش

تيبات اللوجيستية، وطرائق معايرة المعدات، والتحقق من البيانات. وينبغي أن ، وال�ت ي
خطة العتيان وتنفيذها عىل المستوى الميدا�ن

ية )باستخدام القوائم المرجعية الميدانية وما إل  يتضمن التدريب استعراض خطة العتيان والتحقق من جودة بيانات القياسات الب�ش

ذلك(.

ية: ينبغي أن يتضمن التدريب إرشادات بشأن ي القياسات الب�ش ن واختصاص�ي ن الميداني�ي ف�ي ي والم�ش
بالنسبة لمنسقي العمل الميدا�ن

ي عملية القياس وكيفية التعامل مع الطفل من أجل جعل التجربة أقل إزعاجاً
ح بها لمقدمي الرعاية دورهم �ن َ

ي يُ�ش
الطريقة ال�ت

ي ذلك كيفية
ية، بما �ن والحصول بالتالي عىل بيانات أك�ش دّقة. وينبغي أيضاً أن يتضمن إرشادات بشأن تقنيات توحيد القياسات الب�ش

الضطلع بإجراءات المعايرة والمحافظة عىل المعدات وإجراءات ضمان الجودة.

)د(   تنفيذ التدريب
ن ف�ي ي والم�ش

ية وثمانية أيام بالنسبة لمنسقي العمل الميدا�ن ي القياسات الب�ش ح سبعة أيام بالنسبة لختصاص�ي يستغرق التدريب المق�ت

حة  . وقد تتفاوت الخطة العامة والتوقيت الدقيق حسب الفئة المستهدفة والسياق: وينبغي للمدرِّب تطويع الخطة المق�ت ن الميداني�ي

 . ن ي الأمر مزيداً من الوقت تبعاً لعدد المتدرب�ي
. وقد يقت�ن ن لكي تلئم احتياجات المشارك�ي

ي توف�ي نظرة عامة عىل الستقصاء، مع تحديد أغراضه وطريقة تنظيمه ودور أفرقة الستقصاء وكيفية
ويتمثَّل هدف اليوم الأول �ن

ن الذين يجري ي ذلك كيفية تحديد الأ� المعيشية والمشارك�ي
ح الإجراءات الميدانية، بما �ن التواصل مع المجتمعات المحلية. وينبغي �ش

اعتيانهم وإجراء المقابلت الستطلعية داخل الأ� المعيشية. وينبغي توف�ي المعلومات عن كيفية تسجيل الستبيانات )استبيانات 

ية للأطفال(. وينبغي تخصيص وقت لتوف�ي التعليمات الخاصة بتحديد تاريخ الميلد بدّقة  الأ� المعيشية واستبيانات القياسات الب�ش

ي حالة عدم توافر وثيقة رسمية.
ي للأحداث المحلية �ن

واستخدام الجدول الزم�ن

ي ببعض العتبارات النظرية، عىل سبيل المثال، كيفية تحديد مكان يُمكن فيه وضع المعدات بأمان،
وينبغي أن يبدأ اليوم الثا�ن

ي يُمكن مصادفتها، ومعايرة المعدات وحفظها. وينبغي التعريف بنظرية القياسات 
والتصدي لمختلف السيناريوهات والسياقات ال�ت

نصيحة
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ي قاعة الدراسة باستخدام الدمى، إل جانب بنود أخرى
ية �ن ية وخلفيتها قبل النتقال إل الممارسة العملية للقياسات الب�ش الب�ش

ي الوضع الصحيح
ن من وضع الطفل �ن ن المتدرب�ي ي تمك�ي

. ويتمثَّل الهدف من هذا الفرع من التدريب �ن معروفة الأبعاد مثل الع�ي

ن للتمرين. وينطبق  وقراءة القياسات بدّقة وتسجيلها بالطريقة الصحيحة. ومن المهّم بيان أمثلة للممارسات الجيدة وتكرار المتدرب�ي

ونياً(. هذا أيضاً عىل تسجيل البيانات )ورقياً وإلك�ت

ية، وبشأن إدخال البيانات ي القياسات الب�ش
ي الأخطاء الميدانية الشائعة �ن

رشادات بشأن كيفية تل�ن وينبغي أيضاً توف�ي بعض الإ

بالطريقة الصحيحة.

ية العملية للأطفال. وينبغي استقدام ن لتمارين القياسات الب�ش ن التالي�ي ي أعقاب هذه المقدمة النظرية، ينبغي تخصيص اليوم�ي
و�ن

. وتتوقف مّدة هذا الفرع من التمرين  عدد كاٍف من الأطفال من مختلف الأعمار لهذه التمارين، عىل ألَّ يوجد بينهم أطفال مرىصن

ن من العمر،  ية. وبالنظر إل أنه ينبغي إيلء اهتمام خاص لقياس طول الأطفال دون سنت�ي ي القياسات الب�ش ة اختصاص�ي عىل مدى خ�ب

ن 6 أشهر و11 شهراً من العمر لأغراض  ن 3 و5 أشهر وكذلك ب�ي ينبغي أن يتواجد عدد كاف من الرّضع دون ثلثة أشهر من العمر وب�ي

ن معاملتها عىل نحو يختلف عن معاملة الأطفال 
ّ ية. وتث�ي الفئات العمرية المختلفة من الرّضع تحديات فريدة ويتع�ي القياسات الب�ش

ي الوضع الصحيح. وينبغي
ية عىل التقنيات المناسبة لوضع رّضع هذه الفئات �ن ي القياسات الب�ش الأك�ب سناً، وينبغي تدريب اختصاص�ي

ح هذه  ية كيفية التعامل برفق مع الأطفال لدى إجراء القياسات و�ش ي القياسات الب�ش ح لختصاص�ي تخصيص وقت كاف لكي يُ�ش

ورة.   القياسات لمن تقدم له الرعاية بحيث يتس�ن التماس مساعدتها لتهدئة الطفل عند الرصن

ية مستعدين، يُمكن تنظيم سلسلة أول من تمارين التوحيد. وإذا فشل اختصاصيو  وعندما يصبح اختصاصيو القياسات الب�ش

ي أعقابه قبل إجراء الختبارات
ي هذا الختبار، ينبغي إعادة التدريب وإجراء سلسلة ثانية من تمارين التوحيد �ن

ية �ن القياسات الب�ش

ي الميدان.
التجريبية �ن

ي
. وينبغي أن يتضمن محتوى هذا اليوم الإضا�ن ي

، بيوم تدريب إضا�ن ي
ن ومنسقي العمل الميدا�ن ن الميداني�ي ف�ي ويوىص، بالنسبة للم�ش

رشادات ي الميدان. وينبغي توف�ي مزيد من الإ
افية والتحقق من اتّباع الإجراءات �ن �ش تعليمات واضحة بشأن كيفية تنظيم الأنشطة الإ

ي الفرع 2-4 من الفصل 2 مزيد من التفاصيل بشأن ضمان
ن المكتب المركزي وأفرقة الستقصاء. ويرد �ن بشأن تدفق التصالت ب�ي

الجودة خلل جمع البيانات.

	   التدريب العمىلي عىل قياس طول صغار الرّضع: ينبغي إيلء اهتمام خاص للتدريب عىل قياس طول الأطفال دون 

ن 6 ن 3 و5 أشهر وكذلك ب�ي ي الأحوال المثىلي ينبغي وجود رّضع دون ثلثة أشهر من العمر وب�ي
ن من العمر: و�ن السنت�ي

أشهر و11 شهراً من العمر خلل التدريب العمىلي بالنظر إل أن إجراء القياسات لكل من هذه الفئات العمرية الفرعية 

ن بالقياس عىل مختلفة الفئات العمرية الفرعية.  ينطوي عىل تحديات فريدة وأنه ينبغي تدريب جميع المعني�ي

ية باستخدام الدمى قبل ممارستهم العمل مع الأطفال، وقبل مشاركتهم  ي القياسات الب�ش 	   ينبغي تدريب اختصاص�ي

ي تمارين التوحيد. ويمكنهم أيضاً الضطلع بتمارين أولية باستخدام أدوات أخرى، مثل الع�ي المعروفة الأطوال.
�ن

ي الملحق 5(
)ه(   تنظيم تمارين التوحيد )اليومان 4 و5 �ن

« خلل  ن ن بالقياس الرئيسي�ي ية »المعني�ي ي القياسات الب�ش ّ ن بدور اختصاص�ي ن عىل جميع أعضاء أفرقة الستقصاء القائم�ي
ّ يتع�ي

ي بالقياس
ي بالقياس المساعد« أن يحل محل »المع�ن

ي الضطلع بتمارين التوحيد واجتيازها بنجاح. ول يُسمح »للمع�ن
العمل الميدا�ن

ن أن يعمل
ّ ، إلَّ إذا اضطلع بتمرين التوحيد. وخلل تمرين التوحيد، يتع�ي ي

ورياً خلل العمل الميدا�ن 7»، ح�ت وإن كان ذلك رصن
الرئيسي

ي بالقياس المساعد« خلل
ي الأحوال المثىلي شخص سيضطلع بدور »المع�ن

ي بالقياس مساعد، وهو �ن
ي بالقياس الرئيسي مع المع�ن

المع�ن

ي الأمر نصف
ن خلل كل تمرين توحيد. ويقت�ن ن بالقياس رئيسي�ي ة معني�ي ي للستقصاء. ويوىص بعدم توحيد أك�ش من ع�ش

العمل الميدا�ن

نصائح

ي بالقياس المساعد«.
« و«المع�ن ي بالقياس الرئيسي

ي الملحق 2 التوصيف الوظيفي لكل من »المع�ن
7   يرد �ن
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ي خطة التدريب. فمن شأن ذلك أن
ن ونصف يوم للتوحيد �ن ، ينبغي تخصيص يوم�ي كمال كل تمرين توحيد. وبالتالي يوم عىل الأقل لإ

ي التمرين الأول، وتنظيم تمرين توحيد
يسمح بما يكفي من الوقت للضطلع بتمرين التوحيد، وإعادة تدريب من كان أداؤهم سيئاً �ن

ي العمل
ن �ن ية اللزم�ي ي القياسات الب�ش تاحة فرصة أخرى لهم لجتياز اختبار التوحيد. وتبعاً لعدد اختصاص�ي ثان لمن أُعيد تدريبهم لإ

ن إجراء عّدة تمارين توحيد عىل التوازي أو عىل التعاقب، مما يضيف أياماً إضافية إل خطة التدريب.
ّ ، يتع�ي ي

الميدا�ن

ي الظروف المثالية.
وتوّفر تمارين التوحيد طريقة كمّية يُمكن تطبيقها لتقييم ما إذا كانت الأفرقة قادرة عىل القياس بدّقة وإحكام �ن

ي
ي ينبغي لهم أن يتصّدوا بها للقياسات �ن

ية بالأهمية والرصامة ال�ت ي القياسات الب�ش ّ ويوّفر التمرين أيضاً فرصة لتوعية اختصاص�ي

الميدان عندما تكون الظروف أك�ش صعوبة. وهي تسمح للمدرِّب بملحظة أداء كل متدرب بطريقة منهجية وتقييم تقنيات القياس. 

وتمارين التوحيد فيما يتعلق بقياس الطول/ ارتفاع القامة أساسية بالنظر إل التحديات المصاَدفة لدى إجراء القياسات الدقيقة، 

ي صفوف الأطفال دون سن الخامسة. وبالنظر إل أن أفرقة الستقصاء غالباً ما تعت�ب قياس الوزن أمراً بسيطاً، ينبغي قدر
ولسيما �ن

مكان أن يكون الوزن أيضاً جزءاً من تمرين التوحيد من أجل تصحيح هذا المفهوم الخاطئ. وينبغي أن تكون إحدى حصائل  الإ

ي قياس الطول/ ارتفاع القامة.
ي الجودة بأك�ش مما تؤثّر الأخطاء �ن

ي قياس الوزن قد تؤثّر �ن
التدريب أن يص�ي واضحاً للأفرقة أن الأخطاء �ن

بيد أنه بالنظر إل أن وزن الأطفال قد يتغ�ي خلل تمرين التوحيد وأن قياسه يستغرق وقتاً ل يستهان به، ليس مطلوباً استخدام قياس 

ية.  ي القياسات الب�ش ّ الوزن لتقييم أداء اختصاص�ي

ي موقع التدريب، واستقدام الأشخاص
ي موقع هادئ، والأفضل أن يكون ذلك �ن

ي الأحوال المثىل إجراء تمرين التوحيد �ن
وينبغي �ن

. ولدى تنظيم تمرين التوحيد، ينبغي توف�ي وسيلة نقل محلية وحوافز )نقدية أو عينية(،  ن بالتمرين من المجتمع المحىلي المشمول�ي

والتخطيط بشأن العتبارات العملية )عىل سبيل المثال، وجبات خفيفة صحية، حّفاظات أطفال إضافية، مياه للأطفال ومقدمي الرعاية 

لهم(. وينبغي أن تكون القرارات بشأن نوع الحوافز معتمدة عىل السياق.

؛ وينبغي  ن ي بالقياس مرت�ي
ية 10 أطفال عىل الأقل دون سن الخامسة ينبغي أن يقيسهم كل مع�ن ي تمرين توحيد القياسات الب�ش

ويقت�ن

ن لكل تمرين توحيد وإبقائهم طوال مّدة  ن من العمر.8 ويوىص باستقدام أطفال إضافي�ي أن يكون نصف هؤلء الأطفال دون سنت�ي

ك التمرين قبل انتهائه. وعندما يحل طفل محل طفل آخر، ينبغي عىل جميع  التمرين احتياطياً من أجل التعويض عن أي طفل ي�ت

ية )الذي يُمثِّل الأداء المرجعي( قياس الطفل الجديد ي القياسات الب�ش
ية وكذلك الختصاىصي الخب�ي �ن ي القياسات الب�ش ّ اختصاص�ي

ن واستبعاد أي بيانات جرى تسجيلها عن الطفل السابق. وينبغي أن يصحب الطفل من يقدم له الرعاية وأن يظل معه خلل  مرت�ي

التمرين بأكمله. 

ن من مكان ية الخاصة بهم وتنّقل المتدرب�ي ي مكان ثابت مع مجموعة أدوات القياسات الب�ش
ويوىص بالحتفاظ بالأطفال ومن يرعونهم �ن

ي عكس هذا التجاه. ويُمكن بدلً من ذلك أن ينتقل المتدربون إل أي
ي اتجاه عقارب الساعة أو �ن

ن التنّقل �ن إل مكان. ويُمكن للمتدرب�ي

تيب ي نموذجهم. ويوّفر الشكل 2 مثالً توضيحياً لكيفية ال�ت
نمون بتسجيل القياسات الخاصة بالطفل الصحيح �ن مكان مفتوح ما داموا يل�ت

ية المضطلع بتمرين التوحيد أن يقيس 10 أطفال عىل الأقل )بمساعدة شخص آخر  لتمرين توحيد. وينبغي لختصاىصي القياسات الب�ش

ي بالقياس المساعد«( ثم إعادة قياس الطفل نفسه مرّة ثانية دون الطلع عىل نتائج القياس الأول. وينبغي لختصاىصي 
باعتباره »المع�ن

ورتها ة راحة إذا ارتئيت رصن ية )هو عادًة المدرِّب( أن يقوم بالإجراء نفسه لكي يكون بمثابة المرجع. ويوىص بف�ت ي القياسات الب�ش
خب�ي �ن

أو عندما يحتاجها الطفل أو مقدم الرعاية.  

ي
ن من أجل تل�ن ن بالقياس رئيسي�ي نة من 10 معني�ي وينبغي إعداد مجموعات مختلفة تضم كل منها 10 أطفال عىل الأقل لكل مجموعة مكوَّ

ي يوم آخر(.
ن بالقياس �ن إجهاد الأطفال )ح�ت وإن كان تمرين التوحيد موضوعاً لمجموعة مختلفة من المعني�ي

ي الميدان، أّما تحديد خطأ 
ن للأطفال الذين يُقاسون �ن ض أن تمارين التوحيد تتضمن أطفالً من جميع الأعمار مماثل�ي ن بالنظر إل أنه يُف�ت ن من العمر والنصف الآخر فوق سنت�ي 8   ينبغي أن يكون نصف الأطفال دون سنت�ي

ي دراسة المنظمة 
ية �ن ي للطول والوزن المستمد من هذا المصدر: موثوقية القياسات الب�ش

ي لتعريف ما يُشكِّل اجتياز تمرين التوحيد بنجاح )كما هو موصوف أدناه( فيستند إل متوسط خطأ القياس التق�ن
القياس التق�ن

ي
دة المراكز الواردة �ن المرجعية للنمّو المتعدِّ

 WHO Multicentre Growth Reference Study. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Pædiatrica Suppl 450: 2006. p. 43 )http://www.who.int/childgrowth/standards/
Reliability_anthro.pdf?ua=1(

http://www.who.int/childgrowth/standards/Reliability_anthro.pdf?ua=1


40 صفحة I تنظيم الستقصاء وتصميمه

ي
ن القراءة الأول والثانية. و�ن ية يَضطلع بتمرين التوحيد، يُحسب الإحكام بمقارنة الَفرق ب�ي وبالنسبة لكل اختصاىصي قياسات ب�ش

ن هذا القياس  ية بالَفرق المطلق ب�ي ن الأول والثانية لختصاىصي القياسات الب�ش المقابل، تُحسب الدّقة بمقارنة متوسط القراءت�ي

ي القياسات
ية. وبالنظر إل أن قراءة الختصاىصي الخب�ي �ن ي القياسات الب�ش

المتوسط والقياس المرجعي الذي أجراه الختصاىصي الخب�ي �ن

ية ي القياسات الب�ش
ن أن يكون الختصاىصي الخب�ي �ن

ّ ي تمرين التوحيد، يتع�ي
« للدّقة �ن ي ية تُستخدم كقيمة مرجعية أو »معيار ذه�ب الب�ش

قد أثبت قدرته عىل إجراء قياسات ُمحكمة ودقيقة للضطلع بهذا الدور. 

ي
بيعي لتباين خطأ القياس، هو مؤ�ش يُستخدم لتقييم الإحكام والدّقة �ن ي القياس )TEM(، المعرَّف باعتباره الجذر ال�ت

ي �ن
والخطأ التق�ن

ية.   مبحث القياسات الب�ش

ي يجريها الشخص نفسه وN هو العدد االإجماىلي لالأشخاص الذين يجري قياسهم. وُيمكن
ن القياسات ال�ت حيث D هو الَفرق المطلق ب�ي

ي
ن قراءات االختصاصي الخب�ي �ن ي قياس يجريهما نفس المتدرِّب )االإحكام( أو الفرق ب�ي

ن أول وثا�ن أن يكون D إما الفرق المطلق ب�ي

ية والمتدرِّب )الدّقة(.   القياسات الب�ش

ي قياس الطول/ ارتفاع القامة >0.6 سم و>0.8 سم للإحكام والدّقة،
ي �ن

ويوىص بأن تكون الحدود الفاصلة المقبولة لقيم الخطأ التق�ن

. وتستند هذه المعاي�ي المطبَّقة لجتياز تمرين التوحيد بشأن قياس الطول/ ارتفاع القامة بنجاح إل الإحكام والدّقة )انظر  عىل التوالي

ية ≤ 0.4 سم خلل تمرين التوحيد، ل ي القياسات الب�ش
ي القياس للختصاىصي الخب�ي �ن

ي �ن
الملحظة 6(. وإذا كانت دّقة الخطأ التق�ن

ن ية المتدرب�ي ي القياسات الب�ش ّ ن أن يستند معيار اجتياز اختصاص�ي
ّ ي مثل هذه الحالت، يتع�ي

يجوز استخدام قياساته كقيم مرجعية. و�ن

ن باستخدام متوسط  ية المتدرب�ي ي القياسات الب�ش ّ لتمرين التوحيد بنجاح إل الإحكام وحده. ول ينبغي تقييم دّقة فرادى اختصاص�ي

الشكل 2: تنظيم تمرين التوحيد )من دليل التدريب عىل الستقصاءات الديمغرافية والصحية(٩

؛ )ج( عىل الرغم من أن  ن « بقياس كل طفل مرت�ي ي بالقياس الرئيسي
ية »المع�ن ؛ )ب( يقوم اختصاىصي القياسات الب�ش ن ية بقياس كل طفل مرت�ي ي القياسات الب�ش

9   ملحظات عىل الشكل 2: )أ( يقوم الختصاىصي الخب�ي �ن

ورة استبدال بعض الأطفال.  ي حالة رصن
ن �ن ضافي�ي ي تمرين التوحيد إل جانب بعض الأطفال الإ

ي تقيس الأطفال قد يكون أقل من 10، ينبغي دائماً أن يكون هناك 10 أطفال �ن
عدد الأفرقة ال�ت

� بالقياس
    المع��

� بالقياس المساعد
المع��

المكان ٢

الطفل ٢

المكان ٣

الطفل ٣

المكان ١

الطفل ١

المكان ٧

الطفل ٧

المكان ٦

الطفل ٦

المكان ٨

الطفل ٨

المكان ١٠ الطفل ١٠

المكان ٩ الطفل ٩

الطفل ٤المكان ٤

الطفل ٥المكان ٥

 قياس الجولة ١
قياس الجولة ٢

احة الفريق أ اس�� الفريق بالفريق ج

الفريق ح الفريق و

الفريق ط الفريق ه

الفريق ي الفريق د

الفريق ز
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1

10   رسالة شخصية من سوريل ناماسته.

ي يقيسها اختصاصيو
ن أن قيم الطول/ ارتفاع القامة ال�ت

َّ ي تمرين التوحيد لأنه تب�ي
ن �ن ية المشارك�ي ي القياسات الب�ش ّ جميع اختصاص�ي

ي
دة المراكز )11(. ويقت�ن ي دراسة المنظمة المرجعية للنمّو المتعدِّ

ية تكون باستمرار أقل من القيم المرجعية الواردة �ن القياسات الب�ش

ية قبل اعتماد هذا النهج.  ي القياسات الب�ش ّ الأمر إجراء مزيد من البحوث بشأن استخدام متوسط اختصاص�ي

ي القياس بالنسبة لتمرين التوحيد
ي �ن

المالحظة 6: كيف ُوضعت الحدود الفاصلة للخطأ التق�ن

ي قياس الطول/ ارتفاع القامة، وهما > 0.6 سم
ي �ن

ن لقيمة الخطأ التق�ن ح�ي ن المق�ت ن المقبول�ي جرى اشتقاق الحدين الفاصل�ي

ي القياس لنفس المشاهد )الإحكام( باستخدام البيانات
ي �ن

للإحكام و> 0.8 سم للدّقة، أولً بالحصول عىل متوسط الخطأ التق�ن

ي مواقع دراسة المنظمة
ي جرت �ن

ي الشهر( ال�ت
ن �ن ي البداية ومرت�ي

ن )�ن ن الميداني�ي المستمدة من جميع تمارين توحيد العامل�ي

ي قياس الطول وارتفاع القامة يجري بطريقة منفصلة لكل
ي �ن

بلغ عن الخطأ التق�ن دة المراكز. وكان الإ المرجعية للنمّو المتعدِّ

ي قياس الطول وارتفاع القامة لجميع مواقع الدراسة.
ي �ن

موقع دراسة ثم ُحسب متوسطهما للحصول عىل متوسط الخطأ التق�ن

دة المراكز، وهو ما ي القياس الناتج هو 0.3 سم ع�ب جميع مواقع دراسة المنظمة المرجعية للنمّو المتعدِّ
ي �ن

وكان الخطأ التق�ن

دة المراكز. وطبقاً لإجراءات دراسة المنظمة ي دراسة المنظمة المرجعية للنمّو المتعدِّ
ي القياس للخب�ي �ن

ي �ن
أ الخطأ التق�ن يكا�ن

ي 2.8 بالنسبة
ي 2 بالنسبة للإحكام و�ن

ي القياس للمشاهد نفسه �ن
ي �ن

ب الخطأ التق�ن دة المراكز، جرى رصن المرجعية للنمّو المتعدِّ

ي القياس )11(.
ي �ن

للدّقة من أجل السماح بهامش خطأ بنسبة 95٪ لدى اشتقاق الحدود الفاصلة المقبولة للخطأ التق�ن

ي الميدان، جرى استعراض
وبغية التحقق مما إذا كانت الحدود الفاصلة المقبولة للإحكام والدّقة الموصوفة أعله مجدية �ن

باستخدام البيانات المستمدة من خمسة استقصاءات واسعة النطاق جرى فيها 11 تمرين توحيد إجمالً.10 وقد ُوجد أن 

ي هذه
. و�ن ي القياس قدره 0.6 و0.8 سم، عىل التوالي

ي �ن
معّدل الفشل بلغ 25٪ بالنسبة للإحكام والدّقة، باستخدام خطأ تق�ن

ن الستقصاءات: وقد أُبّلغ أن أسوأ الأفرقة أداًء كانت تلك ي معّدل الفشل ب�ي
الستقصاءات الخمسة، كان هناك تفاوت كب�ي �ن

ي كانت ممارساتها مع الأطفال محدودة قبل التمرين. ومع زيادة نتائج التوحيد المستمدة من الستقصاءات، سيتوافر مزيد 
ال�ت

ع أن ، يُمكن توقُّ ي الوقت الحالي
عادة تمرين التوحيد. و�ن من المعلومات الموثوقة عن عدد الأشخاص المتوقع احتياجهم لإ

معّدلت الفشل ستتفاوت تبعاً للسياق.

ية ي قياس الطول/ ارتفاع القامة لختصاىصي القياسات الب�ش
ي �ن

وقد استند تحديد الحدود الفاصلة المقبولة للخطأ التق�ن

ن  ب�ي ية المتدرِّ ي القياسات الب�ش ّ ي ُحِصل عليها خلل تمرين التوحيد من أجل حساب دّقة اختصاص�ي
« أو »المرجعي« ال�ت »الخب�ي

ن الخطأ  دة المراكز )11(. والقيمة المختارة هي نقطة المنتصف ب�ي أيضاً استناداً إل مواقع دراسة المنظمة المرجعية للنمّو المتعدِّ

ن بالنسبة للإحكام وهو >0.4 سم. ية المتدرب�ي ي القياسات الب�ش ي القياس لختصاص�ي
ي �ن

اء والخطأ التق�ن ي القياس للخ�ب
ي �ن

التق�ن

ن  . وينبغي اختيار المتدرب�ي ن وبعد إكمال تمرين التوحيد، ينبغي للمدرِّب أن يعرض نتائج تمرين التوحيد ويناقش ملحظاته مع المتدرب�ي

« لجمع بيانات الستقصاء. وإذا لم  ن ن بالقياس الرئيسي�ي ن عىل أفضل النتائج بالنسبة للإحكام والدّقة باعتبارهم »المعني�ي الحاصل�ي

ي تمرين التوحيد، ينبغي توف�ي مزيد من التدريب بشأن تقنيات القياسات
ن مستوى مقبولً من الأداء �ن يحقق عدد كاٍف من المتدرب�ي

ي الميدان.
ية �ن ية بجمع معلومات القياسات الب�ش ي القياسات الب�ش ّ ية وإعادة تمرين التوحيد قبل السماح لفرادى اختصاص�ي الب�ش

ي تقارير الستقصاءات من أجل مساعدة مستخدمي البيانات عىل اكتساب فهم أفضل لجودة
وينبغي إدراج حصائل تمرين التوحيد �ن

ية. بيانات القياسات الب�ش
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	   ينبغي تخصيص وقت كاف لستقدام الأطفال ومن يرعونهم وإعدادهم لتمارين التوحيد.

	   من المهّم مراعاة رفاه الأطفال لدى تنظيم إجراء التوحيد وتخطيطه بالنظر إل أنه تمرين متكرر ومرهق. وينبغي 

ي تجري 
ن منفصل لكي يُمكن للأطفال اللعب خلل انتظارهم الذهاب إل المنطقة ال�ت ة وألعاب وح�ي توف�ي لعب صغ�ي

فيها تمارين التوحيد. 

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية )الملحق 13(
	   أداة توحيد الطول �ن

ي الميدان
)و(   تنفيذ الختبارات التجريبية �ن

ًة وم�ت أكمل عدد كاٍف  تيب لذلك بعد التمرين مبا�ش وري لكل فريق. وينبغي ال�ت ي الذي يدوم يوماً واحداً رصن إن الختبار التجري�ب

ن بالقياس  ية المعني�ي ي القياسات الب�ش ي لختصاص�ي ن تمارين التوحيد بنجاح. ويسمح الختبار التجري�ب ن بالقياس الرئيسي�ي من المعني�ي

ي تعلموها خلل التدريب، كما
ي بالممارسة العملية لجميع التقنيات والإجراءات ال�ت

ن الذين يقع عليهم الختيار للعمل الميدا�ن الرئيسي�ي

ة المتاحة لمدير الستقصاء لتصحيح أي سوء فهم بشأن إجراءات . وهذه هي الفرصة الأخ�ي ي
ي السياق الميدا�ن

يسمح باختبار أدائهم �ن

الستقصاء قبل بدء جمع بيانات الستقصاء فعلياً. 

ية وكيفية تالفيها الجدول 3: ممارسات خاطئة خالل التدريب أو تمارين التوحيد بشأن استقصاءات جمع بيانات القياسات الب�ش

نصائح

أداة

كيفية تالفيها الممارسات الخاطئة

ي واضح يسمح بوقت كاف للتدريب 	 
تحديد إطار زم�ن

واستعراض حصائل تمرين التوحيد )أي سبعة أيام 

ية وثمانية أيام لمنسقي  ي القياسات الب�ش لختصاص�ي

: انظر الملحق 5(.  ن ن الميداني�ي ف�ي ي والم�ش
العمل الميدا�ن

ي وقت غ�ي كاٍف
التدريب يجري عىل عجل أو �ن

اض أن أعضاء فريق الستقصاء سيتذكرون كل 	  عدم اف�ت

ء لمجرد أنهم تلقوا التدريب مرّة واحدة. ي
�ش

إذا توّقف الستقصاء لأي سبب غ�ي متوقع، توف�ي 	 

ن قبل عودة الفريق إل  ي لمّدة يوم أو يوم�ي تدريب تذك�ي

الميدان لجمع البيانات. 

التدريب غ�ي كاٍف

ن 	  إجراء تمرين توحيد يُقاس فيه عىل الأقل 10 أطفال مرت�ي

ي بالقياس الرئيسي المتدرِّب من أجل 
من جانب المع�ن

تقييم قدرته عىل إجراء قياسات جيدة.

تنظيم إعادة التدريب وإعادة تمرين التوحيد إذا رسب 	 

ي الختبار.
ية المتدربون �ن اختصاصيو القياسات الب�ش

ية  ي القياسات الب�ش عدم تنظيم تدريب لختصاص�ي

” ن ن بالقياس الرئيسي�ي “المعني�ي

https://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-annex13.xlsx
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كيفية تالفيها الممارسات الخاطئة

ي واضح يسمح بنصف يوم لكل تمرين 	 
تحديد إطار زم�ن

توحيد؛ والتخطيط لنصف يوم ثان إذا اقتضت النتائج 

السيئة للختبار الأول إجراء تمرين توحيد آخر. 

عادة التدريب وإجراء تمرين توحيد 	  تخصيص وقت كاف لإ

ن الذين ن بالقياس الرئيسي�ي ي إطار تدريب المعني�ي
ثان �ن

ي تمرين التوحيد الأول.
يرسبون �ن

ي وقت غ�ي كاٍف
تمرين التوحيد يجري عىل عجل أو �ن

ي القرى	 
توف�ي معلومات كاملة لقادة المجتمع المحىلي �ن

ي تمرين
المجاورة بشأن معاي�ي اختيار الأطفال للمشاركة �ن

التوحيد.

استخدام أطفال غ�ي أصحاء أو مرىصن دون سن الخامسة 

ي تمرين التوحيد أو استقدام عدد غ�ي كاف من الأطفال
�ن

ن وخمس سنوات من  ن سنت�ي ن من العمر أو ب�ي دون سنت�ي

العمر

اختيار موقع يشعر فيه الأطفال ومن يرعونهم بالراحة 	 

ويتوافر فيه الظل وتبعد المحطات فيه بعضها عن 

بعض بمسافة مناسبة. 

ي بيئة صاخبة أو مزدحمة
اختبار التوحيد يجري �ن

ي حالة وجود عدد كب�ي	 
تخطيط تمارين التوحيد بعناية �ن

ن )دورات  ية المتدرب�ي ي القياسات الب�ش ّ من اختصاص�ي

ي  ّ متوازية أو متعاقبة لمجموعات تضم 10 من اختصاص�ي

ية( بحيث يتمكن كل اختصاىصي قياسات  القياسات الب�ش

 . ن ية من قياس 10 أطفال مرت�ي ب�ش

ي تمارين التوحيد
ن �ن مشاركة عدد كب�ي من المتدرب�ي

ي البحث عن	 
م�ت تأكد إجراء الستقصاء، البدء فوراً �ن

ية ليعمل ي القياسات الب�ش
اختصاىصي متمرس محىلي �ن

ية”. ي القياسات الب�ش
باعتباره “اختصاىصي مدرِّب رئيسي �ن

ي
ي البحث عن “اختصاىصي مدرِّب رئيسي �ن

الفشل �ن

ية” لأغراض التدريب والتوحيد القياسات الب�ش

ي القياسات 	  ن يوم واحد عىل الأقل لختصاص�ي تضم�ي

ن للتدريب باستخدام الدمى وأدوات  ية المتدرب�ي الب�ش

( ويوم واحد عىل الأقل للتدريب  أخرى )مثل الع�ي

العمىلي مع الأطفال. 

عدم كفاية الوقت المخصص للتمرين عىل إجراء القياسات 

ية   الب�ش
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كيفية تالفيها الممارسات الخاطئة

ون 	  بذل كافة الجهود لضمان أن الأطفال الذين يحرصن

دورات التدريب العمىلي يضّمون أطفالً )عىل الأقل 

ن  ن أو ثلثة أطفال( دون ثلثة أشهر من العمر وب�ي طفل�ي

ن 6 أشهر و11 شهراً من العمر: فكل فئة  3 و5 أشهر وب�ي

عمرية تث�ي تحديات فريدة والتدريب العمىلي أسا�ي 

لضمان قياسات موثوقة. 

عدم تنّوع الفئات العمرية لصغار الأطفال الموجودين 

للتدريب والتوحيد

لدى تخطيط الستقصاء، تنظيم التدريب لكافة 	 

ة  ية برصف النظر عن الخ�ب ي القياسات الب�ش ّ اختصاص�ي

ن التدريب جزءاً عن كيفية معاملة  السابقة. وتضم�ي

ح هذه القياسات  الطفل برفق لدى إجراء القياسات و�ش

لمن ترعاه بحيث يتس�ن التماس مساعدتها لتهدئة الطفل 

ورة. عند الرصن

ون  ية لأنهم يعت�ب ي القياسات الب�ش ّ عدم تدريب اختصاص�ي

ة” عىل درجة كافية من “الخ�ب

1-5  المعدات
ية )الوزن والطول/ ارتفاع القامة( بدرجة كافية من الإحكام والدّقة.  يوّفر هذا الفرع وصفاً للمعدات الموىص بها لإجراء القياسات الب�ش

ي نقل المعدات عن طريق حملها، أو ل تشهد ظروفاً بالغة الصعوبة فيما يتعلق
ي سياقات ل تقت�ن

ي تجري �ن
وبالنسبة للستقصاءات ال�ت

ي لبحث الصحة والتغذية.
ي الستقصاء الوط�ن

ية �ن ي دليل إجراءات القياسات الب�ش
بالنقل، يوىص بالمعدات الموصوفة باقتضاب �ن

جى الرجوع إل متطلبات المنتجات الُدنيا الواردة  ُ ي معدات متينة وقادرة عىل الصمود، ف�ي
ي تقت�ن

أّما بالنسبة للظروف الميدانية ال�ت

ن استبدالها 
ّ ية )انظر الملحظة 7(. وإذا كانت المعدات مصابة بخلل، يتع�ي أدناه. ول يوىص بإعادة استخدام معدات القياسات الب�ش

فوراً. 

ومتطلبات المنتجات الُدنيا هي:

ان محمول لوزن الأطفال ح�ت الرابعة من العمر  ن م�ي

ة،  ي وعرة وأنماط مناخية متغ�ي
ي نقل معدات الوزن والقياس فيها النقل ع�ب أراىصن

ي يقت�ن
تتعلق المواصفات التالية بالستقصاءات ال�ت

ي كث�ي من الأحيان.
وينطوي عىل قيام أفراد بحمل المعدات من بيت إل آخر، مع الس�ي لساعات �ن

مواصفات المنتجات الُدنيا الموىص بها:

ك أو موازين الحمامات لأنها ليست دقيقة بما يكفي(. ان رقمي )ل يوىص بالموازين المعّلقة ذات الزن�ب ن 	   م�ي

ية.  م خصيصاً للقياسات الب�ش ان رفيع الجودة مصمَّ ن 	   م�ي

ان بوزن طفل أثناء حمله من ِقَبل  ن ، يصل وزنهم إل 150 كغ، مع تدريج قدره 100 غ. ويسمح مثل هذا الم�ي ن ان أطفال/ بالغ�ي ن 	   م�ي

شخص بالغ باستخدام خاصية بيان وزن الطفل دون وزن الشخص الذي يحمله.

ي
ان يعمل بالطاقة الشمسية �ن ن ي تعمل بالبطاريات. ينبغي توف�ي بطاريات احتياطية مع المعدات. ويُمكن استخدام م�ي

المعدات ال�ت 	

ان يعمل بالطاقة الشمسية.  ن ي تكفي قوة الضوء فيها لتشغيل الجهاز وكجهاز احتياطي لم�ي
الأماكن ال�ت

https://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_11_12/Anthropometry_Procedures_Manual.pdf
https://www.unicef.org/supply/files/UNICEF_S0141021_Mother_Child_Scale_Specification_v2.pdf,
https://www.unicef.org/supply/files/UNICEF_S0141021_Mother_Child_Scale_Specification_v2.pdf
https://www.unicef.org/supply/files/UNICEF_S0141021_Mother_Child_Scale_Specification_v2.pdf


تنظيم الستقصاء وتصميمه I 45 صفحة

1

	   نطاق القياس: من صفر إل ما ل يقل عن 150 كغ. 

	   التدريج: 100 غ عىل الأقل.

	   الدّقة: أفضل من ± 0.15٪/ ±100 غ.

ي ذلك البطاريات( وأبعاد قصوى قدرها 360 مم للطول و400 مم للعرض
	   قابلية الحمل: تعرَّف بأنها وزن أق� قدره 4 كغ )بما �ن

و70 مم للرتفاع.

ان لبيان وزن الطفل دون وزن الشخص الذي يحمله: ينبغي أن يكون ذلك ممكناً دون حاجة إل النحناء )عىل سبيل  ن 	   تطويع الم�ي

المثال، بواسطة مفاتيح يُمكن تشغيلها بالقدم11(.

يقاف غ�ي  يقاف الرئيسي لأي سبب آخر وأن يكون مزوداً بخاصية تمنع التشغيل أو الإ 	   ينبغي عدم استخدام مفتاح التشغيل والإ

ان أو عىل جانبه ليكون الوصول إليه ميسوراً. ن ي أعىل الم�ي
المقصودين، كما ينبغي أن يكون موجوداً �ن

ي حالة استخدامه عىل أرضية غ�ي مستوية.
ان قابلة للتعديل لكي يتس�ن استقراره �ن ن 	   ينبغي أن تكون أرجل قاعدة الم�ي

ي ظروف تشغيل متنّوعة تشمل جميع أنواع الظروف
ان متيناً بحيث يكون صالحاً للعمل �ن ن 	   ظروف التشغيل: ينبغي أن يكون الم�ي

الجوية )من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف وضوء وغبار وبلل( وكذلك وسائل النقل وطبيعة الأرض )عىل سبيل المثال، النقل 

ة أحياناً(. ي وعرة وعس�ي
بواسطة المركبات أو الأشخاص ع�ب أراىصن

	   الختبار:

ان قابلً للتشغيل بالدّقة المطلوبة بعد تعرضه للظروف التالية لمّدة 72 ساعة عىل الأقل: ن 1-  ينبغي أن يكون الم�ي

-   درجة حرارة التشغيل: النطاق الأد�ن صفر درجة سيلسيوس إل 45 درجة سيلسيوس 

-   درجة حرارة التخزين: النطاق الأد�ن -20 درجة سيلسيوس إل 65 درجة سيلسيوس 

-   الرطوبة: 80٪ عند 40 درجة سيلسيوس 

-   الضوء: إضاءة بنسبة 100٪ عند 40 درجة سيلسيوس 

-  التآكل: 80٪ عند 40 درجة سيلسيوس 

IP5x الغبار: اختبار الحماية من الغبار بدرجة   -

ل الدولي للحماية من الغبار )IP( ورموز الحماية من الصدمات الميكانيكية IK التالية: ان للمعدَّ ن 	   ينبغي أن يمتثل الم�ي

60529 IEC بشأن اختبار درجة الحماية من الغبار طبقاً للمعيار IP5x  -

60529 IEC بشأن اختبار درجة الحماية من رش المياه طبقاً للمعيار IPx3  -

62262 IEC بشأن اختبار درجة الحماية من الصدمات الميكانيكية الخارجية طبقاً للمعيار IK09  -

 )2-4-61000 EN( 1ضد التفريغات الكهروستاتيكية-OIML R76 60601-1-2 و EN يمتثل لمتطلب المناعة طبقاً للمعيارين -

-EN6100( ي ي التيار الكهر�ب
ات ال�يعة �ن ّ ددات الراديوية )EN 61000-4-3( والتغ�ي ي نطاق ال�ت

والمجال الكهرمغنطيسي المشّع �ن

ددات الراديوية ي )EN 61000-4-5( واضطرابات الموّصلت الناجمة عن مجالت ال�ت ي التيار الكهر�ب
4-4( والرتفاعات المفاجئة �ن

ة وعدم استقرار الجهد ي الجهد وانقطاع التيار لمّدة قص�ي
)EN 61000-4-6( والنخفاضات المفاجئة �ن

ن معلومات التصال ومواقع 
ّ اء يُب�ي ن عىل الأقل اعتباراً من تاريخ ال�ش اء مجموعة الموازين بضمان لمّدة سنت�ي    الضمان: ينبغي �ش

الخدمة المحلية )إذا توافرت( للإصلح وإعادة المعايرة. 

ألواح محمولة لقياس طول/ ارتفاع قامة الأطفال ح�ت الرابعة من العمر 

ينبغي أن يتيح لوح محمول لقياس الرّضع/ الأطفال قياسات دقيقة وموثوقة للأشخاص )الرّضع وكذلك الأطفال ح�ت الخامسة من 

ي ظل الظروف
العمر( وأن يكون مأموناً للأشخاص الذين يجري قياسهم وقابلً للنقل لمسافة طويلة بواسطة شخص واحد ومتيناً �ن

ّ الأحوال الجوية. الميدانية المتسمة بوعورة الأرض وتغ�ي

ي بعض السياقات. 
ي بالقياس عىل مقربة من قدم الشخص الذي يجري وزنه قد يسبب إزعاجاً لهذا الشخص �ن

ي بالقياس هو أن وجود المع�ن
ورة انحناء المع�ن ي أن المواصفات توىصي بعدم رصن

11   السبب �ن
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المواصفات الُدنيا الموىص بها للمنتجات:

يط ثابت ومستقر سهل القراءة. ي شكل �ش
ي �ن 	   لوح مسطح مثبَّت به مقياس م�ت

. يط: السنتيمرات، مع أعداد مناظرة لكل زيادة قدرها سنتيم�ت 	   وحدات القياس عىل ال�ش

(: ينبغي بيان كل زيادة قدرها مليم�ت بخط منفصل مع استخدام خط أطول عند  	   أصغر تدريج: 0.1 سم )أي بيان الزيادات بالمليم�ت

5 مم لبيان نقطة المنتصف. 

	   مدى القياس: صفر إل 135 سم )عىل الأقل(.

	   الدّقة: ± 0.2 سم )2 مم(

	   الإحكام ± 0.2 سم )2 مم(

لق بسلسة عىل امتداد الجهاز ويُمكن تثبيته أو هو يّتسم بقدر من  ن 	   قطعة القياس القابلة للحركة: وتد قياس سهل التحريك ي�ن

الحتكاك يحول دون اختلف القراءات باختلف زاوية النظر وضمان قياسات دقيقة وُمحَكمة. وينبغي أن يكون الحّد الأق� لتقلقله 

عىل امتداد طول الجهاز بالكامل 0.2 سم، بما يسمح بقراءات دقيقة متكررة. 

ي الوضع الأفقي، ينبغي أن يكون مزوداً بجزء ثابت عند الرأس متعامد
. بالنسبة للقياس �ن ي الوضع الأفقي والرأ�ي

	   يسمح بالقياس �ن
، فينبغي أن يكون مزوداً ي الوضع الرأ�ي

يط. أّما بالنسبة للقياس �ن ن متعامد أيضاً عىل ال�ش يط وجزء متحرك عند القدم�ي عىل ال�ش

يط.  يط وجزء متحرك عند الرأس متعامد أيضاً عىل ال�ش ن متعامد مع ال�ش بجزء ثابت عند القدم�ي

ن عريضاً بما يكفي لتوف�ي قاعدة ثابتة يقف عليها الأطفال لقياس  	   عرض اللوح: 25 سم تقريباً. ينبغي أن يكون الجزء الخاص بالقدم�ي

ارتفاع قامتهم، ولكن ليس عريضاً بدرجة مفرطة من أجل السماح بسهولة النقل. وهذا عامل مهّم بالنظر إل أن إحدى نقاط 

ي ِصغر القاعدة: فقد يؤدي هذا إل جعل الجهاز غ�ي مستقر أو الحيلولة دون كونه
الضعف الشائعة بشأن ألواح القياس تتمثَّل �ن

عمودياً تماماً عىل الأرضية.

ي حالة استخدامه عىل أرضية غ�ي مستوية.
	   ينبغي أن تكون أرجل قاعدة لوح القياس قابلة للتعديل لكي يتس�ن استقراره �ن

	   المواد: ينبغي أن تكون أسطح التلمس ملساء وسهلة التنظيف باستخدام قطعة قماش مبللة ومادة تطه�ي غ�ي سامة. ول يُمكن 

تنظيف المعدات ذات الأسطح الخشنة أو الوصلت والشقوق غ�ي المسدودة، ولذا فهي غ�ي مناسبة.

ي ظروف تشغيل متنّوعة تشمل جميع
	   ظروف التشغيل: ينبغي أن يكون لوح قياس الطول متيناً بحيث يكون صالحاً للستخدام �ن

أنواع الظروف الجوية )من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف وضوء وغبار وبلل( وكذلك وسائل النقل وطبيعة الأرض )عىل سبيل 

ة أحياناً(. ي وعرة وعس�ي
المثال، النقل بواسطة المركبات أو الأشخاص ع�ب أراىصن

ان لمسافة طويلة )الس�ي لمّدة تصل إل ساعة(. ن 	   قابلية الحمل: ينبغي أن يكون شخص بالغ قادراً عىل حمل لوح القياس والم�ي
ن ن تضم�ي

ّ ي حالة استخدام جهاز رقمي، يتع�ي
يل البيانات. و�ن ن 	   يُستصوب: ناتج رقمي )أي قراءة رقمية( مع قدرة ذاتية عىل ت�ن

ي مواصفات الموازين.
معّدلت الختبار والمتثال المذكورة �ن

المعايرة والصيانة

ية ي )ترد تفاصيل عن معايرة معدات القياسات الب�ش
اء المعدات، وإعادة الإجراء خلل العمل الميدا�ن ينبغي إجراء المعايرة فور �ش

ي بالمقابلت الستطلعية والقياسات والملحق 6(.  
ي الفرع 2-2 المع�ن

وتوحيدها �ن
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1
ية المالحظة 7: توصية بعدم إعادة استخدام معدات القياسات الب�ش

ي استقصاءات سابقة
ية، خاصًة إذا كانت قد اسُتخدمت عىل نحو مكثف �ن ل يوىص بإعادة استخدام معدات القياسات الب�ش

ات(.  دة المؤ�ش واسعة النطاق )عىل سبيل المثال، الستقصاءات الديمغرافية والصحية أو الستقصاءات الجماعية المتعدِّ

ي سبق استخدامها من جانب الصانع قبل إعادة 
اء معدات جديدة غ�ي ممكن، ينبغي إعادة معايرة المعدات ال�ت وإذا كان �ش

عادة معايرتها قبل العودة إل البلد ي سبق استخدامها إل الصانع لإ
ي هذه الحالة، ينبغي إرسال المعدات ال�ت

استخدامها. و�ن

ها الأصلية. وفيما يتعلق بألواح  ي والحصول عىل ضمان بأن المعدات أعيدت معايرتها بالطريقة الصحيحة إل معاي�ي
المع�ن

ي تجعلها غ�ي صالحة للستخدام؛ وينبغي أيضاً ملحظة 
قياس الطول، من العس�ي أحياناً ملحظة عيوب البىلي والتآكل ال�ت

ي هذه
ي القياس. و�ن

أن الخشب يتمدد وينكمش حسب الحالة الجوية، وأن هذه الظاهرة قد تؤدي إل تفاوتات غ�ي متسقة �ن

الحالة، ينبغي معايرة الجهاز بانتظام )عىل سبيل المثال، باستخدام ع�ي قياس لها أطوال مختلفة معروفة لختبار ما إذا كان 

يط القياس عىل لوح قياس الطول: فينبغي أن  الجهاز موثوقاً عىل مدى كامل طوله(. ومن المهّم أيضاً التحقق من حالة �ش

ن علمات التدريج بوضوح وما إل ذلك. وقد ل تُلَحظ أنواع التفاوتات 
ّ يكون سليماً ومثبتاً باللوح عىل كامل امتداد طوله ويب�ي

هذه، خاصة إذا كانت معدات جديدة وقديمة تستخَدم بعضها مع بعض. وبالتاىلي ال يوص بإعادة استخدام أي معدات 

ية. قياسات ب�ش
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موجز التوصيات وأفضل الممارسات
الفرع 1-1 التخطيط

التوصيات )إلزامية(

ية ي القياسات الب�ش
اء �ن 	   أن تضم اللجنة التوجيهية للستقصاء خ�ب

د وتوكول موحَّ 	   ل يوىص بتقييم الوذمة الثنائية الجانب ك�ب

ي من أجل تجنب ازدواج الجهود
طار الزم�ن 	   تحديد ما إذا كان من المقرر إجراء استقصاءات أخرى خلل نفس الإ

	   توىصي اليونيسيف والمنظمة بأن تلتمس جميع الستقصاءات الوطنية الموافقة من الناحية الأخلقية، إما من لجان وطنية أو من 

ي حالة عدم توافر لجان وطنية
لجان دولية �ن

ي بالقياس رئيسي يكون 
ن عىل الأقل )أحدهما مع�ن ية المتدرب�ي ي القياسات الب�ش ّ ن من اختصاص�ي ي اثن�ي

	   ينبغي أن يضم كل فريق ميدا�ن

قد اجتاز تمرين التوحيد بنجاح(

الممارسات الجيدة )اختيارية(

ن جودة البيانات وتيس�ي تبادلها 	   استخدام تكنولوجيا جمع البيانات بمساعدة الحاسوب من أجل تحس�ي

	   ينبغي إعداد دليل للستقصاء يتضمن إجراءات واضحة لجمع البيانات

ي بإتاحة مجموعات البيانات الأولية دون قيود
ذ للستقصاء اتفاقاً مع الحكومة يق�ن ع الفريق المنفِّ 	   ينبغي أن يوقِّ

ن ن العامل�ي 	   تخصيص وقت كاف لتعي�ي

ي استبيان الأطفال )من أجل تجنب إغفال 
ي استبيان الأ� المعيشية وكذلك �ن

ن جميع الأطفال ح�ت 71 شهراً من العمر �ن 	   تضم�ي

ن الأطفال ح�ت 59 شهراً من العمر فقط لأغراض القياس؛ ويُمكن بدلً من ذلك  ب عمرهم من 59 شهراً( ثم تضم�ي الأطفال الذين يق�ت

ب عمرهم من الخامسة من فئة الأطفال دون سن الخامسة. استخدام وسيلة لتقييم خروج الأطفال الذين يق�ت

الفرع 1-2 العتيان 

التوصيات )إلزامية(

ي الفرع 1-2، وفيما يىلي بعض نقاطها الرئيسية:
ة المبّينة �ن اتّباع الخطوات الثالث ع�ش

اف عىل تنفيذها وعىل إبلغها  �ش ي اعتيان لوضع خطة العتيان والإ
ن إحصا�أ 	   تعي�ي

طار: فل ينبغي اختيار مجموعات معّينة )عىل سبيل المثال،  ي الإ
ن جميع وحدات العتيان الأولي والأ� المعيشية �ن 	   ينبغي تضم�ي

ي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات 
بلغ عن التقدم �ن ( إذا كان الهدف هو الإ ن المواطنون مع استبعاد غ�ي المواطن�ي

ي تهدف إل »عدم تخّلف أحد عن الركب«. 
التغذوية العالمية لجمعية الصحة العالمية ال�ت

	   اختيار وحدات العتيان الأولي باستخدام طريقة اعتيان علمية معّشاة تُسِند لجميع وحدات العتيان الأولي احتمالً لختيارها 

يحة.  يتناسب مع حجمها داخل كل �ش

ي لختيار وحدات العتيان الأولي من خلل اعتيان منهجي باحتمال يتناسب مع الحجم باستخدام 
	   استخدام مكتب الإحصاء الوط�ن

( للمرحلة الأول ي
ف به )عىل سبيل المثال، إطار تعداد سّكا�ن ي المع�ت

طار الوط�ن الإ

	   إجراء عملية رسم الخرائط وإعداد القوائم باستخدام فريق مدرَّب خصيصاً يعمل عىل نحو مستقل من عملية المقابلت 

ي والمركزي
دة للتخطيط والتدريب والتنفيذ والتحقق الميدا�ن الستطلعية الخاصة بالستقصاء باستخدام بروتوكولت موحَّ

ي الحالت 
ي �ن

ي المكتب المركزي )عىل المستوى الميدا�ن
	   اختيار عّينة الأ� المعيشية المقرر إجراء المقابلت الستطلعية معها �ن

ي وحدات اعتيان أولي مختارة(
القصوى فقط �ن
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1

	   عدم استبدال وحدات اعتيان أو أ� معيشية أخرى بوحدات العتيان الأولي أو الأ� المعيشية المقرر اعتيانها عىل المستوى 

ي الطابع التمثيىلي للعّينة.
ي بالنظر إل أن ذلك قد يؤثر �ن

الميدا�ن

ن التفاصيل  ي لمصطلح »الأ�ة المعيشية« وتعريف أعضاء الأ�ة المعيشية بوضوح وتضم�ي
	   استخدام تعريف مكتب الإحصاء الوط�ن

ي تقرير الستقصاء. 
ذات الصلة �ن

دة  ي تقرير الستقصاء باستخدام ملحق الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
ن معلومات مفّصلة عن العّينة وخصائص الستقصاء �ن 	   تضم�ي

ات والستقصاءات الديمغرافية والصحية كمثال. المؤ�ش

الممارسات الجيدة )اختيارية(

ي غ�ي قادر عىل اختيار وحدات العتيان الأولي من خلل اعتيان منهجي باحتمال يتناسب مع الحجم 
	   إذا كان مكتب الإحصاء الوط�ن

ي العتيان أن يضطلع 
( للمرحلة الأول، ينبغي لإحصا�أ ي

ف به )عىل سبيل المثال، إطار تعداد سّكا�ن ي المع�ت
طار الوط�ن باستخدام الإ

بذلك

ن فقط، إلَّ إذا كان الختلف المتوقع  ن زمنيت�ي ن نقطت�ي 	   ل يوىص باستخدام حجم العّينة اللزم لتحقيق اختلف يُعتد به إحصائياً ب�ي

ي متطلبات حجم العّينة.
ي زيادة يُعتد بها �ن

اً إل درجة ل تقت�ن ي معدل النتشار كب�ي
�ن

الفرع 1-3 الستبيان 

التوصيات )إلزامية(

	   استخدام استبيان منفصل لكل أ�ة معيشية يجري اعتيانها )استبيان الأ� المعيشية( وكل طفل مؤهل )استبيان القياسات 

ية(. الب�ش

	   ينبغي إكمال استبيان واحد للأ� المعيشية لكل أ�ة معيشية يجري اعتيانها، عىل أن يتضمن الستبيان قائمة كاملة بأعضاء الأ�ة 

المعيشية حسب التعريف المتفق عليه لمصطلح »عضو الأ�ة المعيشية«
ن ن اللزمت�ي ن المعادت�ي ي استبيان الأ� المعيشية فيما يتعلق بالزيارت�ي

	   تسجيل وقت جميع الزيارات المعادة وتواريخها �ن

ية واحد لكل طفل دون سن السادسة ولكن إجراء قياسات الوزن والطول/ ارتفاع القامة للأطفال دون  	   استخدام استبيان قياسات ب�ش

سن الخامسة فقط

ي بالأحداث لتحديد شهر 
ي حالة عدم وجودها فقط استخدام جدول زم�ن

	   ينبغي تحديد تاريخ الميلد طبقاً لشهادة رسمية. وينبغي �ن

وعام الميلد عىل الأقل

ي الستبيان. 
	   عدم تسجيل العمر بالشهور �ن

الممارسات الجيدة )اختيارية(

اً لتسجيل سبب إجراء  ن ي الملحق 4 الذي يشمل تعليمات بشأن الوضع الصحيح للقياس وح�ي
ية �ن 	   اتّباع نموذج استبيان قياسات ب�ش

اً لتسجيل ما إذا كان الطفل مجرداً من ملبسه إل الحّد الأد�ن ن ي وضع آخر حسب القتضاء. وهو يشمل أيضاً ح�ي
القياسات �ن



50 صفحة I تنظيم الستقصاء وتصميمه

الفرع 1-4 التدريب والتوحيد

التوصيات )إلزامية(

ة ُمثبتة استناداً إل تجارب قريبة العهد. ية خ�ب 	   ينبغي أن يكون لمدرِّب القياسات الب�ش

ن من العمر: فينبغي وجود عدد من الرّضع دون ثلثة أشهر  	   ينبغي إيلء اهتمام خاص للتدريب عىل قياس طول الأطفال دون السنت�ي

ي كل 
ن 6 أشهر و11 شهراً من العمر للأجزاء العملية من التدريب بالنظر إل أن إجراء القياسات �ن ن 3 و5 أشهر وكذلك ب�ي من العمر وب�ي

من هذه الفئات العمرية الفرعية يتطلب تقنيات مختلفة.

	   يوىص بإجراء تمارين التوحيد بشأن قياس الطول/ ارتفاع القامة فقط.

ن وخمس سنوات من العمر( لتمرين التوحيد لكل 10 من  ن سنت�ي ن من العمر ونصفهم ب�ي ة أطفال )نصفهم دون سنت�ي 	   يلزم ع�ش

؛ ويلزم مجموعة جديدة من الأطفال لكل تمرين توحيد. ن ن بالقياس الرئيسي�ي المعني�ي

ي القياس لجتياز تمرين التوحيد 
ي �ن

ن > 0.6 سم للإحكام و> 0.8 سم للدّقة بشأن الخطأ التق�ن 	   ينبغي استخدام الحّدين الفاصل�ي

ية. ي القياسات الب�ش ّ بنجاح لدى تقييم أداء اختصاص�ي

، ل يُمكنه العمل كمرِجع، وإنما  ية الخب�ي ي القياس بالنسبة للإحكام ≤ 0.4 سم لختصاىصي القياسات الب�ش
ي �ن

	   إذا كان الخطأ التق�ن

ن من حيث الدّقة. ن بالقياس الرئيسي�ي يمكنه فقط تقييم المعني�ي

ي تمرين التوحيد، ينبغي توف�ي مزيد من التدريب عىل تقنيات 
ن مستوى مقبولً من الأداء �ن 	   إذا أظهر عدد غ�ي كاف من المتدرب�ي

ية وإعادة تمرين التوحيد. القياسات الب�ش

ًة.  ي الميدان لكل فريق بعد التدريب والتوحيد مبا�ش
ي ليوم واحد �ن وري إجراء اختبار تجري�ب 	   من الرصن

ي حالة الحتياج إل 
ي �ن

ن بالقياس بالإضافة إل نصف يوم إضا�ن 	   ينبغي تخصيص نصف يوم لتوحيد فريق يضم ما يصل إل 10 معني�ي

ن التمارين(. التوحيد )مع الوقت اللزم لتوف�ي إعادة التدريب ب�ي

ي تقرير الستقصاء.
	   ينبغي إتاحة نتائج تمرين التوحيد �ن

الممارسات الجيدة )اختيارية(

مكان. 	   ينبغي أن يجري التدريب قرب موعد جمع البيانات قدر الإ

ية. ن عىل القياسات الب�ش 	   ينبغي تخصيص مدرِّب واحد عىل الأقل لكل 10 متدرب�ي

ي تمارين 
ية باستخدام الدمى قبل ممارستهم العمل مع الأطفال، وقبل مشاركتهم �ن ي القياسات الب�ش ّ 	   ينبغي تدريب اختصاص�ي

التوحيد. ويمكنهم أيضاً الضطلع بتمارين أولية باستخدام أدوات أخرى، مثل الع�ي المعروفة الأطوال.

. فبالإضافة إل مواضيع التدريب الأخرى الخاصة  ي
ن ومنسقي العمل الميدا�ن ن الميداني�ي ف�ي ي للم�ش

	   يوىص بيوم تدريب إضا�ن

ية. ، ينبغي توف�ي التدريب عىل استخدام القائمة المرجعية للقياسات الب�ش ي
ن ومنسقي العمل الميدا�ن ف�ي بالم�ش

بالنسبة لتمارين التوحيد

ي الختبار
ي حالة انقطاع بعضهم عن المشاركة �ن

ن �ن 	   ينبغي استقدام أطفال إضافي�ي

ن بالقياس عليهم ي مكان واحد وتناوب المعني�ي
بقاء عىل الطفل ومقدم الرعاية �ن 	   ينبغي الإ
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1
الفرع 1-5 المعدات

التوصيات )إلزامية(

بالنسبة للوزن: 

د بخاصية بيان وزن الطفل دون وزن الشخص الذي يحمله ان مزوَّ ن 	   م�ي

ن بمواصفات متعلقة بنفاذ الغبار والبلل ان مت�ي ن 	   م�ي

	   الدّقة أفضل من ± 0.15٪/ ±100 غ ع�ب كامل المدى صفر-150 كغ. القاعدة مزودة بأرجل قابلة للتعديل

IK ورموز الحماية من الصدمات الميكانيكية )IP( ل الدولي للحماية من الغبار ان للمعدَّ ن 	   ينبغي أن يمتثل الم�ي

بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة:

ات وبأرقام كل سم  	   الدّقة: 2 مم؛ الإحكا: 2 مم؛ التدريج بعلمات كل مم وكل 5 مليم�ت

الممارسات الجيدة )اختيارية(
يل البيانات تلقائياً ن 	   يستصوب: ت�ن

ن معلومات التصال ومواقع 
ّ اء يُب�ي ن عىل الأقل اعتباراً من تاريخ ال�ش اء مجموعة الموازين بضمان لمّدة سنت�ي 	   الضمان: ينبغي �ش

الخدمة المحلية )إذا توافرت( للإصلح وإعادة المعايرة.
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إجراءات العمل
ي
الميدا�ن

إجراءات العمل
ي
الميدا�ن
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ية: ي عّدة عنارص حاسمة الأهمية بالنسبة لتعزيز جودة بيانات القياسات الب�ش
تشمل إجراءات العمل الميدا�ن

2-1   جمع البيانات

2-2   المقابلت الستطلعية والقياسات

2-3   تسجيل/ إدخال البيانات

ي
اف الميدا�ن �ش 2-4   طرائق ضمان الجودة والإ

2-1  جمع البيانات
، أن يتأكد من أن جميع الإجراءات اللزمة لجمع  ن ن الميداني�ي ف�ي ي والم�ش

ينبغي لمدير الستقصاء، بدعم من منسقي العمل الميدا�ن

ذ بالطريقة الصحيحة.  البيانات مفهومة تماماً وتنفَّ

: وتشمل هذه الإجراءات ما يىلي

ن لستقصاء  ن والأطفال المؤهل�ي ي يجري اعتيانها، واتّباع بروتوكولت إعادة الزيارة وتحديد المجيب�ي
	   كيفية تحديد الأ� المعيشية ال�ت

ي الأ� المعيشية؛
ية �ن القياسات الب�ش

ي الميدان )عىل سبيل المثال، عدم العثور عىل أشخاص ينبغي أن 
د لدى مواجهة حالت خاصة �ن 	   كيفية اتّباع بروتوكول موحَّ

دة الزوجات وما إل ذلك(. عاقة، الأ� المتعدِّ يشملهم الستقصاء، المنازل الخاوية، الأشخاص ذوو الإ

ية خالل عملية جمع البيانات الخطوات الرئيسية لتعزيز جودة بيانات القياسات الب�ش

فون الميدانيون(. ، الم�ش ي
)أ(   ضمان تلقي أفرقة الستقصاء لحافظة الستقصاء )مدير الستقصاء، منسقو العمل الميدا�ن

.) ي
تيبات اللوجيستية )مدير الستقصاء، منسقو العمل الميدا�ن )ب(   وضع ال�ت

فون الميدانيون(. ي يجري اعتيانها )الم�ش
)ج(   التنسيق مع السلطات المحلية لدى الوصول إل وحدة العتيان الأولي ال�ت

فون الميدانيون(. ن )الم�ش ن المؤهل�ي ي يجري اعتيانها والمجيب�ي
)د(   تحديد الأ� المعيشية ال�ت

ية(. عداد لجمع البيانات )المستطلع/ اختصاىصي القياسات الب�ش )ه(   الإ

ي ذلك المستطلع(.
ية بما �ن )و(   جمع البيانات )اختصاصيو القياسات الب�ش

فون الميدانيون(. ية، الم�ش )ز(   المتابعة بعد جمع البيانات )اختصاصيو القياسات الب�ش

نظرة عامة مقتضبة عىل خطوات جمع البيانات

)أ(   ضمان تلقي أفرقة الستقصاء لحافظة الستقصاء 

ي ذلك قائمة الأ� 
ينبغي أن تكون أفرقة الستقصاء قد تلقت حافظة الستقصاء مع جميع المعلومات ذات الصلة بما �ن

ي يجري اعتيانها: وينبغي للحافظة أن تتضمن معدات إل جانب دليل الستقصاء مع مبادئ توجيهية بشأن كيفية تحديد 
المعيشية ال�ت

دة بشأن إجراء القياسات وإكمال الستبيان بالطريقة الصحيحة: وينبغي أن تكون هذه المواضيع قد ُوضعت  ن وتعليمات محدَّ المجيب�ي

ن الرجوع إل هذا  ن الميداني�ي ف�ي ية والم�ش ي القياسات الب�ش حت بعمق خلل التدريب. وينبغي لختصاص�ي ُ خلل عملية التخطيط و�ش

الدليل حسب القتضاء خلل عملية جمع البيانات.

ي يجري اعتيانها الُمسَندة لهذا الفريق خلل 
وقبل التوّجه إل الميدان، يتلقى كل فريق من أفرقة الستقصاء قائمة بالأ� المعيشية ال�ت

ي مراعاة م�ت سيجري الضطلع بالتقييم والوقت اللزم 
اليوم. ولدى تنظيم جدول العمل اليومي، ينبغي لمنسقي العمل الميدا�ن

ي سُتجرى فيها القياسات. وينبغي تنظيم الأفرقة بعناية بحيث يمكن زيارة عدد معقول من الأ� 
للوصول إل وحدة العتيان الأولي ال�ت

  . ي
ي عبء العمل وإرهاق الفريق الميدا�ن

ي اليوم مع تجنب المبالغة �ن
المعيشية �ن
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2

تيبات اللوجيستية  )ب(   وضع ال�ت

تيبات اللوجيستية، ينبغي رصد الأفرقة من أجل التحقق مما إذا كانت مستعدة جيداً لكل يوم عمل. وينبغي تنظيم  م�ت ُوضعت ال�ت

ن الأ� المعيشية خلل اليوم. وينبغي توف�ي إمدادات كافية من المواد  ي بحيث تتمكن الأفرقة الميدانية من التحرك ب�ي
العمل الميدا�ن

)عىل سبيل المثال، كمّية كافية من الستبيانات والموازين وما إل ذلك(. 

. ول ينبغي بأي حال من  ي إبلغ مدير الستقصاء بأي مشاكل بشأن الوصول إل وحدات العتيان الأولي
وينبغي لمنسقي العمل الميدا�ن

 . ي
الأحوال استبدال وحدات أخرى بوحدات العتيان الأولي عىل المستوى الميدا�ن

ي يجري اعتيانها 
)ج(   التنسيق مع السلطات المحلية لدى الوصول إل وحدة العتيان الأولي ال�ت

ح أغراض الستقصاء وما هو المتوقع من كل أ�ة معيشية مشاِركة. وينبغي توف�ي قائمة الأ�  ينبغي مقابلة ممثل المنطقة من أجل �ش

ي وحدة العتيان الأولي بشأن كيفية 
ي وقع عليها الختيار استناداً إل خطة العتيان وإسداء المشورة للسلطات المحلية �ن

المعيشية ال�ت

ي سيجري جمعها وكيفية 
ح الطبيعة الدقيقة للبيانات ال�ت ية لرؤساء الأ� المعيشية. وينبغي �ش ح سبب جمع بيانات القياسات الب�ش �ش

س�ي الستقصاء. 

ن  ن المؤهل�ي ي يجري اعتيانها والمجيب�ي
)د(   تحديد الأ� المعيشية ال�ت

فون الميدانيون بمسؤولية  ، ويضطلع الم�ش ي
دة من أفرقة الستقصاء قبل العمل الميدا�ن تُسَند وحدات العتيان الأولي إل أفرقة محدَّ

ن  ي وّفرها المكتب المركزي لفرادى المستطلع�ي
ي يجري اعتيانها وال�ت

أسناد آحاد الأ� المعيشية المستمدة من قائمة الأ� المعيشية ال�ت

ي يجري اعتيانها، وهو مسؤول عن استكمال 
ي كل يوم من أيام جمع البيانات. ويتلقى فريق الستقصاء قائمة بالأ� المعيشية ال�ت

�ن

ي 
م اعتيانها، برصف النظر عن إجراء المقابلة الستطلعية أو عدم إجرائها. ويرد �ن ن »استبيان الأ�ة المعيشية« لكل أ�ة معيشية يُع�ت

الملحق 3 نموذج لستبيان الأ�ة المعيشية.  

ي البداية اسم رئيس الأ�ة المعيشية ثم سائر الأعضاء. وينبغي أيضاً تسجيل أسماء الأشخاص غ�ي 
وبالنسبة لكل استبيان، يُكتب �ن

ل، وذلك  ن ي الم�ن
ي كنف الأ�ة المعيشية أو الأشخاص الذين قضوا الليلة السابقة �ن

ل وإن كانوا يعيشون عادًة �ن ن ي الم�ن
المتواجدين حالياً �ن

ي الستقصاء. وينبغي أن تتضمن قائمة الستبيان جميع الأطفال 
استناداً إل التعريف المتفق عليه لمصطلح »عضو الأ�ة المعيشية« �ن

ن له.   ن منهم لستبيان الأطفال وغ�ي المؤهل�ي دون سن السادسة، مع بيان المؤهل�ي

ي قائمة أعضاء الأ�ة المعيشية، ينبغي التحقق من أسماء الأطفال دون سن السادسة. وينبغي إكمال استبيان أطفال منفصل لكل 
و�ن

ي الملحق 4(.
ية للأطفال« �ن طفل دون سن السادسة مؤهل للستقصاء )انظر نموذج »استبيان القياسات الب�ش

ي كل أ�ة معيشية، ينبغي إدراج جميع أطفال هذه الأ�ة 
ي قياس طفل واحد فقط �ن

وإذا نص بروتوكول الستقصاء عىل أن الأمر يقت�ن

ي استبيان الأ�ة المعيشية قبل إكمال استبيان الأطفال لكل طفل دون سن السادسة من 
ي قائمة أعضاء الأ�ة المعيشية �ن

المعيشية �ن

ن الأطفال  د. ول يُقاس سوى الأطفال دون سن الخامسة. ومن ب�ي وتوكول موحَّ ن هؤلء الأطفال، ح�ت وإن كان ذلك غ�ي موىص به ك�ب ب�ي

ي استبيان الأطفال )استناداً إل معلومات تاريخ الميلد(، يُختار طفل واحد للقياس. وتتمثَّل أهمية 
ن �ن دون سن الخامسة الُمدرج�ي

ي بالطريقة الصحيحة: 
ي ضمان أمكانية تطبيق الختيار العشوا�أ

ي استبيان الأ� المعيشية �ن
ن جميع الأطفال دون سن السادسة �ن تضم�ي

وهذا أمر أسا�ي لحساب ترجيح العّينة والمساعدة فيما بعد عىل تقدير »النسبة المئوية للبيانات الناقصة« وتقييم جودة الستقصاء.

ي يجري اعتيانها، مما ل يتيح استكمال استبيان أطفال فردي 
ي الأ�ة المعيشية ال�ت

ي حالة عدم وجود أطفال دون سن السادسة �ن
و�ن

. ي
ف الميدا�ن لهذه الأ�ة المعيشية، ينبغي شكر المجيب والنتقال إل الأ�ة المعيشية التالية المسَندة من الم�ش

ي الستقصاء، ينبغي إدخال 
وإذا كانت الوحدة السكنية خالية أو متهدمة أو لم يُع�ش عليها أو إذا رفضت مقدمة الرعاية المشاركة �ن

ي نموذج استبيان الأطفال( والنتقال إل الأ�ة المعيشية التالية المسَندة من 
ي الفرع المناظر )هذا هو السؤال UF10 �ن

هذه المعلومة �ن

 . ي
ف الميدا�ن الم�ش

ي أنه ينبغي الحتفاظ بالستبيانات غ�ي 
وسوف تُستخدم استبيانات الأ� المعيشية والأطفال كسجل لعدم الإجابة، وهو ما يع�ن



ي
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ل بها ضمن مجموعات البيانات العامة. وسوف تُستخدم  المكتملة وتقديمها: فهي جزء ل يتجزأ من العّينة وينبغي أن يكون هناك سجِّ

ي للبيانات.
ي التحليل النها�أ

معّدلت عدم الإجابة لحساب عوامل ترجيح )أوزان( العتيان المطبَّقة �ن

ن عىل الأقل حسب القتضاء.  وتوكول. ويوىص بإجراء زيارة أولية ثم العودة مرت�ي وط ال�ب وينبغي إعادة الزيارات طبقاً ل�ش

عداد لجمع البيانات  )ه(   الإ

ي ينبغي لها أن تكون كلها 
نم الضطلع بها، وال�ت ح لرئيس الأ�ة المعيشية مختلف الإجراءات المع�ت ينبغي لفريق الستقصاء أن ي�ش

ي 
ح واضح وعام للغرض من الستقصاء وطبيعته وأنواع البيانات ال�ت ممتثلة للمعاي�ي الأخلقية المحلية والدولية. وينبغي توف�ي �ش

ي 
م الرعاية أو رئيس الأ�ة المعيشية لطرح الأسئلة واتخاذ قرار بعدم المشاركة إذا رغب �ن سيجري جمعها. وينبغي إتاحة الفرصة لمقدِّ

ذلك.  

وري الحصول عىل  ي الستقصاء. ومن الرصن
ن للمشاركة �ن ن المؤهل�ي د بالطريقة الصحيحة المجيب�ي وينبغي لفريق الستقصاء أن يُحدِّ

ي إكمال أي استبيان متعلق بالستقصاء أو إجراء أي قياسات. 
وع �ن موافقة شفوية من مقدم الرعاية أو رئيس الأ�ة المعيشية قبل ال�ش

ي سُتستخدم بها المعلومات 
ح للمجيب أو مقدم الرعاية بشأن الطريقة ال�ت ، وكذلك توف�ي �ش والتماس الموافقة الشفوية أمر أسا�ي

ن التأكيد عىل أن أي معلومات يجري جمعها ستظل ّ�ية. 
ّ ومن الذي سيستخدمها. ويتع�ي

)و(   جمع البيانات 

يمكن لإجراء القياسات للأفراد أن يكون أمراً تدخلياً يستغرق وقتاً ليس بالقليل. وتقع عىل عاتق فريق الستقصاء مسؤولية التقليل إل 

ية وتعامله مهّمان لطمأنة الأم والطفل  ية. وثقة اختصاىصي القياسات الب�ش زعاج والضيق خلل إجراء القياسات الب�ش أد�ن حّد من الإ

عىل السواء: ويشمل هذا إرشاد الأم/ مقدمة الرعاية إل البقاء عىل مقربة من الطفل والحتفاظ بالتواصل البرصي معه خلل حديث 

  . ن ية معهما بصوت هادئ ومطم�أ اختصاىصي القياسات الب�ش

ونية  لك�ت ة بالنظر إل أنها يُمكن أن تعرقل قراءة شاشات عرض الموازين الإ ويوىص بإجراء القياسات بعيداً عن أشعة الشمس المبا�ش

ية والطفل. بيد أنه ينبغي أن يكون المكان المختار لإجراء القياسات  وسائر المعدات؛ وذلك أيضاً أك�ش راحة لختصاىصي القياسات الب�ش

ان دون صعوبة )انظر الفرع 2-2 بشأن القياسات لمزيد من المعلومات(.  ن مضاًء بما يسمح بقراءة لوح قياس الطول والم�ي

)ز(   المتابعة بعد جمع البيانات

ح  وتوكول. وإذا كان الطفل غ�ي موجود، ينبغي سؤال مقدم الرعاية عن الموعد الذي يرجَّ ينبغي إعادة الزيارات عىل نحو يتسق مع ال�ب

ي الوقت المناسب. 
ية لإجراء القياسات �ن فيه تواجد الطفل لكي يعود اختصاىصي القياسات الب�ش

 . ن قبل مغادرة وحدة العتيان الأولي ن إضافيت�ي ن معادت�ي ضافة إل زيارت�ي ي أجراء زيارة أولية بالإ
: وهذا يع�ن ن ويوىص بإعادة الزيارة مرت�ي

ي أوقات مختلفة من اليوم )عىل سبيل المثال، ل ينبغي إجراء 
وينصح بروتوكول إعادة الزيارات الموضوع للستقصاء تكرار المحاولة �ن

ن الصباح وبعد الظهر والمساء(.  ي غضون 30 دقيقة بعضها من بعض وإنما توزيعها ب�ي
الزيارات المعادة صباحاً �ن

 . ي استعراض جميع الستبيانات للتحقق من أنها مكتملة بالطريقة الصحيحة قبل مغادرة وحدة العتيان الأولي
ف الميدا�ن وينبغي للم�ش

ي التحقق من أن المعدات تعمل بالطريقة الصحيحة ومتابعة مختلف خطوات 
ف الميدا�ن ي حالة جمع البيانات رقمياً، ينبغي للم�ش

و�ن

ي الملقم. 
تحميل البيانات �ن

ي المركبة وأن يشكر ممثل وحدة العتيان الأولي عىل حسن 
وينبغي لفريق الستقصاء أن يتحقق من وضع جميع المعدات بشكل آمن �ن

تعاونهم قبل المغادرة. 
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2-2  المقابالت الستطالعية والقياسات

دة بشأن تقنيات  ية. وهو ل يتضمن تعليمات محدَّ يصف هذا الفرع أفضل الممارسات بشأن إجراءات جمع بيانات القياسات الب�ش

ي بداية الستقصاء 
دة تتضمن تعليمات بشأن كيفية معايرة المعدات �ن ونية إل وثائق محدَّ القياس أو التدريب، ولكنه يوّفر روابط إلك�ت

ثم المحافظة عليها بدّقة وانتظام.

ي تقدير الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة؛ بيد أن هذه الوثيقة 
ية المستخدمة �ن ات القياسات الب�ش وهناك العديد من متغ�ي

: كز حرصياً عىل قياس وتفس�ي ما يىلي س�ت

	   الوزن بالنسبة للعمر 

	   الطول بالنسبة للعمر )للأطفال دون 24 شهراً من العمر( أو إرتفاع القامة بالنسبة للعمر 

)للأطفال ≤ 24 شهراً من العمر( 

	   الوزن بالنسبة للطول )للأطفال دون 24 شهراً من العمر( أو الوزن بالنسبة لرتفاع القامة 

)للأطفال ≤ 24 شهراً من العمر(

ات. وتوجد حاجة ملّحة إل  ية مناسبة لإجراء قياسات الوزن والطول بغية حساب هذه المؤ�ش ي الأمر معدات قياسات ب�ش
ويقت�ن

معدات رفيعة الجودة و«سهلة للمستخدم« حيثما أمكن. وترد موصفات المنتجات الموىص بها للأجهزة المستخدمة لإجراء القياسات 

ي الفرع الخاص بالمعدات.
ي الفصل 1، �ن

ية �ن الب�ش

ي ينبغي مراعاتها لدى إجراء القياسات
الخطوات الرئيسية ال�ت

)أ(   تسجيل تاريخ الميلد وتاريخ المقابلة الستطلعية.

ية. )ب(   مراعاة التوصيات العامة لدى إجراء القياسات الب�ش

عداد لقياس الطفل. )ج(   الإ

)د(   قياس الوزن.

ن من العمر(. )ه(   قياس الطول )للأطفال دون سنت�ي

.) ن من العمر أو أك�ش )و(   قياس ارتفاع القامة )للأطفال الذين بلغوا سنت�ي

)ز(   تسجيل القياسات.

)ح(   معايرة المعدات.

ي الميدان
ية �ن نظرة عامة مقتضبة عىل خطوات جمع بيانات القياسات الب�ش

)أ(   تسجيل تاريخ الميالد وتاريخ المقابلة الستطالعية

ي الستبيان )انظر نموذج 
ينبغي ضمان إكمال جميع الأسئلة المتعلقة بتاريخ المقابلة الستطلعية وتاريخ الميلد بالطريقة الصحيحة �ن

ي الملحق 4(. وحيثما ل يجري تسجيل البيانات الحياتية بصورة منتظمة، ينبغي أن يكون قد جرى 
ية للأطفال �ن استبيان القياسات الب�ش

ي بالأحداث المحلية خلل مرحلة التخطيط.  
إعداد جدول زم�ن

وينبغي البدء بالسؤال عن بّينات موثَّقة عن تاريخ الميلد )عىل سبيل المثال، شهادة ميلد، شهادة تعميد، بطاقة �يرية وما إل ذلك(. 

ي البّينات الموثقة، إذا أُتيحت، وبيان نوع البّينات الموثقة المستخدمة كمصدر 
وينبغي تسجيل يوم وشهر وعام الميلد حسبما يرد �ن

بيانات للستبيان. والمصدر المثالي هو وثيقة مكتوبة، وعىل ذلك، فح�ت إذا قالت الأم إنها تحفظ تاريخ الميلد عن ظهر قلب، ينبغي 

ًة.  أن يُطلب منها بأدب الطلع عىل نسخة من البّينات الموثقة وتسجيل المعلومات منها مبا�ش

ي الستبيان باعتباره 
ن المصدر �ن

َّ ي حالة عدم توافر بّينات موثَّقة، يُطلب من الأم أو مقدمة الرعاية تاريخ الميلد حسبما تتذكره ويب�ي
و�ن
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ي الملحق 4(. وإذا كانت الأم/ مقدمة الرعاية ل تعرف تاريخ الميلد، 
»تقرير من الأم/ مقدمة الرعاية« )حسب نموذج استبيان الأطفال �ن

ي بالأحداث 
ي بالأحداث المحلية. وينبغي أن يكون الجدول الزم�ن

فينبغي عىل الأقل تحديد شهر وعام الميلد باستخدام جدول زم�ن

ي القياسات  ّ ي صيغته النهائية وإكمال التدريب، كما ينبغي أن يكون جميع اختصاص�ي
المحلية قد أُعد واخُت�ب قبل وضع الستبيان �ن

ية قد تدّربوا عىل كيفية استخدامه خلل جمع البيانات. وإذا اسُتخدمت بّينات موثَّقة أو ما تقرره الأم/ مقدمة الرعاية، ينبغي  الب�ش

ي بالأحداث المحلية، فأغلب 
د(. أّما إذا اسُتخدم جدول زم�ن اض أنه محدَّ ية تسجيل يوم الميلد الفعىلي )عىل اف�ت لفريق القياسات الب�ش

ية إدخال الرقم 98  ي القياسات الب�ش ّ ن عىل اختصاص�ي
ّ ي هذه الحالة، يتع�ي

مكان تحديد يوم الميلد بالضبط. و�ن الظن أنه لن يكون بالإ

ي للأحداث المحلية. وينبغي دائماً 
ي خانة يوم الميلد وإدخال شهر وعام الميلد حسبما يتحددان طبقاً للجدول الزم�ن

)غ�ي معروف( �ن

ي بالأحداث المحلية 
ي الستبيان. ويُمكن الرجوع إل مزيد من التفاصيل بشأن كيفية استخدام الجدول الزم�ن

تسجيل مصدر المعلومات �ن

لدى إكمال الستبيان )انظر الفصل 1، الفرع 1-3 بشأن وضع الستبيان(. 

ي الستبيان. 
	   ينبغي تسجيل تاريخ الميالد وتاريخ الزيارة دائماً �ن

ن للشهر و4 خانات للسنة )عىل سبيل المثال، ي ي/ش  ن لليوم وخانت�ي ن منفصلت�ي 	   ينبغي أن يتضمن الستبيان خانت�ي

ش/س س س س ( كما ينبغي أن يتسق ترتيبها مع ما هو مصطلح عليه وطنياً.

ل  ي ي ي/ ش ش/ س س س س )أي أن 14 حزيران/ يونيو 2018 يُسجَّ
ك خانة فارغة أبداً �ن 	   لدى إكمال الستبيان، ل تُ�ت

ل 2018/06/98(. 2018/06/14 وإذا كان اليوم مجهولً يسجَّ

ية أن يستخدم قيمة من بنات أفكاره أبداً إذا كانت مقدمة الرعاية ل تعرف  	   ل ينبغي لختصاىصي القياسات الب�ش

دة للبنود غ�ي المعروفة مثل 98 بشأن ي ي. ي يطلبها، وإنما عليه أن يستخدم الرموز الموحَّ
المعلومة ال�ت

ي الملحق 4(. 
ي الستبيان )انظر نموذج الستبيان �ن

	   ينبغي تجنب تسجيل العمر بالشهور �ن

ية(. 	   لمزيد من المعلومات، انظر الملحق 4 )نموذج استبيان قياسات ب�ش

ي 
ي بالأحداث واستخدامه، انظر الفرع 1-3 بشأن وضع الستبيان �ن

	   لمزيد من المعلومات عن كيفية وضع جدول زم�ن

الفصل 1.

ية )ب(   مراعاة التوصيات العامة لدى إجراء القياسات الب�ش

ية طويلة كما ينبغي أن تكون أيديهم نظيفة  ي القياسات الب�ش ية: ينبغي ألَّ تكون أظافر اختصاص�ي ي القياسات الب�ش ّ إعداد اختصاص�ي

ي قد 
ء عن أيديهم ومعاصمهم كالساعات الضخمة أو الأساور ال�ت ي

اب من الأطفال المقرر قياسهم. وينبغي أن يزيلوا أي �ش قبل الق�ت

ن خلل العمل.  ي التدخ�ي
تعرقل عملهم أو ح�ت ترصن الأطفال. ول ينبغي لأي من أفراد الفريق الميدا�ن

ن ومستٍو للوح  ان بعناية. وينبغي التحقق من وجود سطح مت�ي ن وضع المعدات: ينبغي اختيار المكان الذي يوَضع فيه لوح القياس والم�ي

ي من أجل  ي إحضار لوح خش�ب
ان، وإضاءة كافية لقراءة القياسات بدّقة. وإذا كانت الأرضية غ�ي مستوية، يُمكن النظر �ن ن القياس والم�ي

ضاءة كافية لتشغيله.    ان يعمل بالطاقة الشمسية، ينبغي أن تكون الإ ن ان. وإذا كان الم�ي ن تثبيت الم�ي

عاقة. بيد أنه قد يكون من العس�ي إجراء قياسات دقيقة ومأمونة لأفراد يعانون من  عاقة: يوىص بقياس الأفراد ذوي الإ الأفراد ذوو الإ

ي 
ي حالة ثبات. و�ن

ي وضع مستقيم أو البقاء �ن
ي قدرتهم عىل الوقوف أو الحتفاظ بأذرعتهم أو سيقانهم أو ظهورهم �ن

اعتللت تؤثّر �ن

ي الأمر تعديل بروتوكولت القياس أو توف�ي مساعدة إضافية للطفل الذي يجري قياسه. فسلمة الطفل 
مثل هذه الحالت، قد يقت�ن

لها الأولوية. 

عداد لقياس الطفل )ج(   الإ

مساك بالطفل بعناية لكي ل يتع�ش  ان(، ينبغي الإ ن عند إحضار الطفل إل أي معدات قياس )لوح قياس الطول/ ارتفاع القامة أو الم�ي

ي 
ي مع الطفل إلَّ خلل الثوا�ن

أو يقع. ول ينبغي أبداً ترك الأطفال بمفردهم مع المعدات؛ وينبغي دائماً المحافظة عىل التلمس البد�ن

ي عملية القياس ولكن ينبغي لها التحدث مع الطفل 
مة الرعاية المساعدة �ن ي يستغرقها إجراء القياسات. ول ينبغي لمقدِّ

القليلة ال�ت

نصائح

أدوات
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وتهدئته خلل إجراء القياسات. 

مكان. فالطفل  ن أن يكون الطفل هادئ قدر الإ
ّ ينبغي معاملة الطفل بعناية. خلل إجراء قياسات الوزن والطول/ ارتفاع القامة، يتع�ي

المضطرب أو الخائف يجعل من العس�ي جداً الحصول عىل قياسات دقيقة. وينبغي أن تمسك الأمهات بالرّضع وصغار الأطفال من 

أجل تعزيز إحساسهم بالأمن. ويُمكن أن يستمر ذلك ح�ت لحظة إجراء القياسات ولكن ليس خلل قياس الطول. 

وإذا ظهرت عىل الطفل علمات الكرب فقد يكون لذلك أثر انفعالي شديد عىل سائر الأطفال الذين ينتظرون قياسهم. ومن الأفضل 

ي بعض الحالت، قد يتس�ن وزن طفل مكروب 
ي وقت لحق لوزنه وقياس طوله. و�ن

ترك هذا الطفل المكروب ح�ت يهدأ والعودة �ن

وقياس طوله بعد رؤيته لخضوع الأطفال الآخرين – وخاصة اخوته – لعملية القياس. 

)د(   قياس الوزن

ي أدلة مختلفة. ويُمكن، عىل سبيل المثال، الرجوع إل دليل القياسات 
ترد التعليمات الخاصة بكيفية وزن الأطفال دون سن الخامسة �ن

ي بالغذاء والتغذية 2018 الذي يتضمن تعليمات بشأن وزن الأطفال دون سن الخامسة 
وع المساعدة التقنية المع�ن ية لم�ش الب�ش

ي وضع الوقوف )الصفحات 177-174(.
ونية �ن لك�ت باستخدام الموازين الإ

ن من العمر غ�ي القادرين عىل الوقوف دون حركة عىل أفضل  وزن الطفل دون وزن الشخص الذي يحمله: يوَزن الأطفال دون سنت�ي

ان إل نمط »وزن الطفل دون وزن الشخص  ن ي هذه الحالة، ينبغي وزن الأم أولً، ثم تحويل الم�ي
نحو عندما تحملهم أمهاتهم. و�ن

ان أو ل  ن ان عندئذ وزن الطفل فقط. وإذا كان الطفل ل يستطيع الوقوف عىل الم�ي ن ن الم�ي
ّ الذي يحمله« ووزن الأم مع الطفل: سوف يُب�ي

يريد ذلك، ينبغي استخدام خاصية »وزن الطفل دون وزن الشخص الذي يحمله«. ويُمكن استخدام هذه الخاصية بالنسبة للأطفال 

يطة حمل الأم طفلها بالطريقة الصحيحة.  من جميع الأعمار �ش

يطة أن يكونوا قادرين عىل الوقوف بثبات وعدم القفز أثناء  ن من العمر أو أك�ش وحدهم، �ش ويُمكن وزن الأطفال الذين بلغوا سنت�ي

ان. أّما إذا كان الطفل متململً فالأفضل استخدام خاصية »وزن الطفل دون وزن الشخص الذي يحمله«. ن وقوفهم عىل الم�ي

. وبالنظر إل التفضيلت الثقافية أو الظروف المناخية، قد ل يسمح بعض الآباء  ويوىص بوزن الطفل مجرداً من ملبسه إل الحّد الأد�ن

ي الوقت نفسه عىل الدّقة، يُمكن لّف الطفل ببطانية.
أو مقدمي الرعاية بوزن الطفل دون ملبس. ولستيفاء هذا التفضيل والمحافظة �ن

ان وهو  ن ان وزن الطفل دون وزن الشخص الذي يحمله: أولً يُطلب من الشخص البالغ الوقوف عىل الم�ي ن استخدام البطانيات وم�ي

يحمل البطانية لكي ل يُحَسب وزن البطانية المستخدمة لتغطية الطفل خلل عملية الوزن لدى وزن الطفل. ثم يقوم الشخص البالغ 

ان وهو يحمل الطفل لقياسه.  ن ي البطانية والوقوف عىل الم�ي
بعد ذلك بلف الطفل �ن

ي الستبيان أن الطفل لم يكن مجرداً من ملبسه إل الحّد 
ن �ن وإذا كان ل يتس�ن وزن الطفل بالحّد الأد�ن من الملبس، ينبغي أن يدوَّ

12. الأد�ن

وإذا كان للطفل ضفائر أو بشعره مواد زينة يُمكن أن تعرقل قياسات الطول/ ارتفاع القامة، ينبغي إزالتها قبل الوزن من أجل تجنب 

ن تسجيل 
ّ ن القياسات. وإذا كان الطفل غ�ي مجرد من الثياب إل الحّد الأد�ن أو كانت إزالة مواد زينة الشعر غ�ي ممكنة، يتع�ي أي تأخ�ي ب�ي

ي الستبيان. 
هذه العوامل �ن

ن من العمر( )ه(   قياس الطول )لالأطفال دون سنت�ي

ي بالغذاء والتغذية 2018 الذي يتضمن 
وع المساعدة التقنية المع�ن ية لم�ش ينبغي الرجوع، عىل سبيل المثال، إل دليل القياسات الب�ش

ن من العمر )الصفحات 183-181(. تعليمات بشأن قياس طول الأطفال دون سنت�ي

ي هذا الصدد.  
12   من غ�ي المعروف ح�ت الآن ما هي أفضل الممارسات بشأن وزن الأطفال بملبسهم. ويلزم إجراء مزيد من البحوث �ن

https://www.fantaproject.org/tools/anthropometry-guide
https://www.fantaproject.org/tools/anthropometry-guide


ي
60 صفحة I إجراءات العمل الميدا�ن

وعاً. وينبغي التحقق من أن اللوح  ن ًة، عندما يكون مرتدياً أد�ن حّد من الملبس وحذاؤه م�ن وينبغي قياس طول الطفل بعد وزنه مبا�ش

ية غ�ي قادر عىل جعل الطفل يضع ساقيه  ي الوضع الصحيح عىل أرضية مستوية. وإذا كان اختصاىصي القياسات الب�ش
موضوع �ن

ي الوضع الصحيح، ينبغي ضمان أن ساقاً واحدة عىل الأقل مستقيمة والقدم ملصقة للجزء الخاص بالقدم من الجهاز. 
ن �ن ممدودت�ي

ي حالة قياس 
وينبغي اعتبار السماح للطفل باتخاذ وضع الساق الواحدة المستقيمة فقط بمثابة الستثناء، وعدم السماح بذلك إلَّ �ن

  . ن ي تصّلب الساق�ي
أطفال بالغي الصعوبة. ومن المهّم إجراء قياسات الطول ب�عة من أجل تل�ن

ي الستبيان )انظر نموذج استبيان 
ي كل حالة، ينبغي تسجيل الوضع الفعىلي المتخذ )الضطجاع/ الستلقاء( بطريقة منهجية �ن

و�ن

ي الملحق 4(. 
ية للأطفال �ن القياسات الب�ش

ية أن يضمن،  يط قياس، ينبغي لختصاىصي القياسات الب�ش ي حالة استخدام لوح قياس مزود ب�ش
والقراءات الرقمية هي المثىل، ولكن �ن

من أجل الحصول عىل قياسات صحيحة، أن عيَنه موازية للجزء الخاص بالقدم من الجهاز بحيث يُقرأ القياس عىل المستوى الصحيح. 

) ن من العمر أو أك�ش )و(   قياس ارتفاع القامة )لالأطفال الذين بلغوا سنت�ي

ي بالغذاء والتغذية 2018 الذي يتضمن 
وع المساعدة التقنية المع�ن ية لم�ش ينبغي الرجوع، عىل سبيل المثال، إل دليل القياسات الب�ش

ن من العمر أو أك�ش )الصفحات 187-184(. تعليمات بشأن قياس ارتفاع قامة الأطفال الذين بلغوا سنت�ي

ي بالقياس الركوع 
ولدى قياس طفل، يُطلب من فرد العائلة/ مقدم الرعاية وضع الطفل عىل اللوح والركوع أمام الطفل. وينبغي للمع�ن

ن يركع المساِعد المدرَّب عىل الجانب الأيمن من الطفل )أو ينتقل فرد العائلة/ مقدم الرعاية إل  ي ح�ي
عىل الجانب الأي� من الطفل، �ن

هذا الموقع(. 

ي الستبيان. 
ي كل حالة، ينبغي تسجيل الوضع الفعىلي المتخذ )الوقوف( بطريقة منهجية �ن

و�ن

ية أن يضمن،  يط قياس، ينبغي لختصاىصي القياسات الب�ش ي حالة استخدام لوح قياس مزود ب�ش
والقراءات الرقمية هي المثىل، ولكن �ن

من أجل الحصول عىل قياسات صحيحة، أن عينه موازية للجزء الخاص بالقدم من الجهاز بحيث يُقرأ القياس عىل المستوى الصحيح. 

ي وضع الستلقاء بسبب صعوبة قياس أطفال 
ن من العمر �ن 	   ينبغي إيلء اهتمام خاص لقياس طول الأطفال دون سنت�ي

ي كث�ي من الأحيان.13
ي القياس مشكلة �ن

ي هذا الوضع؛ ويُمثِّل الخطأ �ن
هذه الفئة العمرية �ن

ي بالغذاء والتغذية 
وع المساعدة التقنية المع�ن ية لم�ش 	   دليل القياسات الب�ش

ي وضع الوقوف )الصفحات 174-177(؛
ي �ن

و�ن ان إلك�ت ن     وزن الرّضع والأطفال دون سن الخامسة بم�ي

ن من العمر )الصفحات 181-183(؛     قياس طول الأطفال دون سنت�ي

ن من العمر أو أك�ش )الصفحات 187-184(.     قياس ارتفاع قامة الأطفال الذين بلغوا سنت�ي

)ز(   تسجيل القياسات

ي 
ن الأطفال ال�ت ي نفس الوقت. فمن شأن ذلك أن يمنع مشاكل الخلط ب�ي

ل ينبغي إكمال الأسئلة والقياسات لأك�ش من طفل واحد �ن

ي حالة حدوث خطأ لدى إكمال الستبيان، ينبغي شطب القياسات وكتابة 
ي القياس. و�ن

قد تحدث عندما ينتظر عّدة أطفال دورهم �ن

القياسات الصحيحة بجانبها بحيث يظهر أي تغي�ي بوضوح. وبالنسبة للستقصاءات المستندة إل الحاسوب، انظر الفرع الخاص 

ي الفصل 2.
بتسجيل/ إدخال البيانات �ن

أداة

نصيحة

دة المراكز.  ي دراسة المنظمة المرجعية للنمّو المتعدِّ
ية �ن 13   قياس الطول لصغار الأطفال أقل دّقة منه للأطفال الأك�ب سناً. موثوقية القياسات الب�ش

WHO Multicentre Growth Reference Study. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Acta Pædiatrica Suppl 450: 2006. p. 43 )http://www.who.int/childgrowth/standards/
Reliability_anthro.pdf?ua=1
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ي وضع 
ي وضع الستلقاء أو قياس ارتفاع القامة �ن

ي تسجيل ما إذا كان قياس الطول قد جرى �ن
وينبغي دائماً توخي العناية �ن

ي وضع الستلقاء مع 
ن من العمر أو أك�ش ولكنه غ�ي قادر عىل الوقوف، ينبغي قياس طوله �ن الوقوف. وإذا كان الطفل قد بلغ سنت�ي

ن من العمر وجرى قياسه  ي السؤال الخاص بالوضع أثناء القياس(؛ وبالمثل، إذا كان الطفل أقل من سنت�ي
ي الستبيان )�ن

شارة إل ذلك �ن الإ

ي 
ي الوضع المناسب لعمره. و�ن

، ينبغي بيان سبب عدم قياس الطفل �ن ن ي كلتا الحالت�ي
ي الستبيان. و�ن

واقفاً، ينبغي تسجيل ذلك أيضاً �ن

ي مرحلة تحليل البيانات قبل حساب الفوارق المعيارية استناداً إل معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة 
ن إجراء تعديل �ن

ّ مثل هذه الحالت، يتع�ي

ي وضع الستلقاء للأطفال الأقل من 
ي وضع الوقوف لتحويله إل الطول �ن

الصحة العالمية )ينبغي إضافة 0.7 سم إل ارتفاع القامة �ن

ن  ي وضع الوقوف للأطفال الذين بلغوا سنت�ي
ي وضع الستلقاء لتحويله إل ارتفاع القامة �ن

ن من العمر، وطرح 0.7 سم من الطول �ن سنت�ي

ي نهج التحليل المعياري )انظر الفصل 3 بشأن 
مجيات المستخدمة �ن (. ويحدث هذا التعديل تلقائياً بواسطة ال�ب من العمر أو أك�ش

تحليل البيانات(.

ي الستبيان. 
ي غ�ي الوضع الموىص به لعمره، ينبغي تسجيل هذا الحدث وسبب هذا الحيود �ن

وإذا جرى قياس الطفل �ن

ية )عىل  ي الستبيان، ينبغي أن يحتوي السطر المخصص للوزن عىل ثلث خانات منفصلة، وخانة للعلمة الع�ش
	   �ن

سبيل المثال، 12.4 كغ(

ي الستبيان، ينبغي أن يحتوي السطر المخصص للطول/ ارتفاع القامة عىل أربع خانات منفصلة، وخانة للعلمة 
	   �ن

ية )عىل سبيل المثال، 108.3 سم( الع�ش

ية الذي يقرأ القياسات قراءتها  ي التسجيل، يوىص بأن يكرر اختصاىصي القياسات الب�ش
ي حدوث أي أخطاء �ن

	   بغية تل�ن

ية  ن للشخص الذي يُكمل الستبيان. وم�ت جرى التسجيل، ينبغي لختصاىصي القياسات الب�ش بصوت عال مرت�ي

التحقق من الستبيان بغية تأكيد تسجيل القياس بالطريقة الصحيحة.

)ح(   معايرة المعدات

ء معلوم الوزن  ي
ية بدّقة لدى وزن أو قياس �ش ي هذه الوثيقة، يش�ي مصطلح »المعايرة« إل مفهوم تأكيد عمل جهاز القياسات الب�ش

�ن

أو الطول. 

دة. وينبغي تسجيل  ات محدَّ ي بند من بنود المعدات ومن ثم تكرارها بصورة روتينية عىل ف�ت ُ وينبغي أن تَجري المعايرة كلما اش�ت

ي كل مناسبة. ويساعد ذلك أيضاً عىل ضمان �عة اكتشاف 
ي يُضطلع بها خلل عملية المعايرة والتحقق من دقتها �ن

القياسات ال�ت

المعدات المعيبة واستبدالها. 

ان الرقمي ولوح قياس الطول  ن ية المعايَرة بانتظام توف�ي قياسات دقيقة باستمرار. وينبغي معايرة الم�ي وتضمن معدات القياسات الب�ش

ية.  عىل السواء بصورة روتينية خلل استقصاء القياسات الب�ش

ورة كل يوم. وقد  ، وبصورة منتظمة بعد ذلك، ولكن ليس بالرصن ي
وينبغي الضطلع بعمليات التحقق هذه قبل بداية العمل الميدا�ن

ية خلل الستقصاء )عىل سبيل المثال، أوزان  يتس�ن الضطلع بعمليات تحقق يومية حسب المعدات المتاحة لفريق القياسات الب�ش

وع�ي معروفة القيمة(.

وينبغي الضطلع بعمليات التحقق المنتظمة التالية.

ان بوزن معياري قدره 5 كغ عىل الأقل: ويوىص بشّدة بإجراء عملية التحقق هذه يومياً من أجل ضمان الدّقة.  ن -   ينبغي اختبار كل م�ي

ي حالة التحقق من ألواح قياس 
-   يُمكن معايرة لوح قياس الطول باستخدام أنابيب معروفة الطول، عىل سبيل المثال، 110 سم. و�ن

ن بنود المعدات المتنوعة هذه. ويوىص  مختلفة باستخدام أنبوب أو قضيب المعايرة نفسه، سوف تظهر بوضوح الختلفات ب�ي

بإجراء عملية التحقق يومياً.

نصائح
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ية. ي الملحق 6 نموذج لسجل معايرة معدات القياسات الب�ش
ويرد �ن

. وينبغي إعلم منسقي العمل  ي
وينبغي أن يكون لدى مكتب الستقصاء معدات احتياطية جاهزة للستخدام خلل العمل الميدا�ن

ي فوراً إذا كانت المعدات معيبة وطلب أجهزة بديلة. ول ينبغي أجراء قياسات الطول/ ارتفاع القامة والوزن إلَّ بعد توف�ي 
الميدا�ن

المعدات البديلة.  

	   ينبغي عدم استخدام معدات معيبة.

مكان معايرة المعدات، ينبغي  ي الميدان ولم يكن بالإ
ن أن القراءات غ�ي دقيقة خلل عملية جمع البيانات �ن

ّ 	   إذا تب�ي

استبدال الجهاز فوراً. وينبغي للفريق أن ينتظر ح�ت وصول الجهاز الجديد وزيارة وحدة العتيان الأولي مرّة أخرى 

بعد اختبار دّقة الجهاز الجديد.

ودة،  ن حماية المعدات من الظروف الجوية المتطرفة خلل الستقصاء، عىل سبيل المثال، شّدة الحرارة أو ال�ب
ّ 	   يتع�ي

المطر، وما إل ذلك.

ي الدورة التدريبية لمنظمة 
ي الفرع 5 »صيانة معدات القياس« �ن

	   ترد تفاصيل عن إجراءات المعايرة وصيانة المعدات �ن

الصحة العالمية بشأن تقييم نمّو الأطفال الصفحة 25(.

ية وكيفية تالفيها الجدول 4: الممارسات الخاطئة لدى إجراء القياسات الب�ش

نصائح

أداة

كيفية تالفيها الممارسات الخاطئة

ينبغي تأجيل عملية الوزن إذا كان الجهاز لم يعايَر 	 

مؤخراً.

ي بداية الستقصاء وبصورة 	 
التحقق من معايرة الجهاز �ن

منتظمة خلله )باستخدام أوزان معايَرة( عىل أساس 

يومي.

ي حالة الحاجة 	 
ضمان توافر معدات إضافية أو احتياطية �ن

إل استبدال بنود معيبة أو تالفة خلل الستقصاء. 

ان  ن استخدام معدات غ�ي معايَرة )عىل سبيل المثال، م�ي

ي لقياس  ي ل يعمل بالشكل الصحيح، لوح خش�ب
و�ن إلك�ت

يط رديء النوعية لقياس الأطوال( ارتفاع القامة مزود ب�ش

ان مستو عىل الأرضية وأن الطفل 	  ن التحقق من أن الم�ي

ي الوضع الصحيح قبل أجراء القياسات )يُمكن حسب 
�ن

ان القابلة للتعديل لجعله  ن القتضاء استخدام أرجل الم�ي

مستوياً(. 

ء ان أو لوح قياس الطول �ي ن وضع الم�ي

ي بالقياس 	 
ية »المع�ن ينبغي لختصاىصي القياسات الب�ش

يط القياس  « أن يقرأ القياسات وهو يواجه �ش الرئيسي

وليس وهو ينظر إليه من أعىل إل أسفل

ء ي بالقياس �ي
وضع المع�ن

http://www.who.int/childgrowth/training/module_b_measuring_growth.pdf?ua=1/%22#page=33
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كيفية تالفيها الممارسات الخاطئة

ء آخر لدى قياس 	  ي
مساك بقلم أو أي �ش ينبغي عدم الإ

ية  ي القياسات الب�ش الأطفال. وينبغي لختصاص�ي

عدم لبس الخواتم أو الساعات الضخمة أثناء إجراء 

القياسات.

ي بالقياس يمسك قلماً أثناء إجرائه للقياسات
المع�ن

ينبغي تحديد عمر الطفل بالسنوات قبل بدء القياس من 	 

أجل التحقق من أن وضع القياس يناظر الوضع الموىص 

به لفئته العمرية.

قياس طفل وهو واقف بينما كان ينبغي أن يُقاس وهو 

مستلق )عمر الطفل > 24 شهراً(

ع حذاء الطفل وأي مواد زينة أو 	  ن يُطلب من الأم أن ت�ن

أشياء من رأسه )مشبك شعر، استطالت، ضفائر(. وإذا 

ي الستبيان. 
كان ذلك غ�ي ممكن، ينبغي تسجيل ذلك �ن

ي الستبيان حالة الطفل غ�ي المجرد من الثياب 	 
ل �ن يسجَّ

. إل الحّد الأد�ن

قياس الطفل وهو يرتدي حذاًء أو كان للطفل ضفائر أو 

ن أو  ي القدم�ي
كان بشعره مواد زينة )عدم إزالة ما يُلبس �ن

الرأس( أو إذا كان غ�ي مجرّد من ثيابه إل الحّد الأد�ن

ضمان أن رأس الطفل أو قدميه موضوعة بالطريقة 	 

ي حالة استخدام 
الصحيحة، ويُطلب من الطفل الواقف �ن

لوح قياس ارتفاع القامة أن ينظر إل الأمام عمودياً عىل 

اللوح، ويجري التحقق من وضع جسم الطفل عىل 

اللوح قبل إجراء القياسات. 

عدم قراءة قياسات الطول/ ارتفاع القامة إذا كان وضع 	 

الطفل غ�ي صحيح، عىل سبيل المثال، إذا كان الطفل 

يميل إل جانب أو الكعبان ل يلمسان اللوح أو اليدان 

ي حالة قياس ارتفاع القامة(. 
ن )�ن ن للجانب�ي غ�ي ملصقت�ي

وضع الطفل بطريقة غ�ي صحيحة عىل اللوح، عىل سبيل 

ي غ�ي المستوى الصحيح أو 
ء أو �ن المثال، وضع الرأس �ي

ن مع ظهر اللوح  الُركبتان مثنّيتان أو الكعبان غ�ي متساطح�ي

لق  ن ن عىل قاعدة اللوح أو الجزء الم�ن والقدمان غ�ي مستوي�ي

ن بثبات لأن الطفل ل يحتفظ  ل يلمس الرأس أو القدم�ي

ي وضع متعامد مع ساقه
بقدمه �ن

ن مع ظهر اللوح 	  ينبغي أن يكون الكعبان متساطح�ي

ن عىل قاعدة اللوح )بالنسبة لقياس  والقدمان مستوي�ي

ن  ن عىل الجزء الخاص بالقدم�ي ارتفاع القامة( أو مستوي�ي

)بالنسبة لقياس الطول(.

ي وضع مستقيم عىل امتداد اللوح
الطفل غ�ي مستلق �ن

عدم تقريب الأرقام لدى قراءة القياسات أو تسجيلها. 	 

ات المضبوطة. تسجيل الطول/ ارتفاع القامة بالمليم�ت

يجري تقريب قياسات الطول/ ارتفاع القامة إل أقرب 0.0 

أو 0.5 سم بدلً من قراءتها وتسجيلها بزيادات تدريجية 

قدرها 0.1 سم
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2-3  تسجيل/ إدخال البيانات
ية ومعالجتها. وتُستخدم عّدة نهوج  ي سبيل جمع بيانات القياسات الب�ش

ية خطوة رئيسية �ن يُمثِّل التسجيل الصحيح للقياسات الب�ش

ية، منها: عىل نطاق واسع لتسجيل بيانات قياسات ب�ش

ي الملحق 3 نموذج للستبيان(؛ 
ي مكتب مركزي )يرد �ن

1-  الأشكال الورقية لجمع البيانات، مع إدخال البيانات بعد ذلك �ن

ي المساَعد 
ي الميدان )المعروفة أحياناً بالتحرير الميدا�ن

ي نفس اليوم �ن
2-  الأشكال الورقية لجمع البيانات، مع إدخال البيانات �ن

بالحاسوب(؛

3-  جمع البيانات المساَعد بالحاسوب )المعروف أيضاً بالستطلع الشخ�ي المساَعد بالحاسوب( أو جمع البيانات النقال.

ي أو الثالث، حيث يجري تسجيل القياسات 
وقد اسُتخدمت النهوج الثلثة كلها بنجاح، بيد أن من الشائع الآن استخدام الخيار الثا�ن

ية، وبالتالي فإن تقليل  ي دّقة تسجيل بيانات القياسات الب�ش
ي الميدان. ويتمثَّل العنرص الرئيسي للعملية برمتها �ن

ونياً �ن ية إلك�ت الب�ش

ي 
ي استخدام الأشكال الورقية قبل إدخال البيانات �ن

ي هذه العملية أمر حاسم لضمان الجودة. ويقت�ن
نَسخ القياسات إل الحّد الأد�ن �ن

ن  ي كلتا الحالت�ي
ي الجهاز اللوحي أو الحاسوب، و�ن

ن عىل الأقل، مرّة عىل الورق ومرة �ن جهاز لوحي أو حاسوب تسجيل بيانات القياس مرت�ي

ي الأمر سوى تسجيل القياسات مرّة واحدة، 
ي حالة جمع البيانات المساَعد بالحاسوب، فل يقت�ن

ينطوي الأمر عىل هامش خطأ. أّما �ن

ًة باستخدام الجهاز اللوحي أو الحاسوب دون اللجوء إل خطوة وسيطة، عىل سبيل المثال، كتابة القياسات أولً  يطة تسجيلها مبا�ش �ش

ي خطوة وسيطة يزيد من مخاطر حدوث الأخطاء ويقّوض جزءاً من الغرض من وراء تسجيل القياسات 
ي مفكرة. فتسجيل القياسات �ن

�ن

ورة استخدام الجهاز اللوحي أو الحاسوب بعناية إثناء إجراء  ي رصن
ضافية المتمثلة �ن ن موازنة ذلك بالتعقيدات الإ

ّ ًة، وإن كان يتع�ي مبا�ش

م خصيصاً لتسجيل  ي شكل مصمَّ
ي خطوة وسيطة بسبب هذه التعقيدات، فينبغي أن تكون �ن

ية. وإذا كان الأمر يقت�ن القياسات الب�ش

ي مفكرة.   
القياسات، ل مجرد تدوين القياسات �ن

ي قراءة الأرقام من 
ية. وهي تشمل الخطأ �ن ي يُمكن أن تحدث أثناء تسجيل القياسات الب�ش

وهناك العديد من أخطاء الَنسخ ال�ت

ن من نظام تسجيل  ي طباعة الأرقام أو تبديل موضع الأرقام أو إغفال الأرقام. وينبغي دائماً التحقق مرت�ي
النسخة الورقية أو الخطأ �ن

ًة وقت إجراء القياسات، وذلك من أجل الكشف  ي الأشكال الورقية أو إدخالها مبا�ش
البيانات، سواًء كان يُعتمد عىل تسجيل البيانات �ن

عن أخطاء التسجيل. 

ي نفس اليوم أو 
ي الميدان، سواًء بأشكاله الورقية المنطوية عىل إدخال البيانات �ن

وينبغي لنظام تسجيل البيانات، لدى استخدامه �ن

لة.  لة مع التثبت الفوري من القيم المسجَّ جمع البيانات المساَعد بالحاسوب، أن يتضمن تحققاً مزدوجاً من القياسات المسجَّ

دخال عادًة شخصان منفصلن مختصان بإدخال  ي المكتب المركزي، يقوم بعملية الإ
دخال البيانات �ن وعند استخدام الأشكال الورقية لإ

ي إدخال البيانات، ويجري التصويب اللزم 
ن من أجل الكشف عن أي اختلفات �ن ي البيانات الناتجت�ي

البيانات: وتجري مقارنة مجموع�ت

ي المكتب، من المعتاد إدخال جميع 
دخالها �ن ي الأشكال الورقية لإ

لة عىل الورق. وعند جمع البيانات �ن استناداً إل القياسات المسجَّ

دخال.   ي الإ
ن من أجل الكشف عن أي أخطاء �ن البيانات مرت�ي

ي إدخال البيانات فور وصول 
ي الميدان، ينبغي البدء �ن

دخال البيانات بدلً من تسجيل البيانات �ن ي حالة استخدام نظام مركزي لإ
و�ن

ة )عىل سبيل  ي دفعات صغ�ي
النماذج والستبيانات الخاصة بوحدات العتيان الأولي إل المكتب المركزي. وينبغي إدخال البيانات �ن

لة  وري لمنع أخطاء التسجيل. وم�ت جرت معالجة البيانات المسجَّ دخال المزدوج رصن ي كل مرّة(. والإ
المثال، وحدة اعتيان أولي واحدة �ن

لدفعة من النماذج والستبيانات معالجًة فردية، ينبغي إطلع فريق إجراء المقابلت الستطلعية عىل أي تعليقات بشأن مشاكل خاصة 

ي يجري جمعها، عىل السواء لدى تسجيل البيانات 
بالبيانات. وإضافة إل ذلك، يوىص بإجراء عمليات تحقق بشأن اتساق البيانات ال�ت

ي ينبغي 
ي الفرع 2-4 بشأن طرائق ضمان الجودة معلومات عن أنواع عمليات التحقق ال�ت

ي المكتب. ويرد �ن
ي الميدان ولدى إدخالها �ن

�ن

استعراضها خلل جمع البيانات. 

ية مع التأكيد عىل ضمان جودة  وينبغي تصميم نظام تسجيل البيانات أو إدخالها بعناية من أجل تيس�ي تسجيل القياسات الب�ش
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ن لأهمية تسجيل  ن جيداً ومدرك�ي ن أن يكون العاملون المعنيون بتسجيل البيانات أو إدخالها مدرب�ي
ّ ي يجري قياسها. ويتع�ي

البيانات ال�ت

القياسات والبيانات ذات الصلة بدّقة. وينبغي وضع برمجيات تسجيل البيانات أو إدخالها، وكذلك التحقق منها، واختبار هذه 

ي 
ي مرحلة العمل الميدا�ن

وع �ن ي أو السابق للختبار قبل ال�ش مجيات والتثبت منها باستخدام بيانات مستمدة من الستقصاء التجري�ب ال�ب

ي جمع 
وع �ن امج حسب القتضاء، قبل ال�ش ي برامج تسجيل البيانات أو إدخالها، وتعديل ال�ب

ن تسوية أي مشاكل تؤثّر �ن
ّ . ويتع�ي الرئيسي

البيانات للستقصاء نفسه.

2-4  طرائق ضمان الجودة خالل جمع البيانات
ي الميدان وكذلك عىل المستوى 

ي المناسب والمستمر خلل جمع البيانات بأهمية حاسمة، وينبغي أن يجري �ن
اف الميدا�ن �ش يّتسم الإ

ي المقرر، بل والأهم من ذلك، إل 
ي الجدول الزم�ن

اف إل حالت تأخ�ي ذات شأن �ن �ش ي الإ
المركزي. ويُمكن أن يؤدي وجود فجوات �ن

ي جمع البيانات أو تسجيلها.
أخطاء يُمكن تلفيها �ن

وهناك عمليات تحقق مختلفة يُمكن الضطلع بها لدعم ضمان الجودة خلل جمع البيانات.

ن باستخدام نماذج تدقيق وحدات  ن الميداني�ي ف�ي ي والم�ش
: عمليات تحقق من جانب منسقي العمل الميدا�ن ي

اف الميدا�ن �ش 1-  الإ

ة، واستخدام القائمة المرجعية للقياسات  العتيان الأولي وغ�ي ذلك من النماذج، واستعراض بيانات الستبيان والمشاهدات المبا�ش

ية.  الب�ش

ية  2-  إعادة القياس: إعادة قياس مجموعة أطفال مختارة عشوائياً لتقييم الإحكام والدّقة وإعادة قياس الأطفال ذوي القياسات الب�ش

ي مجموعة البيانات النهائية.
المنطوية عىل صعوبات محتملة من أجل الحّد من كمية البيانات الخاطئة الُمدرجة �ن

ي المكتب المركزي وإبلغها 
ي �ن

3-  عمليات التحقق عىل المستوى المركزي: معالجة النتائج المستمدة من جداول التحقق الميدا�ن

للأفرقة.

ي عمليات التحقق )ترد أدوارهم 
ي ومعالجو البيانات جميعاً بدور مهّم �ن

فون الميدانيون ومنسقو العمل الميدا�ن ويضطلع الم�ش

ي 
فون الميدانيون بدور حاسم لأنه ل يُمكن لمدير الستقصاء ومنسقي العمل الميدا�ن ن 1 و2(. ويضطلع الم�ش ي الملحق�ي

ومسؤولياتهم �ن

ن مصاحبة الأفرقة كل يوم خلل جمع البيانات  ن الميداني�ي ف�ي التواجد يومياً مع كل فريق استقصاء خلل جمع البيانات. وينبغي للم�ش

اف. ويوىص، عىل أقل  �ش ن الأفرقة وتوف�ي مستوى أعىل من الإ ي التنقل ب�ي
ي �ن

اف عىل عملها. ويتمثَّل دور منسقي العمل الميدا�ن �ش والإ

ي الأسابيع 
. و�ن ي

ية من أجل رصد العمل الميدا�ن ي القياسات الب�ش
ة �ن ي ذوي الخ�ب

تقدير، بإعداد مجموعة فرعية من منسقي العمل الميدا�ن

ي مرحلة 
ى ومعالجتها �ن اف من أجل اكتشاف أي مشاكل ك�ب �ش ، من المهّم بشكل خاص تكثيف الإ ي

القليلة الأول من العمل الميدا�ن

اف أيضاً قرب نهاية جمع البيانات  �ش ، يوىص بتكثيف الإ ي
ات أطول من العمل الميدا�ن مبكرة. وبالنسبة للستقصاءات المنطوية عىل ف�ت

من أجل ضمان عدم ترّدي جودة عمل الفريق مع مرور الزمن. 

ية بزيارة كل فريق خلل الأسابيع القليلة الأول  ة بالقياسات الب�ش ي ذوي الخ�ب
ي قيام منسقي العمل الميدا�ن

ويتمثَّل المطلب الأد�ن �ن

لجمع البيانات. ويُمكن لمعالجي البيانات عندئذ استعراض البيانات م�ت بدأ تجميعها عىل المستوى المركزي. 

ي المكتب المركزي عن طريق مقارنة البيانات 
ي الميدان. ويُمكن التحقق من التساق �ن

وينبغي إجراء أغلب عمليات التحقق هذه �ن

ي الميدان. بيد أنه ل ينبغي إجراء بعض عمليات التحقق إلَّ عىل المستوى المركزي )عىل سبيل المثال، 
بجداول جرى التحقق منها �ن

ية وما إل ذلك(.  ي القياسات الب�ش ّ لقياس أداء اختصاص�ي

ي 
ية رفيعة الجودة عىل المستوى الميدا�ن ي تدعم جمع بيانات قياسات ب�ش

عمليات التحقق الرئيسية ال�ت

. )أ(   استخدام نماذج تدقيق وحدات العتيان الأولي

ي الستبيانات.
)ب(   استعراض البيانات �ن

ية.  )ج(   تطبيق القائمة المرجعية للقياسات الب�ش
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ي الميدان.
)د(   إعادة القياسات �ن

)ه(   النماذج وعمليات التحقق الأخرى.

)أ(   استخدام نماذج تدقيق وحدات المجاميع

د حصائل كل مقابلة استطلعية مقررة. وينبغي  ي تُحدِّ
فون الميدانيون بمهّمة إكمال نماذج تدقيق الوحدات الجماعية14 ال�ت يضطلع الم�ش

ي اتّباع بروتوكولت 
مناقشة نماذج تدقيق الوحدات الجماعية يومياً مع الأفرقة من أجل الحصول عىل تعليقاتها بشأن مدى دقتها �ن

ي أيضاً استعراض نماذج 
ي عملها، وكذلك من أجل معالجة أي مشاكل عالقة. وينبغي لمنسقي العمل الميدا�ن

إعادة الزيارة والتقدم �ن

ن لدى زيارتهم لعّدة وحدات من وحدات العتيان الأولي من أجل رصد  ن الميداني�ي ف�ي تدقيق الوحدات الجماعية المستمدة من الم�ش

مدى تقدم الستقصاء.

وتساعد نماذج تدقيق الوحدات الجماعية عىل رصد جوانب جمع البيانات التالية:

	   تقدم الفريق بشكل عام من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الحتياج، عىل سبيل المثال، عن طريق اكتشاف مشاكل من 

ي 
ي الستقصاء أو عدم الإجابة. ويُمكن لمعلومات من هذا النوع أن تش�ي إل مشكلة �ن

قبيل ارتفاع معّدلت المتناع عن المشاركة �ن

ي طريقة جمع البيانات، وبالتالي استهلل الإجراءات التصحيحية؛
ن أو �ن كيفية التواصل مع المجيب�ي

	   النسبة المئوية للمقابالت الستطالعية والقياسات المكتملة طبقاً للخطة، بما يكشف النقاب عّما إذا كانت المقابلت الستطلعية 

ي المقرر أم ل، وأسباب عدم إجراء القياسات )عىل سبيل المثال، الرفض أو الغياب وما إل ذلك(؛
طار الزم�ن تجري طبقاً للإ

ي وحدة العتيان الأولي الُمسندة للفريق قبل انتقاله إل الوحدة التالية، وبالتالي التحقق من إجراء المقابلت 
	   اكتمال العمل �ن

ي 
وتوكول بالنسبة لجميع الأ� المعيشية ال�ت ن و/ أو استهلل الزيارات المعادة طبقاً لل�ب ن المؤهل�ي الستطلعية مع جميع المجيب�ي

جرى اعتيانها. 

ي الملحق 7 مثال لنموذج تدقيق الوحدات الجماعية.
ويرد �ن

ي الستبيانات
)ب(   استعراض البيانات �ن

ي يقوم جميع أعضاء الفريق 
ن فحص الستبيانات المستندة إل الأوراق ال�ت ن الميداني�ي ف�ي الستبيان المستند إل الأوراق: ينبغي للم�ش

بلغ عن أي جوانب شذوذ تُكتشف خلل عمليات التحقق المبينة أدناه. بإكمالها يومياً والإ

1-   استبانة البيانات الناقصة أو المكررة، وتحديد الشخص وتاريخ الزيارة؛ والطول/ ارتفاع القامة؛ والوزن؛ وتاريخ الميلد؛ ووضع 

الوقوف/ الستلقاء لدى قياس الطول/ ارتفاع القامة؛ والجنس.

2-   التحقق من مصدر تاريخ الميلد وما إذا كان مؤكداً بوثيقة رسمية أو مستمداً من الأبوين أو مقدمة الرعاية أو مقدراً باستخدام 

ي بالأحداث.
جدول زم�ن

ن تاريخ الميلد/ العمر عندما تكون المعلومات مستمدة من أك�ش من مصدر )عىل سبيل المثال، قائمة  3-   التحقق من التساق ب�ي

ية(. الأ�ة المعيشية واستبيان القياسات الب�ش

ي وضع الوقوف )للأطفال الذين بلغوا 24 شهراً من 
ن تاريخ الميلد/ العمر وما إذا كان القياس قد جرى �ن 4-   التحقق من التساق ب�ي

ن 
ّ ي بعض الحالت )يتع�ي

( أو الستلقاء )للأطفال دون 24 شهراً من العمر(، مع التسليم بأنه قد يكون هناك سبب �ن العمر أو أك�ش

ي غ�ي الوضع الموىص به.
ي الستبيان( لإجراء القياس �ن

تسجيله �ن

ن بيانات الطول/ ارتفاع القامة والوزن. فعىل سبيل المثال، ينبغي أن تكون قيمة الطول/ ارتفاع القامة  5-   التحقق من التساق ب�ي

ات أك�ب رقمياً من قيمة الوزن بالكيلوغرامات. وإذا كانت قيمة الوزن أك�ب من الطول/ ارتفاع القامة، فقد يدل ذلك عىل  بالسنتيم�ت

ي الطول/ ارتفاع القامة والوزن.
ن قيم�ت حدوث خلط ب�ي

ي الجهاز 
ي أو فئة مقيَّدة من الإجابات المسموح بها مسبقاً �ن

ونية: ينبغي برمجة أنماط حذف تلقا�أ لك�ت الستبيان المستند إل الأجهزة الإ

ية.  ي لدى استعماله: فمن شأن ذلك أن يقلل من أخطاء تسجيل البيانات من جانب اختصاىصي القياسات الب�ش
و�ن لك�ت الإ

ي بعض الستقصاءات. 
« �ن ن 14   المعروفة أيضاً بالمصطلح »صحائف مهام المستطلع�ي
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مجيات: ي ال�ب
ي التالية �ن

وينبغي برمجة عمليات التحقق التلقا�أ

ن وتاريخ الزيارة؛ والطول/ ارتفاع القامة؛ والوزن؛ وتاريخ الميلد؛  1-   ل ينبغي السماح بعدم تسجيل بيانات تحديد هوية العامل�ي

ووضع الوقوف/ الستلقاء لدى قياس الطول/ ارتفاع القامة؛ والجنس. 

ي ذلك تاريخ الميلد، والعمر )بالسنوات من صفر 
ات، بما �ن 2-   ينبغي إدراج حدود للنطاق المسموح به بالنسبة لجميع المتغ�ي

إل 5، والمستمد عادًة من قائمة الأ�ة المعيشية(، والطول/ ارتفاع القامة، والوزن. وبالنسبة للطول/ ارتفاع القامة، يوىصي برنامج 

: الستقصاءات الديمغرافية والصحية بأن تكون الحدود القصوى للأطفال دون سن الخامسة كما يىلي

)1(   الطول/ ارتفاع القامة: 35.0 – 140.0

)2(   الوزن: 0.5 – 40.0

ي مهّمة تشغيل برامج للتحقق من هيكل البيانات. 
ف الميدا�ن ية البيانات، تقع عىل عاتق الم�ش وم�ت أدخل اختصاىصي القياسات الب�ش

. وتتمثَّل  ي
ف الميدا�ن ية ملف بيانات إل الم�ش ي القياسات الب�ش ّ نامج بحيث يعمل تلقائياً كلما أرسل أحد اختصاص�ي وينبغي إعداد ال�ب

ية وتحديد الأ� المعيشية  ف تعليقاته فوراً عن طريق معاينة التقرير مع اختصاىصي القياسات الب�ش ي توف�ي الم�ش
اتيجية �ن أفضل اس�ت

« إلَّ بعد إكمال عملية التحقق من الهيكل بنجاح  ي
ي صوِدفت بشأنها مشاكل. ول يُمكن اعتبار أن البيانات قد أخذت »شكلها النها�أ

ال�ت

ي 
ف الميدا�ن : عندئذ يُمكن للفريق أن ينتقل إل وحدة العتيان الأولي التالية. وإذا انتظر الم�ش ي وحدة العتيان الأولي

لكل أ�ة معيشية �ن

ي أن 
ي وحدة العتيان الأولي ليتلقى البيانات، فقد يكتشف وجود عّدة مشاكل تقت�ن

ح�ت آخر يوم كان من المقرر للفريق أن يبقى فيه �ن

ن التحقق من الهيكل أنه 
ّ ي وحدة العتيان الأولي مّدة إضافية من أجل تسوية هذه المشاكل، فعىل سبيل المثال، قد يُب�ي

يظل الفريق �ن

ل.   لم يجر بعد قياس مجيب مؤهَّ

ي الفريق وكل شذوذ جرى إفراده.
ي إجراء عمليات التحقق من الهيكل الواردة أدناه بالنسبة لكل عضو �ن

ف الميدا�ن وينبغي للم�ش

1-   التحقق من الُمدخلت المكررة، وتحديد الشخص وتاريخ الزيارة؛ والطول/ ارتفاع القامة؛ والوزن؛ وتاريخ الميلد؛ ووضع الوقوف/ 

الستلقاء لدى قياس الطول/ ارتفاع القامة؛ والجنس.

2-   التحقق من مصدر تاريخ الميلد وما إذا كان مؤكداً بوثيقة رسمية أو مستمداً من الأبوين أو مقدمة الرعاية أو مقدراً باستخدام 

ي بالأحداث.
جدول زم�ن

ن تاريخ الميلد/ العمر عندما تكون المعلومات مستمدة من أك�ش من مصدر. 3-    التحقق من التساق ب�ي

ي وضع الوقوف )للأطفال الذين بلغوا 24 شهراً من 
ن تاريخ الميلد/ العمر وما إذا كان القياس قد جرى �ن 4-   التحقق من التساق ب�ي

ن 
ّ ي بعض الحالت )يتع�ي

( أو الستلقاء )للأطفال دون 24 شهراً من العمر(، مع التسليم بأنه قد يكون هناك سبب �ن العمر أو أك�ش
ي غ�ي الوضع الموىص به.15

ي الستبيان( لإجراء القياس �ن
تسجيله �ن

5-   إفراد القيم العالية أو المنخفضة بدرجة شاذة للفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر وعن متوسط الوزن بالنسبة 

عادة قياسها. والفارق المعياري هو  عادة قياسها، واختيار حالت إضافية عشوائياً لإ للعمر وعن متوسط الوزن بالنسبة للطول لإ

حيود قيمة فردية عن القيمة الوسطية لمجموعة سكانية مرجعية مقسوماً عىل النحراف المعياري للمجموعة السكانية المرجعية. 

وينبغي حساب الفوارق المعيارية طبقاً لمعاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية. ويرد أدناه وصف لإجراء إفراد القيم 

ي الميدان«. 
ية �ن عادة قياسها: انظر الفرع بشأن »إعادة القياسات الب�ش عادة قياسها واختيار الحالت عشوائياً لإ المتطرفة توطئة لإ

نامج قادراً عىل إصدار تعليمات بإعادة قياس الحالت العشوائية والمفردة قبل أن يغادر الفريق الميدان.  وينبغي أن يكون ال�ب

ف. وينبغي عدم الكشف عن سبب إعادة القياس للمستطِلع أو للم�ش

ية )ج(   تطبيق القائمة المرجعية للقياسات الب�ش

. وتشمل القائمة المرجعية مجموعة أساسية  ي
ي قياس أداء الفريق الميدا�ن

ية أن تكون مفيدة �ن يُمكن للقائمة المرجعية للقياسات الب�ش

ية. وكل مهّمة هي خطوة حاسمة يُمكن أن تؤدي، إذا أُغفلت  ي ينبغي الضطلع بها لدى إجراء القياسات الب�ش
ورية ال�ت من المهام الرصن

أو جرت بطريقة غ�ي صحيحة، إل بيانات سيئة النوعية. ويُمثِّل تسجيل ورصد ما إذا كانت القائمة المرجعية قد أُكملت عاملً يزيد من 

اف عىل أعضاء الفريق.  �ش الخضوع للمساءلة لدى الإ

ي الفرع الخاص بتقييم جودة البيانات وتحليلها. 
ي التسجيل وإفراده عىل هذا النحو خلل تحليل البيانات. ويرد مزيد من التفاصيل �ن

15   ينبغي اعتبار وضع القياس المسجل »واقفاً« لطفل يقل عمره عن 9 شهور خطأ �ن
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. وينبغي  ي
و�ن ي أو إلك�ت

ي شكل ور�ت
ي تجري بشأن الأ� المعيشية وإكمالها �ن

ويُمكن استخدام القائمة المرجعية خلل المشاهدات ال�ت

ي ملحظة جمع البيانات. 
ي وينحرص �ن

ا�ن للشخص الذي يقوم بإكمال القائمة المرجعية إعلم أعضاء الأ�ة المعيشية بأن دوره إ�ش

وينبغي إحاطة فريق الستقصاء علماً بأي تعليقات عىل نتائج القائمة المرجعية بعد مغادرة الأ�ة المعيشية.   

ن تدريب الشخص الذي 
ّ ، وإن كان يتع�ي ي

ن ومنسقي العمل الميدا�ن ن الميداني�ي ف�ي ويُمكن استخدام القائمة المرجعية من جانب الم�ش

ية  يتول إكمالها عىل استخدامها بالطريقة الصحيحة. وينبغي للتدريب أن يتضمن تعليمات بشأن كيفية الحصول عىل القياسات الب�ش

الصحيحة وكيفية استخدام القائمة المرجعية وكيفية التعليق عىل النتائج ومناقشتها بطريقة بّناءة وفّعالة مع اختصاىصي القياسات 

ية.  الب�ش

ية. وينبغي أن تكون جميع هذه  ي القياسات الب�ش وإضافة إل القائمة المرجعية، ينبغي توف�ي معينات العمل والأدلة لختصاص�ي

ي دليل الستقصاء )انظر الفرع 1-1 بشأن التخطيط(.
الوثائق ُمدرجة �ن

ي الملحق 8.
ية �ن ويرد نموذج للقائمة المرجعية للقياسات الب�ش

ي الميدان
ية �ن )د(   إعادة القياسات الب�ش

ي الميدان. النوع الأول، وهو القياس المعاد المعّمى، يشمل 
ن من القياسات المعادة خلل وجود فريق الستقصاء �ن يوىص بإجراء نوع�ي

اعتيان مجموعة فرعية من المجموعة السكانية للستقصاء عشوائياً وتكرار قياسات الطول والوزن وتاريخ الميلد والجنس لهذه العّينة 

ي جرى إفرادها، فيشمل تكرار قياسات الطول والوزن وتاريخ الميلد والجنس 
، وهو القياس المعاد للقَيم ال�ت ي

العشوائية. أّما النوع الثا�ن

للأطفال ذوي القياسات الشاذة.

ي المجموعة الفرعية المختارة عشوائياً، مهّمة ينبغي 
ي يُعاد قياسها، إما بسبب شذوذ القياسات أو بسبب كونها �ن

واختيار الحالت ال�ت

ي للحالت أمر 
م لهذا الغرض. والختيار العشوا�أ ي الضطلع بها باستخدام نظام لتسجيل البيانات أو إدخالها مصمَّ

ف الميدا�ن للم�ش

عادة قياسها بعد المقابلت الستطلعية. وإذا كان تسجيل  ونية حيث يُمكن اختيار حالت معّماة لإ لك�ت ي نظم البيانات الإ
غ�ي معقد �ن

دة سلفاً. وإفراد  ي باستخدام معاي�ي اختيار محدَّ
ي إجراء الختيار العشوا�أ

ف الميدا�ن ي الميدان، ينبغي للم�ش
ونياً غ�ي متاح �ن البيانات إلك�ت

ي الميدان. ول ينبغي إعلم 
ونياً �ن ل إلك�ت ي ل يُمكن الضطلع به إلَّ إذا كانت البيانات تُسجَّ

و�ن الحالت من أجل إعادة قياسها إجراء إلك�ت

ي المجموعة 
عادة القياس، أي ما إذا كان ذلك بسبب قياس شاذ أو لكونه عضواً �ن ية بسبب اختيار طفل لإ اختصاىصي القياسات الب�ش

ي 
ي المبالغة �ن

ي غياب القياس المعاد عشوائياً من أجل تل�ن
عادة قياسها �ن الفرعية العشوائية المعّماة. ول ينبغي الضطلع بإفراد حالت لإ

ن النتائج.  
ّ تنقيح البيانات: فقد يؤدي هذا إل طمس تفاوتات حقيقية وإل تح�ي

ي المعّمى
إجراءات القياس المعاد العشوا�أ

ن إجراء قياس ثان لطفل جرى قياسه بالفعل كجزء من عّينة  ي كل النهج�ي
ي المعّمى. ويقت�ن

يوجد نهجان للقياس المعاد العشوا�أ

ية الذي أجرى القياس الأصىلي  ي بأن يعود اختصاىصي القياسات الب�ش
حكام: فهو يقت�ن الستقصاء. ويهدف النهج الأول إل تقييم الإ

ي 
ي اختصاىصي خب�ي �ن

ن أن يُجري القياس الثا�ن
ّ ي هذا النهج يتع�ي

ي فيهدف إل تقييم الدّقة: و�ن
من أجل إجراء قياس ثان. أّما النهج الثا�ن

ل تقييم الإحكام والدّقة عىل السواء،  ي الفرع 1-4 بشأن التدريب والتوحيد(. ويفضَّ
ية )يرد تعريف الإحكام والدّقة �ن القياسات الب�ش

ولكن إذا كان ذلك غ�ي متاح، ينبغي تقييم الإحكام وحده باستخدام عّينة فرعية عشوائية. 

ي القياسات الأصلية. 
وينبغي إعادة القياسات باستخدام النوع نفسه من المعدات المعايَرة وطرائق القياس المعيارية المستخدمة �ن

ية بالفئة الفرعية من الأ� المعيشية المختارة عشوائياً إل أن يتلقوا تعليمات بإجراء  ي القياسات الب�ش ّ وينبغي عدم إعلم اختصاص�ي

ية عىل القياس  ي أن يتخذ كافة الحتياطات لضمان عدم إطلع اختصاىصي القياسات الب�ش
ف الميدا�ن القياسات الثانية. وينبغي للم�ش

ن  ن القياس�ي ة زمنية مناسبة ب�ي ن لنفس الشخص، ينبغي انقضاء ف�ت ية إجراء قياس�ي ن عىل اختصاىصي القياسات الب�ش
ّ الأول. وحيثما يتع�ي

ن خلل  ن إجراء القياس�ي
ّ . ورغم هذه العتبار، يتع�ي ية للقياس الأصىلي للتقليل إل أد�ن حّد من احتمال تذّكر اختصاىصي القياسات الب�ش

ة زمنية معّينة لكي يُمكن مقارنتهما: فوزن الأطفال يُمكن أن يتغ�ي نتيجة لعوامل مختلفة، وبالتالي ينبغي إعادة القياس قبل أن يغادر  ف�ت

الفريق وحدة العتيان الأولي )أي خلل 3-4 أيام بعد القياس الأول عىل أق� تقدير(.  
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ي 
ي المعاد المعّمى لتحديد ما إذا كان هناك فريق يحتاج إل إعادة التدريب خلل العمل الميدا�ن وتُستخدم بيانات القياس الب�ش

ية بأي  ي القياسات الب�ش ّ ، ينبغي إحاطة اختصاص�ي ي
اف الميدا�ن �ش وتقييم جودة البيانات بعد الستقصاء. ولدى استخدامها لأغراض الإ

د لقياسات  ي تاريخ الميلد والجنس والوزن والطول/ ارتفاع القامة.  ولم يجر تحديد فرق أق� مقبول موحَّ
تعليقات بشأن التفاوتات �ن

دة المراكز قد عرَّفت الفرق الأق� المقبول بأنه 0.7 سم أو أقل  الطول/ ارتفاع القامة.16 وكانت دراسة المنظمة المرجعية للنمّو المتعدِّ

ن عرَّفته مصادر أخرى بأنه 1.0 سم أو أقل )13(. ي ح�ي
)12( �ن

وبالنظر إل أن هذا النهج يُستخدم لأغراض ضمان الجودة فقط، ل يوىص بقياس ثالث، كما ينبغي استخدام القياس الأول فقط 

ي مجموعة البيانات 
ي �ن

ه من التقديرات. بيد أنه ينبغي، لأسباب متعلقة بالشفافية، الحتفاظ بالقياس الثا�ن لتوليد معدل النتشار وغ�ي

ووسمه بعناية لكي يفهم المستخدمون مع�ن هذا المتغ�ي المتعلق بضمان الجودة.  

إجراءات إعادة قياس الحاالت المفَردة

ي مجموعة البيانات. ويجري 
يُمكن أن تؤدي إعادة قياس الأطفال ذوي البيانات المفردة إل تقليل كمّية البيانات غ�ي الصحيحة الُمدرجة �ن

ية. وينبغي لهذه  ية لنطاقات الفارق المعياري عن المتوسط لكل مؤ�ش قياسات ب�ش إفراد البيانات باستخدام حدود قياسات ب�ش

ي معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية،17 وعىل أق� تقدير، 
فراد الواردة �ن الحدود أن تستند، عىل أقل تقدير، إل نطاقات الإ

إل النطاق ≥ 3 أمثال النحراف المعياري أو < 3 أمثال النحراف المعياري عندما يكون المتوسط مساوياً للصفر استناداً إل المجموعة 

السكانية المرجعية لمعاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية. وعىل الرغم من أنه قد يكون من الأفضل، من منظور جودة البيانات، 

ي بعض السياقات. وبالتالي يُمكن استخدام بيانات 
فراد الأق�، فقد يؤدي هذا النهج إل عبء عمل ثقيل �ن استخدام نطاق الإ

ي نفس البلد( للتنبؤ تجريبياً بعدد القياسات 
الستقصاءات المستمدة من سياقات مماثلة )عىل سبيل المثال، الستقصاءات السابقة �ن

ن إجراؤها باستخدام نطاقات إفراد مختلفة: ويُمكن اتخاذ قرار بشأن النطاق الخاص الذي سُيعتمد استناداً إل 
ّ ي سيتع�ي

المعادة ال�ت

ي يُمكن 
فراد ال�ت ي الأمر مزيداً من البحوث من أجل تحديد مجموعة متوازنة من نطاقات الإ

أسباب متعلقة بالقدرة عىل التنفيذ. ويقت�ن

ي سياقات مختلفة للدللة عىل الحاجة إل إعادة القياس.
استخدامها �ن

ي تنقيح البيانات عن طريق عدم تزويد 
ي المبالغة �ن

ي الميدان، كما ينبغي تل�ن
وكما أُش�ي أعله، ل ينبغي تحديد القيم المتطرفة يدوياً �ن

أفرقة الستقصاء بالصحائف المرجعية لنمو الطفل )عىل سبيل المثال، الصحائف المرجعية للوزن بالنسبة للطول(. وينبغي أن يجري 

ن أن من الأي� منطقياً  ي ح�ي
ية. و�ن إفراد الفارق المعياري تلقائياً باستخدام برمجيات قادرة عىل توليد الفوارق المعيارية للقياسات الب�ش

ية لن  ي الأ�ة المعيشية وإعادة قياس الأطفال فوراً، ل يوىص بهذا لأن اختصاىصي القياسات الب�ش
إفراد الحالت خلل وجود الفريق �ن

فراد(. ي هذه الحالة بسبب إعادة القياس )أي التعمية أم الإ
يكون جاهلً �ن

ه من  ي للحالت المفردة لحساب معدل النتشار وغ�ي
وعىل عكس إجراء القياس المعاد المعّمى، ينبغي استخدام القياس الثا�ن

ي مجموعة البيانات باستخدام اسم متغ�ي آخر لأسباب متعلقة بالشفافية. 
التقديرات، وإن كان ينبغي الحتفاظ بالقياس الأصىلي �ن

وينبغي إعادة تسجيل جميع المعلومات ذات الصلة )تاريخ الميلد، الجنس( وإعادة القياسات )الطول أو ارتفاع القامة، الوزن(.

)ه(   النماذج وعمليات التحقق الأخرى

ي الفصل 1 والملحق 6( الخاص بأفرقتهم 
ن التحقق من سجل المعايرة )انظر الفرع 1-5 بشأن المعدات �ن ن الميداني�ي ف�ي ينبغي للم�ش

عىل أساس يومي من أجل التحقق من أنه يجري اختبار معدات قياس الطول والوزن للتأكد من سلمة عملها قبل توّجه الأفرقة إل 

ي أيضاً استعراض سجل المعايرة لدى زيارتهم لمختلف وحدات العتيان الأولي وإبداء 
الميدان كل يوم. وينبغي لمنسقي العمل الميدا�ن

ي علماً بتعليقاته. 
ي الذي يحيط بدوره الفريق المع�ن

ف الميدا�ن تعليقاتهم حسب القتضاء للم�ش

ي الوزن مزيداً من البحوث قبل اعتماده. ومع ذلك ينبغي قياس الوزن وبقاء اختصاىصي القياسات 
ي حساب فرق أق� مقبول �ن

ي أيام مختلفة غ�ي معروف، وبالتالي يقت�ن
ي تُجرى �ن

ي قياسات الوزن ال�ت
16   التباين الطبيعي �ن

فراد(.  عادة القياس )التعمية أم الإ ية جاهلً بسبب اختيار طفل ما لإ الب�ش
17   الطول بالنسبة للعمر >-6 أو < 6 أمثال الفارق المعياري، الوزن بالنسبة للعمر >-6 أو < 5 أمثال الفارق المعياري، الوزن بالنسبة للطول > -5 أو < 5 أمثال الفارق المعياري.
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ويُمكن استخدام الأشكال الورقية لتوف�ي معلومات موجزة عن أداء الفريق. 

اف عىل المستوى المركزي  �ش ية رفيعة الجودة أثناء الإ ي تدعم جمع بيانات قياسات ب�ش
عمليات التحقق الرئيسية ال�ت

)أ(   معّدل إكمال الأ� المعيشية 

)ب(   اكتمال العمر

)ج(   اكتمال قياس الطول

)د(   اكتمال قياس الوزن

)ه(   مصدر العمر

)و(   تََكّدس البيانات

)ز(   الوضع أثناء القياس

)ح(   الحالت الواقعة خارج النطاق

ع البيانات، بواسطة معاِلج بيانات عىل المستوى  عة، عندما يبدأ تجمُّ ينبغي أن تجري عمليات التحقق من جودة البيانات المجمَّ

ز المشاكل المتعلقة  ية، كما يمكنها أن تُ�ب ر هذه المعلومات مقياساً موضوعياً ومستمراً لأداء كل اختصاىصي قياسات ب�ش المركزي. وتوفِّ

ن من أجل  ن الميداني�ي ف�ي ن توف�ي المعلومات ذات الصلة المستمدة من عمليات التحقق من جودة البيانات للم�ش
ّ بجمع البيانات. ويتع�ي

ن أداء الأفرقة.   المساعدة عىل تحس�ي

. وتتضمن هذه الجداول بيانات تُنتج ي
ي إحدى طرائق رصد جودة البيانات أثناء الضطلع بالعمل الميدا�ن

وتُمثِّل جداول التحقق الميدا�ن

ز كل جدول عىل جانب مهّم من جودة البيانات ويُعرَض حسب الأفرقة.  دورياً من أجل رصد أداء كل فريق استقصاء عىل حدة. ويركِّ

عادة تدريب ي عندما تكون الفرصة لتزال سانحة لإ
ة العمل الميدا�ن ويتسم استخدام هذه الجداول بأهمية حاسمة خلل كامل ف�ت

ي شهدت مشاكل. وإذا نّمت البيانات المستمدة من فريق ما عن
ي وحدات العتيان الأولي ال�ت

ي أو إعادة القياس �ن
أعضاء الفريق الميدا�ن

ي من أجل تحديد ما إذا كانت
ية جداول التحقق الميدا�ن وجود مشاكل، قد يكون من المفيد أن يستعرض كل اختصاىصي قياسات ب�ش

ي الفريق. وينبغي أن يحيط المكتب المركزي أفرقة الستقصاء علماً
المشاكل تشمل الفريق بأ�ه أو تقترص عىل عضو أو عضوين �ن

ي الميدان والمكتب المركزي.
ي تجري �ن

ي تكرار الأخطاء نفسها، استناداً إل عمليات التحقق ال�ت
ن عملها وتل�ن بتعليقاته بشأن كيفية تحس�ي

 : ي
ي جداول التحقق الميدا�ن

ي تجري عىل المستوى المركزي الُمدرجة �ن
وفيما يىلي عمليات التحقق ال�ت

ل أو ل ن ي الم�ن
)أ(    معّدل إكمال الأ� المعيشية: النسبة المئوية للأ� المعيشية المكتملة؛ ل يوجد أحد أعضاء الأ� المعيشية �ن

يوجد مجيب مؤهل؛ الأ�ة المعيشية كلها غائبة لمّدة زمنية طويلة؛ الرفض؛ الوحدة السكنية خالية أو العنوان ليس لوحدة 

ن العدد الإجمالي للأ� المعيشية  سكنية؛ الوحدة السكنية متهدمة؛ لم يُع�ش عىل الوحدة السكنية؛ وأسباب أخرى، من ب�ي

المؤهلة. 

)ب(   اكتمال العمر: النسبة المئوية لتواريخ الميلد المكتملة التعريف بيوم وشهر وعام الميلد؛ شهر وعام الميلد فقط؛ عام 

 . ن ن العدد الإجمالي للأطفال المؤهل�ي الميلد فقط، من ب�ي

ن  )ج(   اكتمال قياس الطول: النسبة المئوية للأطفال الذين جرى قياسهم؛ الأطفال غ�ي المتواجدين؛ الرفض؛ الناقصون، من ب�ي

 . ن العدد الإجمالي للأطفال المؤهل�ي

)د(   اكتمال قياس الوزن: النسبة المئوية للأطفال الذين جرى قياسهم؛ الأطفال غ�ي المتواجدين؛ الرفض؛ أسباب أخرى؛ الناقصون، 

. ن ن العدد الإجمالي للأطفال المؤهل�ي من ب�ي

)ه(   مصدر العمر: النسبة المئوية لمعلومات تاريخ الميلد المستمدة من شهادة ميلد؛ من بطاقة تطعيم؛ من ذاكرة مقدمة الرعاية؛ 

. ن ن العدد الإجمالي للأطفال المؤهل�ي من مصادر أخرى، من ب�ي

ي الفصل 3 بشأن جودة
)و(   تََكّدس البيانات: تفضيل الأرقام للطول والوزن بالنسبة لأي رقم )انظر الفرع الخاص بتفضيل الأرقام �ن

البيانات(.
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ي وضع الستلقاء بينما كان ينبغي 
ن الذين جرى قياسهم �ن )ز(   الوضع أثناء القياس )الوقوف(: النسبة المئوية للأطفال المسجل�ي

ي وضع الوقوف 
ن العدد الإجمالي للأطفال الذين جرى قياسهم؛ والأطفال الذين جرى قياسهم �ن ي وضع الوقوف من ب�ي

قياسهم �ن
ن العدد الإجمالي للأطفال الذين جرى قياسهم.18 ي وضع الستلقاء، من ب�ي

بينما كان ينبغي قياسهم �ن

)ح(   الحالت الواقعة خارج النطاق: النسبة المئوية للقيم الباطلة للفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفارق 

ي ينبغي 
المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر والفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول استناداً إل القيم ال�ت

ي الفصل 3 الخاص بجودة البيانات(. 
إفرادها طبقاً لمنظمة الصحة العالمية )انظر الفرع 3-1 بشأن القيم غ�ي المعقولة �ن

ي 
فراد، يُمكن إدراج هذه المعلومات أيضاً �ن ية مستندة إل قياس ُمعاد معّمى أو جرى بناًء عىل الإ ي حالة إتاحة بيانات قياسات ب�ش

و�ن

ية. د الهوية الفريد المسند لكل اختصاىصي قياسات ب�ش . ويُمكن أيضاً تبويب هذه الجداول باستخدام محدِّ ي
جداول التحقق الميدا�ن

إعادة التدريب والتوحيد

ي المكتب 
ي أو �ن

، سواًء عىل المستوى الميدا�ن ي
ينبغي إعادة تدريب فريق الستقصاء إذا كشفت الملحظة أو نتائج التحقق الميدا�ن

ية إعادة التدريب من أجل ضمان  ي القياسات الب�ش
المركزي، عن سوء أدائه خلل جمع البيانات. وينبغي أن يتول اختصاىصي خب�ي �ن

تعليم تقنيات القياس الصحيحة. وإذا كان أداء عّدة أفرقة سيئاً، يُنصح بإعادة التدريب مركزياً وإعادة تمارين التوحيد. ومن الأفضل 

ية  ي القياسات الب�ش ّ ي أك�ش من 4 أشهر لجمع البيانات، إعادة تمارين التوحيد لجميع اختصاص�ي
ي تقت�ن

ة ال�ت ي الستقصاءات الكب�ي
أيضاً، �ن

ي تستغرقها عملية جمع البيانات. 
ة ال�ت ي منتصف الف�ت

�ن

ية. ي الملحق 6 نموذج لسجل معايرة معدات القياسات الب�ش
	   يرد �ن

ي الملحق 7 مثال لنموذج تدقيق الوحدات الجماعية.
	   يرد �ن

ية.19   ي الملحق 8 نموذج للقائمة المرجعية للقياسات الب�ش
	   يرد �ن أدوات

ي وضع الستلقاء. وبدلً من ذلك، أو بالإضافة إل ذلك، يعرَّف بالأطفال دون 
ن من العمر الذين جرى قياسهم �ن ي وضع الوقوف والأطفال الأك�ب من سنت�ي

ن من العمر الذين جرى قياسهم �ن 18   يُعرَّف بالأطفال دون السنت�ي

ي وضع الوقوف بالنظر إل أن ذلك غ�ي ممكن بيولوجياً عىل الأرجح )الطفل ل يستطيع الوقوف(.  
التسعة شهور من العمر الذين جرى قياسهم �ن

ان )Seca® )model no. 878U ولوح القياس Shorr. وينبغي تعديل  ن ي الملحق 8 وضعه برنامج الستقصاءات الديمغرافية والصحية، وهو قائم عىل استخدام الم�ي
ية الوارد �ن وبوم�ت 19   نموذج القائمة المرجعية الأن�ش

القائمة المرجعية تبعاً لستخدام معدات أخرى.
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موجز التوصيات وأفضل الممارسات
الفرع 2-1 إجراءات جمع البيانات 

التوصيات )إلزامية(

	   إدراج جميع الأطفال دون سن السادسة قبل اختيار الأطفال دون سن الخامسة الذين يجري قياسهم
ن عادة زيارة الأطفال المؤهل�ي ي أوقات مختلفة من اليوم وتحديد أفضل وقت لإ

ن عىل الأقل لكل أ�ة معيشية �ن 	   إعادة الزيارة مرت�ي

غ�ي المتواجدين

ان يومياً بأوزان معلومة قدرها 5 كغ عىل الأقل  ن 	   اختبار صلحية الم�ي

الممارسات الجيدة )اختيارية(

د مع سلطات وحدة العتيان الأولي ي وفقاً للتوقيت المحدَّ
	   تنظيم العمل الميدا�ن

الفرع 2-2 المقابالت الستطالعية والقياسات 

التوصيات )إلزامية(

ي الستبيان
	   تسجيل تاريخ الميلد وتاريخ الزيارة دائماً �ن

ي الستبيان
	   عدم تسجيل العمر بالشهور �ن

ي الستبيان
ل �ن ، وإذا كان ذلك غ�ي ممكن، يُسجَّ 	   وزن الطفل مجرداً من ملبسه إل الحّد الأد�ن

	   إزالة الضفائر ومواد زينة الشعر قبل قياس الطول/ ارتفاع القامة 

ي وضع الستلقاء أو الوقوف لقياس الطول/ ارتفاع القامة حسب الفئة العمرية للطفل.
	   وضع الطفل �ن

ن للشخص الذي يستكمل الستبيان. وبعد تسجيلها، ينبغي  ي بالقياس الرئيسي أن يقرأ القياسات بصوت عال مرت�ي
	   ينبغي للمع�ن

ي بالقياس الرئيسي أن يفحص الستبيان للتأكد من أن القراءة أُدخلت بالطريقة الصحيحة.
للمع�ن

ي وضع الوقوف
ي وضع الستلقاء أو ارتفاع القامة �ن

ن دائماً تسجيل ما إذا كان القياس هو الطول �ن
ّ 	   يتع�ي

	   عدم استخدام معدات معيبة

ي
عاقة. بيد أنه قد يكون من العس�ي إجراء قياسات دقيقة ومأمونة لأفراد يعانون من اعتللت تؤثّر �ن 	   يوىص بقياس الأفراد ذوي الإ

ي حالة ثبات.
ي وضع مستقيم أو البقاء �ن

قدرتهم عىل الوقوف أو الحتفاظ بأذرعتهم أو سيقانهم أو ظهورهم �ن

الفرع 2-3 تسجيل/ إدخال البيانات

التوصيات )إلزامية(

ورياً لمنع أخطاء التسجيل دخال المزدوج للبيانات رصن دخال البيانات، يكون الإ ي حالة استخدام نظام مركزي لإ
	   �ن

الممارسات الجيدة )اختيارية(

ة ي دفعات صغ�ي
ي الميدان، ينبغي إدخال البيانات �ن

دخال البيانات بدلً من تسجيل البيانات �ن ي حالة استخدام نظام مركزي لإ
	   �ن

مجيات والتثبت منها باستخدام بيانات  	   ينبغي وضع برمجيات تسجيل البيانات أو إدخالها، وكذلك التحقق منها، واختبار هذه ال�ب

ي مستمدة من الستقصاء التجري�ب
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الفرع 2-4 ضمان الجودة خالل جمع البيانات

التوصيات )إلزامية(

ي
ية من أجل رصد العمل الميدا�ن ي القياسات الب�ش

ة �ن ي ذوي الخ�ب
	   يوىص بإعداد مجموعة فرعية من منسقي العمل الميدا�ن

ى ومعالجتها  اف من أجل اكتشاف أي مشاكل ك�ب �ش ، من المهّم بشكل خاص تكثيف الإ ي
ي الأسابيع القليلة الأول من العمل الميدا�ن

	   �ن

ي مرحلة مبكرة
�ن

اف أيضاً قرب نهاية جمع البيانات من  �ش ، يوىص بتكثيف الإ ي
ات أطول من العمل الميدا�ن 	   بالنسبة للستقصاءات المنطوية عىل ف�ت

أجل ضمان عدم ترّدي جودة عمل الفريق مع مرور الزمن.

ي الميدان. النوع الأول هو القياس المعاد المعّمى 
ن من القياسات المعادة خلل وجود فريق الستقصاء �ن 	   يوىص بإجراء نوع�ي

ي لمجموعة فرعية من المجموعة السكانية للستقصاء وإعادة قياسات الطول والوزن وتاريخ الميلد والجنس(، 
)العتيان العشوا�أ

ي جرى إفرادها
ي هو القياس المعاد للقيم ال�ت

والثا�ن

ي هذه الحالة بسبب إعادة القياس )أي 
ية لن يكون جاهلً �ن 	   ل يوىص بإعادة قياس الأطفال فوراً لأن اختصاىصي القياسات الب�ش

فراد( أو بالقيم الأصلية. التعمية أم الإ

ي تنقيح البيانات، ينبغي عدم تزويد أفرقة الستقصاء 
ي المبالغة �ن

ي الميدان، وبغية تل�ن
	   ل ينبغي تحديد القيم المتطرفة يدوياً �ن

بالصحائف المرجعية لنمو الطفل

الممارسات الجيدة )اختيارية(

	   إذا كان أداء أفرقة الستقصاء سيئاً، يوىص بإعادة التدريب مركزياً وإعادة تمارين التوحيد.
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معالجة البيانات وتقييم 
بالغ الجودة والتحليل والإ
معالجة البيانات وتقييم 
بالغ الجودة والتحليل والإ
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بلغ  ي الإ
ية الرفيعة النوعية. ويقت�ن ن الفصلن السابقان مبادئ توجيهية وقوائم مرجعية بشأن جمع بيانات القياسات الب�ش تضمَّ

ي ذلك مراحل التخطيط والتصميم 
ي مختلف مراحله، بما �ن

بلغ عن الإجراءات المتخذة �ن الشامل والشفاف بشأن جودة الستقصاء الإ

ي وإدخال البيانات وتحليلها، وكذلك تقارير شاملة عن جودة البيانات وتقديراتها.
والعمل الميدا�ن

ويوّفر الفصل الحالي إرشادات بشأن أفضل ممارسات معالجة البيانات وإبلغها. وهو يتضمن أربعة فروع:

3-1   تقييم جودة البيانات

3-2   تحليل البيانات

3-3   تفس�ي البيانات

بلغ المتسق وإعلن البيانات الموىص به 3-4   الإ

وهناك برمجيات متنّوعة متاحة، ويسمح بعضها بمجموعة كاملة من الأنشطة بدءاً من إدخال البيانات وح�ت التحليلت والتقارير. 

ي قاعدة البيانات العالمية للمنظمة عن نمو الأطفال وسوء تغذيتهم 
د المعتمد �ن وبالنسبة لتحليل البيانات، يُمكن تنفيذ النهج الموحَّ

ن البلدان وع�ب  ن المنظمة واليونيسيف والبنك الدولي )15( لضمان إمكانية المقارنة ب�ي كة ب�ي )14( وتقديرات سوء تغذية الأطفال المش�ت

و أو مجموعات المكرو ذات الصلة )المجموعات SAS وSPSS وSTATA وR(. وقد استحدثت المنظمة  السنوات باستخدام برمجيات أن�ش

و من أجل توف�ي تقديرات أك�ش دّقة للأخطاء المعيارية  ث منهجية أن�ش ية تحدِّ ونياً لتحليل بيانات القياسات الب�ش مؤخراً أداة متاحة إلك�ت

و« لمنظمة الصحة العالمية هو أداة مستندة إل  ات الثقة للنتشار ومتوسط الفوارق المعيارية. ومحلل الستقصاءات »أن�ش وف�ت

المجموعة R وR Shiny توّفر رسوماً بيانية تفاعلية لتقييم جودة البيانات ونموذجاً لتقرير موجز يعرض الُمخرجات الرئيسية، عىل سبيل 

ان مع إحصاءات معدل  المثال، رسوم بيانية لتوزيع الفوارق المعيارية بدللة عوامل تجميع مختلفة وجداول الحالة التغذوية بالق�ت

النتشار والفوارق المعيارية.

3-1  تقييم جودة البيانات
ة أو إل التأث�ي عىل تفس�ي البيانات  ن

ّ يوىص بتقييم جودة البيانات من أجل تحديد ما إذا كانت هناك مشاكل قد تؤدي إل تقييمات متح�ي

ي 
ن �ن

ّ : التح�ي ن
ّ ن من التح�ي ن رئيسي�ي أو إل الحّد من الستخدام الممكن للنتائج. وعموماً، يهدف تقييم جودة البيانات إل إظهار نوع�ي

ن 
ّ ي الختيار بالطابع التمثيىلي للأ� المعيشية والأطفال الذين يجري اعتيانهم. أّما التح�ي

ن �ن
ّ ي القياس. ويتعلق التح�ي

ن �ن
ّ الختيار والتح�ي

ن إما إل أخطاء 
ّ ي القياس فهو عامًة نتيجة القياسات غ�ي الدقيقة للوزن والطول وتاريخ الميلد. وقد يرجع هذان النوعان من التح�ي

�ن

عشوائية أو إل أخطاء منهجية.

والقياسات الرفيعة النوعية لجميع المعلومات اللزمة )الطول/ ارتفاع القامة والوزن وتاريخ الميلد للأطفال دون سن الخامسة( لتوليد 

ي صفوف 
ورية لتوليد تقديرات دقيقة لسوء التغذية �ن ية وكذلك للإجراءات الميدانية وإجراءات العتيان رصن ات القياسات الب�ش مؤ�ش

ية. الأطفال. وتصف الفروع التالية عمليات التحقق الموىص بها لتقييم جودة بيانات استقصاءات القياسات الب�ش

ي هذا الفرع للمواضيع التالية:
وتتصدى عمليات التحقق الموصوفة �ن

3-1-1   الكتمال
ن ن الجنس�ي 3-1-2   النسبة ب�ي

3-1-3   تََكّدس الأعمار

3-1-4   تفضيلت الأرقام بشأن الأطوال والأوزان

3-1-5   القيم غ�ي المعقولة للفوارق المعيارية 

3-1-6   النحراف المعياري للفوارق المعيارية

3-1-7   اعتدال )التواء وتفلطح( الفوارق المعيارية

ح النص الوارد تحت العنوان المطبوع بالخط الثقيل ما هي العملية ولماذا يوىص  ولكل عملية من عمليات التحقق هذه، ي�ش

https://whonutrition.shinyapps.io/anthro
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ها وإبالغها.  باستخدامها وكيف ينبغي استخدامها أو حسابها، ثم يصف بعد ذلك كيفية تفس�ي

ي 
ية ال�ت نًة بعضها مع بعض، فإنها يُمكن أن توّفر معلومات عن جودة بيانات القياسات الب�ش ولدى تطبيق عمليات التحقق هذه مق�ت

تدعم تفس�ي تقديرات سوء التغذية. ويوىص عموماً بعدم تقييم جودة البيانات استناداً إل عمليات تحقق منفصلة بعضها عن بعض 

ي عدم توافق الآراء عىل 
ك. ويتمثَّل أحد أوجه قصور التقييمات الراهنة لجودة البيانات �ن وإنما من خلل الضطلع بها عىل نحو مش�ت

ي الأمر مزيداً من البحوث لتحديد 
ي عمليات تقييم جودة البيانات يدل تجاوزها عىل وجود مشكلة حقيقية. ويقت�ن

حدود فاصلة �ن

مكان الستعانة بعمليات أخرى للتحقق من جودة البيانات.  الحدود الفاصلة المناسبة لقياسات جودة البيانات وما إذا كان بالإ

ي بالقياس 
ي يجري اعتيانها وعىل نحو منفصل لكل مع�ن

وينبغي إجراء عمليات التحقق من جودة البيانات لكامل المجموعة السكانية ال�ت

، يُمكن أيضاً إجراء عمليات التحقق من جودة  ي
رئيسي أو فريق. وإذا اكُتشفت مشاكل محتملة بشأن جودة البيانات عىل المستوى الوط�ن

اض أن حجم العّينة كب�ي إل درجة تسمح باختبار/ تقييم فئات التصنيف  البيانات للمجموعات السكانية الفرعية داخل العّينة، عىل اف�ت

المعنية. وينبغي تصنيف المجموعات السكانية الفرعية حسب الجنس والعمر، وإن أمكن، حسب المنطقة ومستوى تعليم الأم 

اء. ويُمكن لفئات التصنيف أن توّفر معلومات قّيمة تدعم تفس�ي جودة البيانات، ولو أنه ليس من الواضح دائماً  يحة الُخمسية لل�ش وال�ش

ما إذا كانت الختلفات ترجع إل عدم تجانس العّينة أو إل مشاكل متعلقة بالجودة. 

ويُجرى بعض عمليات التحقق من جودة البيانات قبل استبعاد القيم غ�ي المعقولة، بينما يُجرى بعضها الآخر بعد عمليات الستبعاد: 

ي عمليات التحقق من جودة البيانات المتعلقة 
ن هذا أدناه لكل عملية تحقق. ول يجري الستبعاد المسبق للقيم غ�ي المعقولة إلَّ �ن

َّ ويب�ي

بالتوزيع. 

ويُجرى بعض عمليات التحقق من جودة البيانات باستخدام عّينات غ�ي مرجحة بينما يُجرى بعضها الآخر باستخدام عّينات مرجحة، 

حة لدى إجراء مقارنة مع مجموعة سكانية مرجعية  ن أدناه لكل عملية تحقق موصوفة. ويوىص بإجراء التحليلت المرجَّ
ّ حسبما هو مب�ي

ي القياس، بما يضمن أن كل قياس فردي له نفس ترجيح 
حة لدى تقييم الخطأ �ن ي المقابل، يوىص بالتحليلت غ�ي المرجَّ

خارجية. و�ن

العتيان.  

ية للأطفال.  ات القياسات الب�ش ي توّفر تقديرات لمؤ�ش
ي جميع تقارير الستقصاءات ال�ت

ويوىص بإدراج نتائج تقييم جودة البيانات �ن

و لمنظمة الصحة العالمية يتضمن أغلب عمليات التحقق من جودة البيانات  ووقت إعداد هذا المنشور، كان محلل الستقصاءات أن�ش

ي الملحق 9(. وتُتاح عّدة مجموعات برمجيات 
ي هذه الوثيقة )انظر عّينة من التقرير �ن

الموصوفة أدناه، كما أنه يّتبع التوصيات الواردة �ن

أخرى تتضمن بعض عمليات التحقق الموىص بها، ل كلها. ول يُعرَف ما إذا كانت جميع هذه المجموعات تتّبع طرائق حساب موىص 

ي هذا التقرير.   
بها؛ ويتضمن بعضها اختبارات رسمية أو حدوداً فاصلة أو نظماً لتسجيل الدرجات غ�ي موىص بها �ن

ي القياس والختيار مهّمة لأنها يُمكن أن تؤدي إل عدم دّقة تقديرات معّدل النتشار. وتساعد المعلومات عن جودة البيانات 
والأخطاء �ن

ي كل استقصاء عىل تفس�ي النتائج خاصة لدى دراسة التجاهات مع مرور الزمن. ويوجد نوعان رئيسيان من خطأ القياس، الخطأ 
�ن

ي العديد من المجالت الأخرى، قد يكون للأخطاء العشوائية 
ن بينهما. و�ن مكان دائماً التمي�ي ، ولو أنه ليس بالإ ي

المنهجي والخطأ العشوا�أ

ي يجري إبلغها تستند إل المتوسط 
ات ال�ت ، بالنظر إل أن المؤ�ش تأث�ي أقل عىل التقديرات وتكون الأخطاء المنهجية هي الشاغل الرئيسي

ي هذا التقرير تتعلق بمعدل النتشار 
ي تجري مناقشتها �ن

ات سوء التغذية ال�ت رة. بيد أنه بالنظر إل أن مؤ�ش أو الوسيط أو التغطية المقدَّ

 . ن تقليلهما إل الحّد الأد�ن
ّ ان النشغال ويتع�ي ي والمنهجي عىل السواء يث�ي

ن للتوزيع، فإن خطأ القياس العشوا�أ ن الطرفيت�ي عند النهايت�ي

ّ التوزيع، يُمكن لثلثة مصادر رئيسية أن تقوِّض دّقة  ي
والواقع، بالنسبة لتقديرات سوء التغذية المستندة إل معّدل النتشار عند طر�ن

ي 
ن للقياس �ن ي يجري اعتيانها أو الأطفال المؤهل�ي

ي تحديد الأ� المعيشية ال�ت
تقديرات معّدل النتشار: )أ( أخطاء الختيار )أي الأخطاء �ن

ات المختلفة أن يكون  ي القياس. ويُمكن لعدد من المتغ�ي
ي �ن

ي القياس؛ )ج( الخطأ العشوا�أ
هذه الأ� المعيشية(؛ )ب( الخطأ المنهجي �ن

ي ذلك تاريخ الميلد )لحساب العمر( والطول/ ارتفاع القامة والوزن. ولهذا 
مسؤولً عن حدوث الأخطاء المنهجية و/ أو العشوائية، بما �ن

ة للتقديرات المتعلقة بمعدل  بلغ الشفاف والكامل بشأن جودة البيانات ومنهجية الستقصاء بمثل هذه الأهمية الكب�ي السبب يّتسم الإ

انتشار سوء التغذية. 
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3-1-1  الكتمال

ما هو الكتمال؟

ي استقصاءات
ي يجري جمعها مكتملة. و�ن

وري ضمان أن البيانات ال�ت ي يجري اعتيانها، من الرصن
ي الأ� المعيشية ال�ت

عند جمع البيانات �ن

ن وإنما ينطوي أيضاً عىل التحقق من السلمة الهيكلية  ي هذا مجرد ضمان حرص جميع الأطفال المؤهل�ي
ية ، ل يع�ن القياسات الب�ش

ي إطار السلمة الهيكلية.
لجميع جوانب البيانات. وينبغي التحقق من المواضيع التالية �ن

ي بعض الحالت، عىل
: زيارة جميع وحدات العتيان الأولي المختارة، ولو أن ذلك قد يكون غ�ي ممكن �ن 	   وحدات العتيان الأولي

سبيل المثال، بسبب الضطرابات المدنية أو الفيضانات أو غ�ي ذلك من الأسباب المشابهة.

ي وحدات العتيان الأولي أو تسجيل عدم إجراء
	   الأ� المعيشية: إجراء المقابلت الستطلعية مع جميع الأ� المعيشية المختارة �ن

المقابلت الستطلعية معها )مع تحديد السبب(.

	   أعضاء الأ�ة المعيشية: إكمال جميع قوائم الأ� المعيشية، مع إدراج جميع أعضاء الأ�ة المعيشية وتوف�ي معلومات عن 

قامة. خصائصهم الرئيسية، عىل سبيل المثال، العمر والجنس ومحل الإ

ن وقياسهم، أو تسجيل عدم إجراء المقابلت الستطلعية  	   الأطفال: إجراء المقابلت الستطلعية مع جميع الأطفال المؤهل�ي

معهم أو قياسهم )مع تحديد السبب(، دون حالت مزدوجة.

. ن 	   تواريخ الميالد: إكمال تواريخ ميلد جميع الأطفال المؤهل�ي

لماذا يوىص بتقييم الكتمال؟

عة جانباً مهماً من التحقق من جودة البيانات. ويُمكن أن تؤدي الأخطاء خلل جمع البيانات وعدم  يُمثِّل تقييم اكتمال البيانات المجمَّ

ي
ي الستقصاء و�ن

ة. وتوّفر القدرة عىل التحقق من اكتمال البيانات ثقًة �ن ن
ّ ي الستقصاء إل نتائج غ�ي ممثِّلة أو متح�ي

اكتمال البيانات �ن

كيفية تنفيذه. 

كيف يُحسب الكتمال؟

ي جرت معها المقابلت الستطلعية بنجاح، وتصنيفها عموماً 
بلغ بنسبة العّينة ال�ت بالنسبة لكل بند من البنود المذكورة أعله، ينبغي الإ

يحة الستقصاء أو مجال العتيان. حسب �ش

ي ل تجري فيها زيارة بعض وحدات العتيان
ي الستقصاءات ال�ت

، بيد أنه ينبغي، �ن وعادًة يُمكن زيارة جميع وحدات العتيان الأولي

يحة. وإذا لم تجر زيارة بعض وحدات العتيان الأولي ي كل �ش
ي لم تجر زيارتها �ن

، تسجيل عدد وحدات العتيان الأولي ال�ت الأولي

ي التحليل، عىل سبيل المثال، باستخدام عوامل ترجيح )أوزان( للتعويض عن نقص
وري عادًة إجراء تعديل �ن المختارة، يص�ي من الرصن

ي ل يُمكن
، كممارسة فضىل، بعدم استبدال وحدات اعتيان أولي أخرى بوحدات العتيان الأولي ال�ت يحة ما. ونوىصي ي �ش

العتيان �ن

ن العّينة.
ّ زيارتها لأن ذلك قد يؤدي إل تح�ي

ي يمكن التصال بها( جنباً إل جنب مع 
بالنسبة لالأ� المعيشية، ينبغي توف�ي معّدل الإجابة )استناداً إل جميع الأ� المعيشية ال�ت

كمال )استناداً إل جميع الأ� المعيشية المختارة(. معّدل الإ

عدد االأ� المعيشية ال�ت أكملت المقابالت االستطالعية

العدد االإجماىلي لالأ� المعيشية المختارة

عدد االأ� المعيشية ال�ت أكملت المقابالت االستطالعية

ي ُيمكن االتصال بها
العدد االإجماىلي لالأ� المعيشية ال�ت

ي لم 
ي يُمكن التصال بها الأ� المعيشية المكتملة )الرمز 01( والمكتملة جزئياً )الرمز 02( وال�ت

ويشمل العدد الإجمالي للأ� المعيشية ال�ت

ي
ل وقت الزيارة )الرمز 03( وال�ت ن ي الم�ن

ن موجوداً �ن ن المؤهل�ي ل أو لم يكن أحد المجيب�ي ن ي الم�ن
يكن أحد أعضاء الأ�ة المعيشية موجوداً �ن

كمال لالأ� المعيشية =  معّدل االإ

معّدل االإجابة لالأ� المعيشية =
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ي كانت غائبة بكاملها 
ي لم يُع�ش عىل الوحدة السكنية الخاصة بها )الرمز 05(، ولكنه يستبعد الأ� المعيشية ال�ت

رفضت )الرمز 05( وال�ت

لمّدة زمنية طويلة )الرمز 04( والوحدات السكنية الخالية أو كان العنوان ليس لوحدة سكنية )الرمز 06( والوحدات السكنية المتهدمة 

)الرمز 07( وغ�ي هذه الحالت )الرمز 96(.

بلغ بتقييم مدى اكتمال قائمة الأ�ة المعيشية، مع مقارنة متوسط حجم الأ�ة  وبالنسبة لأعضاء الأ�ة المعيشية، ينبغي الإ

يحة أو مجال العتيان مع تقديرات متوسط حجم الأ�ة المعيشية  المعيشية ومتوسط عدد الأطفال دون سن الخامسة حسب ال�ش

وعدد الأطفال المستمدة من مصادر أخرى.

 عدد أعضاء االأ� المعيشية  

عدد االأ� المعيشية المكتملة

عدد االأطفال دون سن الخامسة

 عدد االأ� المعيشية المكتملة

ي الأ�ة المعيشية محسوباً بالنسبة 
ملحوظة: إذا كان الستقصاء يستخدم عّينة بحكم الواقع، ينبغي أن يكون متوسط عدد الأطفال �ن

ي الليلة السابقة، ل الأطفال بحكم القانون )أي 
ي كنف الأ�ة المعيشية �ن

للأطفال بحكم الواقع، أي الأطفال الذين تواجدوا فعلً �ن

ي كنف الأ�ة المعيشية(.  
الأطفال الذين يقيمون عادًة �ن

ي حالة تطبيق طريقة اعتيان فرعي، 
ن إلَّ �ن بلغ بجميع الأطفال دون سن الخامسة المؤهل�ي ، ينبغي عادًة الإ ن وبالنسبة لالأطفال المؤهل�ي

ن الذين أكملوا المقابلت الستطلعية.  ن النسبة المئوية للأطفال المؤهل�ي
َّ حيث تُب�ي

عدد االأطفال دون سن الخامسة الذين أكملوا المقابالت االستطالعية   
ن                عدد االأطفال دون سن الخامسة المؤهل�ي

ي ذلك القياسات المعادة عشوائياً وبسبب 
، بما �ن ن وينبغي توف�ي المعلومات عن اكتمال القياسات المعادة لجميع الأطفال المؤهل�ي

فراد.  الإ

     عدد االأطفال الذين أكملوا القياسات المعادة عشوائياً 
العدد االإجماىلي لالأطفال المختارين للقياسات المعادة عشوائياً

فراد        عدد االأطفال الذين أكملوا القياسات المعادة بسبب االإ

فراد العدد االإجماىلي لالأطفال المختارين للقياسات المعادة  بسبب االإ

ي ذلك يوم الميلد، والأطفال المكتمل 
وإضافة إل ذلك، ينبغي توف�ي النسبة المئوية للأطفال ذوي تواريخ الميلد المكتملة، بما �ن

بالنسبة لهم شهر الميلد وسنته فقط )ل يومه(.

ل لهم يوم وشهر وعام الميالد  عدد االأطفال الُمسجَّ

  عدد االأطفال الذين أكملوا المقابالت االستطالعية 

متوسط حجم االأ�ة المعيشية =             

ي االأ�ة المعيشية =             
متوسط عدد االأطفال �ن

كمال لالأطفال  = معّدل االإ

معّدل إكمال القياسات المعادة عشوائياً =

فراد = معّدل إكمال القياسات المعادة بسبب االإ

االأطفال ذوو تواريخ الميالد المكتملة =
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ل لهم شهر وعام الميالد )ال اليوم( عدد االأطفال الُمسجَّ

عدد االأطفال الذين أكملوا المقابالت االستطالعية

عدد االأطفال الذين ينقص لهم شهر أو عام الميالد

عدد االأطفال الذين أكملوا المقابالت االستطالعية

ض بالنسبة لهم يوم الميلد )أي ُ ملحوظة: تش�ي النسبة الثانية المتعلقة بتاريخ ميلد الأطفال إل النسبة المئوية للأطفال الذين اف�ت

ض أن يوم ميلدهم كان 15 بينما يُتاح الشهر والسنة الحقيقيان لحساب عمرهم بالشهور(، وتش�ي النسبة الثالثة إل النسبة ُ الذين اف�ت

المئوية للأطفال الذين ل تكفي المعلومات المتوافرة عنهم لحساب العمر بالشهور )أي ينقص بالنسبة لهم شهر و/ أو عام الميلد 

اً عنها كنسب مئوية  ية(. ومجموع النسب الثلث السابقة – مع�ب اضهما لحساب الفوارق المعيارية للقياسات الب�ش وهذان ل يُمكن اف�ت

– يساوي 100.

وينبغي عرض اكتمال القياس بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة والوزن عن طريق بيان النسبة المقاسة والنسبة الغائبة والنسبة الرافضة 

. ن والنسبة غ�ي المقاسة لأسباب أخرى، لجميع الأطفال المؤهل�ي

بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة وبالنسبة للوزن:

/ أسباب أخرى ن ن / الرافض�ي / الغائب�ي ن عدد االأطفال المقاس�ي

عدد االأطفال الذين أكملوا المقابالت االستطالعية

قامة استناداً إل استبيان الأ� المعيشية،  وإضافة إل ذلك، ينبغي أيضاً عرض نسبة البيانات الناقصة بشأن العمر والجنس ومحل الإ

ات المستخَدمة لحساب ية أو بالنسبة لسائر المتغ�ي ي وحدة القياسات الب�ش
ي وضع الستلقاء أو الوقوف �ن

وما إذا كان القياس قد جرى �ن

ية.   الفوارق المعيارية للقياسات الب�ش

كيفية عرض الكتمال

ي تقرير الستقصاء عن جودة البيانات.
لدى عرض هذه النتائج، ينبغي إدراج بسوط الكسور ومقاماتها وكذلك النسب الناتجة �ن

ن ن الجنس�ي 3-1-2  النسبة ب�ي

؟ ن ن الجنس�ي ما هي النسبة ب�ي

ي فئة
اً عنها عادًة بعدد الذكور لكل 100 من النساء �ن ي مجموعة سكانية معّينة، مع�ب

ناث �ن ن هي نسبة الذكور إل الإ ن الجنس�ي النسبة ب�ي

ن للفئة العمرية نفسها. وبالنظر  ن الجنس�ي عمرية معّينة. وينبغي تقييمها لمجموعة بيانات الستقصاء ومقارنتها بالنسبة المتوقعة ب�ي

ي الستقصاء بمرجع.
ن �ن ن الجنس�ي ي أغلب البلدان، من المهّم مقارنة النسبة ب�ي

ن ليست 100 ولد إل 100 بنت �ن ن الجنس�ي إل أن النسبة ب�ي
ن ي توّفر تقديرات للنسب ب�ي

ي العالم« لشعبة السكان بالأمم المتحد20 ال�ت
ي »التوقعات السكانية �ن

ويتمثَّل أحد المراجع الُممكنة �ن

ن عند الميلد ومستويات الوفيات حسب البلد والسنة  ن الجنس�ي دة استناداً إل النسب المتوقعة ب�ي ن باستخدام توزيعات ممهَّ الجنس�ي

ي العالم«
ي »التوقعات السكانية �ن

ن عامّي 1995 و2015 �ن ن لجميع البلدان ب�ي ن الجنس�ي لمختلف الفئات العمرية.21 ووسيط النسبة ب�ي

تيب. وبالتالي  لشعبة السكان بالأمم المتحدة هو 104 أولد لكل 100 بنت، والمئينان الخامس والخامس والتسعون هما 101 و108 عىل ال�ت

ي أي استقصاء ممثِّل وطنياً. وكان البلد الوحيد الذي كانت النسبة
ن خارج هذا النطاق �ن ن الجنس�ي ح أن تقع النسبة ب�ي فمن غ�ي المرجَّ

االأطفال ذوو تواريخ الميالد المكتملة جزئياً =

االأطفال ذوو تواريخ الميالد غ�ي المكتملة =

االأطفال المقاسون/ الغائبون / الرافضون/ أسباب أخرى=

/https://esa.un.org/unpd/wpp/Dataquery :ي الموقع
ي العالم �ن

20   يرد أحدث إصدار للتوقعات السكانية �ن

 /https://esa.un.org/unpd/wpp/Dataquery :ي الموقع
ي العالم �ن

21   يرد أحدث إصدار للتوقعات السكانية �ن

https://esa.un.org/unpd/wpp/Dataquery/
https://esa.un.org/unpd/wpp/Dataquery/
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ي السنوات 1995 و1996 و1997. وعىل 
ناث فيه للأطفال ح�ت الرابعة من العمر 95 ولداً أو أقل لكل 100 بنت هو رواندا �ن ن الذكور والإ ب�ي

ي حفنة قليلة فقط 
ن للأطفال ح�ت الرابعة من العمر 115 ولداً أو أك�ش لكل 100 بنت �ن ن الجنس�ي الطرف الآخر من الطيف، كانت النسبة ب�ي

ن عىل مدى عّدة سنوات متعاقبة.   من البلدان مثل أرمينيا وأذربيجان والص�ي

لماذا يوىص باستخدامها

ن المتوقعة، للكشف عن  ن الجنس�ي ن للمجموعة السكانية للستقصاء، لدى مقارنتها بالنسبة ب�ي ن الجنس�ي يُمكن استخدام النسبة ب�ي

ي يزداد فيها احتمال 
ي الختيار. وقد يكون هذا ناجماً عن مشاكل متعلقة بالعتيان )عىل سبيل المثال، المجموعات السكانية ال�ت

ن �ن
ّ التح�ي

ي معّدلت الإجابة )عىل سبيل المثال، ارتفاع معّدلت الغياب 
ن من قائمة الأ�ة المعيشية( أو اختلفات �ن استبعاد أعضاء أحد الجنس�ي

ن مقارنًة بالجنس الآخر(. لأحد الجنس�ي

كيف تُحسب؟ 

ي قائمة الأ�ة المعيشية، 
ية �ن ن للقياسات الب�ش ن لجميع الأطفال الذين يجري اعتيانهم المؤهل�ي ن الجنس�ي ينبغي حساب النسبة ب�ي

سواًء جرت القياسات أو لم تجر، أو كانت المعلومات ناقصة، وسواًء جرى إفرادهم أو لم يجر بسبب كون قيمهم متطرفة استناداً إل 

ن باستخدام عوامل ترجيح )أوزان( للعّينة لكي يُمكن المقارنة  ن الجنس�ي ية. وينبغي حساب النسبة ب�ي الفوارق المعيارية للقياسات الب�ش

  : بالمجموعة السكانية المرجعية. وهي تُحسب كما يىلي

100 X ية ن للقياسات الب�ش ي االستقصاء المؤهل�ي
ح )الموزون( لالأوالد دون سن الخامسة �ن العدد المرجَّ  

ية   ي االستقصاء المؤهالت للقياسات الب�ش
ح )الموزون( للبنات دون سن الخامسة �ن العدد المرجَّ  

ها كيفية عرضها وتفس�ي

ن  . ويُمكن الحصول عىل النسب ب�ي ي
ي البلد المع�ن

ن المتوقعة �ن ن الجنس�ي ي الستقصاء بالنسبة ب�ي
ن �ن ن الجنس�ي يوىص بمقارنة النسبة ب�ي

ي العالم لشعبة السكان بالأمم المتحدة22 أو غ�ي ذلك من المصادر الوطنية مثل أحدث تعداد 
ن من التوقعات السكانية �ن الجنس�ي

ن  ن الجنس�ي ي الستقصاء ل تُشبه النسبة ب�ي
ن �ن ن الجنس�ي للسكان أو غ�ي ذلك من تقارير الستقصاءات الممثِّلة وطنياً. وإذا كانت النسبة ب�ي

ن حسب الفريق وربما أيضاً حسب فئات تصنيف أخرى، ولكن فقط إذا  ن الجنس�ي ي هذا البلد، ينبغي دراسة أنماط النسبة ب�ي
المتوقعة �ن

ن  ات للنسبة ب�ي اً بما يسمح بالتقييم حسب فئات التصنيف المعنية. وينبغي لفريق الستقصاء أن يلتمس تفس�ي كان حجم العّينة كب�ي

ي ذلك أي مشاكل بشأن المرجع المستخدم. 
ي تقرير الستقصاء، بما �ن

ن غ�ي المتوقعة وأن يُدرجها �ن الجنس�ي

3-1-3  تََكّدس الأعمار

ما هو تََكّدس الأعمار؟

يش�ي تََكّدس الأعمار إل توزيع غ�ي متوقع للمشاهدات المعنية بأعمار و/ أو شهور ميلد معّينة. وهناك ثلثة أنماط شائعة لتكدس 

الأعمار، وينبغي إجراء عمليات تحقق متنّوعة لكشفها حسبما هو معرّف أدناه:  

ّ عنها بعدد من السنوات مكّون من رقم واحد ن الفئات العمرية المع�ب •   التوزيعات غ�ي المتساوية ب�ي

التوزيع المتوقع لكل فئة عمرية مع�ب عنها بعدد من السنوات مكّون من رقم واحد للأطفال من صفر إل 4 سنوات من العمر 

ن عامّي 1995 و2015، كانت  ي العالم لشعبة السكان بالأمم المتحدة فيما ب�ي
هو 20٪ تقريباً. وكما تؤكد بيانات التوقعات السكانية �ن

ي كل فئة عمرية مع�ب عنها بعدد من السنوات مكّون من رقم واحد للأطفال من صفر إل 4 سنوات هي 0.20 
النسبة الوسطية �ن

ة من سنة واحدة )أي صفر-11 و12-23 و24-35 و36-47 و48-59 شهراً( 20٪ من  لجميع بلدان العالم. وبعبارة أخرى، تتضمن كل ف�ت

، قد يشاهد فريق الستقصاء عدداً أك�ب من الأطفال البالغ عمرهم 5 سنوات  جميع الأطفال البالغ عمرهم 59 شهراً أو أقل. وبالتالي

ّ عنها بعدد من  ن الفئات العمرية المع�ب مقارنًة بالأطفال البالغ عمرهم 4 سنوات، عىل سبيل المثال، إذا كان التوزيع غ�ي متساٍو ب�ي

السنوات مكّون من رقم واحد. 

/https://esa.un.org/unpd/wpp/Dataquery :ي الموقع
ي العالم �ن

22   يرد أحدث إصدار للتوقعات السكانية �ن

https://esa.un.org/unpd/wpp/Dataquery/
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•   التوزيعات المتسمة بوجود ذروات عند فئات عمرية شاملة لشهر واحد أو عّدة أشهر 

ي مجموعة البيانات. وتشمل الأنماط 
دة �ن ي هذا السيناريو، يكون للذروات والقيعان توزيع تكراري للعمر مناظراً لشهور محدَّ

�ن

الشائعة حدوث ذروات عند السنوات المكتملة، أي عند صفر، 12، 24، 36، 48، 60 شهراً، أو عند السنوات المكتملة ومنتصفاتها 

ي بعض الستقصاءات عند أعمار أخرى؛ 
)أي صفر، 6، 12، 18، 24، 30، 36، 42، 48، 54، 60 شهراً(. بيد أن الذروات قد تحدث �ن

ي أي فئة عمرية من شهر واحد أمر غ�ي متوقع وسبب محتمل للنشغال. وقد تحدث التوزيعات غ�ي المتساوية 
وحدوث ذروات �ن

ن صفر وثلثة أشهر من العمر قليلً  ن الفئات العمرية الشاملة لعدة أشهر، عىل سبيل المثال، عندما يكون عدد الأطفال ب�ي أيضاً ب�ي

ن 4 و7 أشهر من العمر، بينما المتوقع أن يكون التوزيع متساوياً تقريباً.  مقارنة بالأطفال ب�ي

•   التوزيعات المتسمة بوجود ذروات عند أشهر ميالد معّينة 

تُحسب تقديرات العمر بالشهور باستخدام تاريخ الميلد وتاريخ المقابلة الستطلعية وهي تشمل شهر الميلد الذي يُحصل عليه 

ي مختلف البلدان، بسبب عوامل 
خلل جمع البيانات. وعىل الرغم من وجود بّينات عىل أن شهر الميلد ليس موزعاً بانتظام �ن

ة. ع أن يؤدي هذا إل ذروات أو قيعان كب�ي موسمية ومناخية متنّوعة )16(، ل يتوقَّ

لماذا يوىص ببحثه؟

ي 
ّ عنها بعدد من السنوات مكّون من رقم واحد أو النخفاض الكب�ي �ن ن الفئات العمرية المع�ب قد تكون التوزيعات غ�ي المتساوية ب�ي

ب عمرهم من  ي عمر الأطفال الذين يق�ت
ي الختيار )عىل سبيل المثال، المبالغة �ن

ن �ن
ّ ن بالتح�ي ي فئة عمرية معّينة متعلق�ي

عدد الأطفال �ن

ي حالة التوزيعات غ�ي 
ي إبلغ تاريخ الميلد(. وقد يكون من المفيد، �ن

ي القياس )عىل سبيل المثال، الخطأ �ن
ن �ن

ّ خمس سنوات( و/ أو التح�ي

ح أن التوزيعات  . ومن المرجَّ ن
ّ المتساوية، استعراض منهجية الستقصاء وتصميم العتيان لأنهما قد يلقيان بعض الضوء عىل نوع التح�ي

ي القياس. 
ن �ن

ّ ن من الميلد تش�ي إل التح�ي
ّ ن من العمر أو ذروات عند شهر مع�ي

ّ المتسمة بذروات عند شهر مع�ي

ي الختيار أيضاً 
ن �ن

ّ ي الختيار إذا كانت قائمة الأ� المعيشية قد أُكملت بطريقة غ�ي صحيحة. وقد يحدث التح�ي
ن �ن

ّ وقد يحدث التح�ي

بون من الخامسة من  نتيجة لمشاكل تطرأ خلل المقابلت الستطلعية، عىل سبيل المثال، عندما يسجل المستطلع الأطفال الذين يق�ت

ي قائمة الأ�ة المعيشية أو إذا كانت معّدلت الإجابة مختلفة، عىل سبيل المثال، معّدلت الرفض 
العمر باعتبارهم تجاوزوا الخامسة �ن

ي المدارس. 
ن �ن ي صفوف الأطفال الأك�ب سناً من المداوم�ي

ي صفوف صغار الأطفال أو معّدلت الغياب مرتفعة �ن
مرتفعة �ن

ي 
ي القياس حيثما ل يجري تسجيل البيانات الحياتية بصورة منتظمة ول تُتاح معلومات دقيقة عن تاريخ الميلد. و�ن

ن �ن
ّ وقد يحدث التح�ي

ن عىل المستطلع تقدير سنة وشهر الميلد استناداً إل سجلت غ�ي مكتملة أو ذاكرة الأم أو بواسطة جداول زمنية 
ّ هذه الحالة، يتع�ي

ي سجلت تاريخ الميلد أو 
بلغ إل عدم معرفة المجيب حقاً لتاريخ ميلد الطفل أو الخطأ �ن ي الإ

بالأحداث المحلية. وقد يرجع الخطأ �ن

ي للأحداث المحلية بطريقة صحيحة أو اختلق تاريخ الميلد. ويشاَهد تََكّدس البيانات 
ي الجدول الزم�ن

عدم استخدام الفريق الميدا�ن

ي صفوف الأطفال الأصغر سناً )12-24 شهراً(، وذلك أغلب الظن 
ي صفوف الأطفال الأك�ب سناً )36-48 شهراً( منه �ن

عىل نحو أك�ش شيوعاً �ن

ي بعض السياقات، يَصُدر للأطفال وثائق تسجيل البيانات 
لأن مقدمات الرعاية أقل قدرة عىل تذّكر تاريخ ميلد الأطفال الأك�ب سناً. و�ن

ي ل تُطلب فيها هذه الوثائق وقت ميلد الطفل وإنما تُلتمس بعد ميلده بأشهر أو سنوات، 
ي المجموعات السكانية ال�ت

الحياتية، ولكن �ن

ي شهادة الميلد وبطاقة التطعيم وغ�ي 
/ يناير – باعتباره شهر الميلد �ن ي

د ولكنه اعتباطي – هو غالباً شهر كانون الثا�ن يُختار شهر محدَّ

ي البيانات بشأن شهر الميلد عندما ل تُستخَدم 
ذلك من الوثائق عندما ل يكون الشهر الحقيقي معروفاً. وقد يحدث تََكّدس كب�ي �ن

ي الفصل 1(.  
ي هذا التقرير )انظر فرع وضع الستبيان �ن

الجداول الزمنية للأحداث المحلية طبقاً للتوصيات الواردة �ن

كيف يُحسب تََكّدس الأعمار؟

ينبغي بحث تََكّدس الأعمار باستخدام المدرجات التكرارية. وينبغي لهذه المدرجات التكرارية أن تشمل جميع الأطفال الذين يجري 

ي قائمة الأ�ة المعيشية، سواًء جرت القياسات أو لم تجر، أو كانت المعلومات ناقصة، وسواًء 
ية �ن ن للقياسات الب�ش اعتيانهم المؤهل�ي

ية. ويُمكن إدراج المعلومات  جرى إفرادهم أو لم يجر بسبب كون قيمهم متطرفة استناداً إل الفوارق المعيارية للقياسات الب�ش

زاحة العمرية.   الخاصة بالأطفال دون 6 سنوات من العمر بالنظر إل أن العديد منهم قد تعرّض للإ

وينبغي رسم المدرجات التكرارية الثلثة التالية. 
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•   المدرج التكراري 1

يُحسب باستخدام عوامل ترجيح )أوزان( العّينة23 مع التجميع حسب سنوات العمر، أي ستة أعمدة تُمثِّل الأعمار من صفر إل 5 

ي حالة جمع بيانات الأطفال دون سن الخامسة فقط، تُستخدم خمسة أعمدة تُمثِّل كل سنة من سنوات العمر من صفر 
سنوات )�ن

إل 4(؛ 

•   المدرج التكراري 2

ي 
يُحسب دون استخدام عوامل ترجيح العّينة مع التجميع حسب شهور العمر، أي 72 عموداً تُمثِّل الأعمار من صفر إل 71 شهراً )�ن

حالة جمع بيانات الأطفال دون سن الخامسة فقط، يُستخدم 60 عموداً تُمثِّل كل شهر من أشهر العمر من صفر إل 59(؛

•   المدرج التكراري 3

/ يناير  ي
يُحسب دون استخدام عوامل ترجيح العّينة مع التجميع حسب الشهر التقويمي للميلد، أي 12 عموداً للشهور كانون الثا�ن

. إل كانون الأول/ ديسم�ب

وهناك عّدة طرائق لحساب تََكّدس الأعمار عددياً [ عىل سبيل المثال، دليل عدم التماثل )المعروف أيضاً بدليل عدم الختلط لماير(، 

ي الأمر مزيداً من البحث من أجل تحديد كيفية تأث�ي القيم المختلفة لهذه 
ودليل الختلط لماير، ودليل مونيكا، ودليل ويبل(]. ويقت�ن

ي تقديرات معّدل انتشار سوء التغذية بغية تحديد حدود فاصلة يُمكن أن تدل عىل سوء نوعية البيانات. 
الأدلة �ن

ه كيفية عرض تََكّدس الأعمار وتفس�ي

تُرسم المدرجات التكرارية الثلثة كلها بالنسبة للعّينة الوطنية وكذلك حسب الأفرقة، وتُفحص للكشف عن أي توزيعات غ�ي متوقعة.

المدرج التكراري 1 – حسب العمر بالسنوات المكتملة: يجري التحقق مما إذا كانت كل مجموعة من مجموعات السنة الواحدة 

الخمس من الأطفال البالغ عمرهم صفر-4 سنوات تضم تقريباً 20٪ من كامل المجموعة السكانية دون سن الخامسة )و/ أو كل مجموعة 

من مجموعات السنة الواحدة الست تضم تقريباً 17٪ من كامل المجموعة السكانية دون سن السادسة إذا كانت بيانات الأطفال دون 

ن صفر إل 4 سنوات  واح أعمارهم ب�ي ي سن عام واحد ضمن الأطفال الذين ت�ت
سن السادسة متاحة(. وإذا كانت نسبة أي فئة عمرية �ن

ي العالم لشعبة السكان بالأمم 
ي التوقعات السكانية �ن

اً عن 20٪، ينبغي الرجوع إل توزيع الأعمار المتوقع حسب البلدان �ن تختلف كث�ي

ة الستقصاء(. وإذا ظهر  المتحدة أو غ�ي ذلك من المصادر الموثوقة )أحدث تعداد للسكان أو مصادر ممثِّلة وطنية أخرى لنفس ف�ت

ي بعض الحالت، 
، ينبغي بحث المدرجات التكرارية أيضاً حسب فئات تصنيف أخرى. و�ن ي

توزيع غ�ي متوقع عىل المستوى الوط�ن

ّ كب�ي خلل  عىل سبيل المثال، حيثما يكون معّدل وفيات الأطفال مرتفعاً للغاية، أو حيثما يكون قد طرأ عىل معّدلت الخصوبة تغ�ي

ي 
ن توزيعات الأعمار المتوقعة والناجمة �ن السنوات الخمس السابقة، قد ل تتّبع النسب المتوقعة توزيعاً منتظماً. وقد يكون التباين ب�ي

اً لتوزيعات الأعمار غ�ي المتوقعة  الستقصاء راجعاً أيضاً إل وجود مشكلة بشأن المرجع المستخدم. وينبغي أن يلتمس الفريق تفس�ي

ي الشكل 3 أمثلة لتوزيعات الأعمار بالسنوات.  
ي تقرير الستقصاء. ويرد �ن

وأن يُدرجه �ن

ح. اً عن المدرج التكراري المرجَّ بلغ ولكنه لن يختلف عىل الأرجح كث�ي ي الإ
23   يُمكن رسم المدرج التكراري أيضاً دون استخدام عوامل ترجيع العّينة لدى بحث الخطأ �ن
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ي استقصاءات مختلفة 
الشكل 3: أمثلة لتوزيعات الأعمار )بالسنوات( �ن

ي 
ي الطول تقريباً )انظر الأمثلة �ن

المدرج التكراري 2 – حسب العمر بالشهور المكتملة: يجري التحقق مما إذا كانت الأعمدة متساوية �ن

ي 6، 12، 18، 24، 
ي 12، 24، 36، 48، 60 شهراً أو �ن

كة الملَحظة أعله )عىل سبيل المثال، ذروات �ن الشكل 4(. يُبحث وجود الأنماط المش�ت

ّ التوزيع من أجل تحديد ما إذا كانت  ي
30، 36، 42، 48، 54، 60 شهراً(. وينبغي أيضاً بحث أي قيعان أو ذروات واضحة عند أي من طر�ن

ي مناطق أخرى غ�ي بداية المدرج التكراري أو نهايته، فقد تدل عىل الخطأ 
ي الختيار. وإذا ظهرت ذروات أو قيعان �ن

اً محتملً �ن ن تُمثِّل تح�ي

 ، ي
ات مداها 6 شهور أو 12 شهراً. وإذا ظهر توزيع غ�ي متوقع عىل المستوى الوط�ن ي إبلغ تاريخ الميلد، لسيما إذا لوحظت عىل ف�ت

�ن

اً بما يسمح بالتقييم حسب  ينبغي بحث المدرجات التكرارية أيضاً حسب فئات تصنيف أخرى، ولكن فقط إذا كان حجم العّينة كب�ي

ي تقرير الستقصاء.
فئات التصنيف المعنية. وينبغي التماس التفس�ي لتكّدس البيانات بالشهور وإدراجه �ن

ي استقصاءات مختلفة  
الشكل 4: أمثلة لتوزيعات الأعمار )بالشهور( �ن

ي الطول تقريباً. وينبغي ملحظة 
المدرج التكراري 3 - حسب الشهر التقويمي للميالد: يجري التحقق مما إذا كانت الأعمدة متساوية �ن

ي أي بلد بالنظر إل أن توزيع الأعمار هو دالة للأنماط الشهرية للخصوبة )الشكل 5(. بيد أنه 
أنه ل يتوقع أن يكون التوزيع مثالياً �ن

/ يناير. وإذا ظهر  ي
ي بعض البلدان بشهر كانون الثا�ن

، وهي نتيجة ارتبطت عادًة �ن ن
ّ ي شهر مع�ي

ة �ن ل يتوقع أن تكون هناك ذروة كب�ي

، ينبغي بحث المدرجات التكرارية أيضاً حسب فئات تصنيف أخرى، ولكن فقط إذا كان حجم  ي
توزيع غ�ي متوقع عىل المستوى الوط�ن

ي تقرير 
اً بما يسمح بالتقييم حسب فئات التصنيف المعنية. وينبغي التماس التفس�ي لتكدس بيانات شهر الميلد وإدراجه �ن العّينة كب�ي

الستقصاء.

ن وخمس سنوات ( تََكّدس عند سنت�ي ن )اليسار( التوزيع متساو تقريباً؛ )اليم�ي

( تََكّدس عند 12 و24 و36 و48 و60 شهراً ن )اليسار( التوزيع متساو تقريباً؛ )اليم�ي
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ي استقصاءات مختلفة   
الشكل 5: أمثلة لتوزيعات الأعمار )شهر الميالد( �ن

عدد ا��طفال

�د
مي

 ال
هر

ش

عدد ا��طفال

�د
مي

 ال
هر

ش

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠
/ يناير �

 كانون الثا��

اير  شباط/ ف��

 آذار/ مارس

 نيسان/ أبريل

 أيار/ مايو

 حزيران/ يونيو

 تموز/ يوليو

 آب/ أغسطس

 أيلول/ سبتم��

ين ا��ول/ أكتوبر  ت��

/ نوفم�� �
ين الثا��  ت��

 كانون ا��ول/ ديسم��

٠ ٣٠ ٦٠ ٩٠ ١٢٠ ١٥٠

/ يناير �
 كانون الثا��

اير  شباط/ ف��

 آذار/ مارس

 نيسان/ أبريل

 أيار/ مايو

 حزيران/ يونيو

 تموز/ يوليو

 آب/ أغسطس

 أيلول/ سبتم��

ين ا��ول/ أكتوبر  ت��

/ نوفم�� �
ين الثا��  ت��

 كانون ا��ول/ ديسم��

( تََكّدس عند آذار/ مارس وحزيران/ يونيو وأيلول/ سبتم�ب ن )اليسار( التوزيع متساو تقريباً؛ )اليم�ي

3-1-4  تفضيالت الأرقام بشأن الطول/ ارتفاع القامة والوزن 

ما هو تفضيل الأرقام؟

ي 
يش�ي تفضيل الأرقام إل توزيع غ�ي متوقع للأرقام الدالة عىل قياسات الوزن والطول/ ارتفاع القامة. وقد يؤثر تفضيل الأرقام �ن

ي الجزء الصحيح من العدد. وإذا استخدمت أفرقة الستقصاء المعدات الموىص 
ي من العدد، أو عىل نحو أقل شيوعاً، �ن

الرقم الطر�ن

ي واحد: وهذا الرقم يُمثِّل ُع�ش الكيلوغرام بالنسبة 
ي الفصل 1، ينبغي أن يُظهر كل قياس للوزن والطول/ ارتفاع القامة رقم طر�ن

بها �ن

ي استقصاء يجري فيه قياس 
ن صفر و9. و�ن اوح ب�ي ات بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة.24 وهناك 10 أرقام طرفية ممكنة ت�ت للوزن والمليم�ت

طول/ ارتفاع قامة كل طفل ووزنه وتسجيلهما بالطريقة الصحيحة باستخدام معدات سليمة، ينبغي أن يكون التوزيع المتوقع لكل 

ي يحدث فيها تََكّدس للبيانات بسبب تقريب الجزء الصحيح من 
رقم 10٪ تقريباً. ويش�ي تفضيل الأرقام الصحيحة إل العملية ال�ت

العدد، عىل سبيل المثال، 10 كغ أو 75 سم. 

: وتشمل أنماط تفضيل الأرقام ما يىلي

ي صفر و5؛
	   تفضيل أن يكون الرقم الطر�ن

ي )الأرقام الطرفية( غ�ي صفر و5؛
	   تفضيل أن يكون الرقم الطر�ن

	   تفضيل التعب�ي عن الطول أو الوزن بأعداد صحيحة )عىل سبيل المثال، مضاعفات 5 أو 10 سم بالنسبة للطول و2 أو 5 كغ بالنسبة 

للوزن(. 

لماذا يوىص ببحثه؟

ن خلل جمع البيانات وتسجيلها. وقد يُسفر  قد يدل تفضيل الأرقام عىل اختلق البيانات أو عىل عدم توخي الرعاية والنتباه الكافي�ي

تحديد الأرقام المعّينة الزائدة التمثيل عن معلومات بشأن نوع الخطأ. فعىل سبيل المثال، إذا كان التوزيع التكراري يش�ي إل زيادة 

بون القراءات. وإذا كان هناك تفضيل  ن بالقياس كانوا يقرِّ ، فقد يدل ذلك أن المعني�ي ي
ي استخدام صفر و/ أو 5 كرقم طر�ن

يُعتد بها �ن

لأرقام غ�ي صفر و5، فقد يكون السبب هو اختلق البيانات. ويش�ي تفضيل الأعداد الصحيحة إل تقريب الجزء الصحيح من العدد أو 

إل اختلق البيانات.   

ي بعض الستقصاءات الديمغرافية والصحية كان يجري، وقت 
ي ل يجري فيها تقريب الطول/ ارتفاع القامة أو الوزن خلل مرحلة تنقيح البيانات. فعىل سبيل المثال، �ن

ي الحالت ال�ت
24   ل يُمكن تقييم تفضيل الأرقام إلَّ �ن

ن البيانات البالغة الصغر )استناداً إل البيانات المتاحة للعموم(.  ي لدى إعادة ترم�ي إعداد هذا المنشور، تسجيل الوزن إل خانة الك� المئوي باستخدام صفر أو 5 وإل خانة الك� الع�ش
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ية الموىص بها حالياً )الموازين الرقمية وألواح قياس الطول المزودة  وإذا كانت أفرقة الستقصاء تستخدم معدات القياسات الب�ش

ي قراءة اللوح عن طريق عّد 
ح أن يكون هناك تفضيل لأرقام معّينة بالنظر إل أن الأمر يقت�ن يط قياس مطبوع(، فمن المرجَّ ب�ش

ان رقمي  ن . وبالنظر إل أنه يوىص بم�ي ي
ن الرقم الطر�ن

ّ العلمات، والعلمتان صفر و5 أك�ش بروزاً من سائر العلمات عىل اللوح الذي يُب�ي

لقياس الوزن، فإن شاشة العرض توّفر قّيماً عددية سهلة القراءة. ولذلك فإن التقريب أقل احتمالً بالنسبة للأوزان.  

كيف يُحسب تفضيل الأرقام؟

ينبغي بحث تفضيل الأرقام بالنسبة لقياسات الوزن والطول/ ارتفاع القامة باستخدام مدرجات تكرارية محسوبة دون عوامل ترجيح 

ي العّينة بكاملها، سواًء جرى إفرادهم أو لم يجر بسبب كون 
)أوزان( العّينة لجميع الأطفال الذين يجري قياس طولهم ووزنهم �ن

ية.  قيمهم متطرفة استناداً إل الفوارق المعيارية للقياسات الب�ش

ي للوزن )أي 10 أعمدة من صفر إل 9(
	   المدرج التكراري 1: التجميع حسب كل رقم طر�ن

ي للطول/ ارتفاع القامة )أي 10 أعمدة من صفر إل 9(
	   المدرج التكراري 2: التجميع حسب كل رقم طر�ن

ي مجموعة البيانات بالأعداد الصحيحة )أي حوالي 25 عموداً من صفر إل 25(
	   المدرج التكراري 3: المدى الكامل للأوزان �ن

ي مجموعة البيانات بالأعداد الصحيحة )أي حوالي 90 عموداً من 35 إل 
	   المدرج التكراري 4: المدى الكامل لأطوال/ ارتفاع القامات �ن

)125

وينبغي أيضاً حساب تفضيل الأرقام الطرفية عددياً، باستخدام مدرجات تكرارية محسوبة دون عوامل ترجيح العّينة لجميع الأطفال 

ي العّينة بكاملها، سواًء جرى إفرادهم أو لم يجر بسبب كون قيمهم متطرفة استناداً إل الفوارق 
الذين يجري قياس طولهم ووزنهم �ن

ية. انظر الملحق 12 لحساب دليل عدم التماثل للأرقام الطرفية. ويحسب دليل عدم التماثل بالصيغة  المعيارية للقياسات الب�ش

التالية:

مجموع | النسبة المئوية الفعلية – النسبة المئوية المتوقعة| من 1 إىل 10

2    

حيث:

ي االستقصاء )عىل سبيل المثال، عدد قياسات الطول المنتهية بصفر/ جميع 
النسبة المئوية الفعلية = النسبة المئوية لالأرقام الطرفية �ن

قياسات الطول(

.) ي
النسبة المئوية المتوقعة = النسب المئوية المتوقعة للتوزيع )أي 10٪ لكل رقم طر�ن

ه كيفية عرض تفضيل الأرقام وتفس�ي

تُعرض المدرجات التكرارية الأربعة وتُفحص للكشف عن أي توزيعات غ�ي متوقعة استناداً إل العّينة بكاملها وكذلك مصنفًة حسب 

، ينبغي أيضاً فحص المدرجات التكرارية حسب فئات تصنيف أخرى. ي
الأفرقة. وإذا لوحظ توزيع غ�ي متوقع عىل المستوى الوط�ن

ة للوزن تُمثِّل 10٪ تقريباً من العّينة بالكامل وكذلك بالنسبة  المدرج التكراري 1: التحقق من أن حّصة كل من الأرقام الطرفية الع�ش

ي بشأن 
اً عن 10٪ فإن ذلك يوحي بوجود تفضيل لرقم طر�ن . وإذا كانت النسبة لأي رقم تختلف كث�ي ي بالقياس رئيسي

لكل فريق أو مع�ن

الوزن. 

ة للطول/ ارتفاع القامة تُمثِّل 10٪ تقريباً من العّينة بالكامل  المدرج التكراري 2: التحقق من أن حّصة كل من الأرقام الطرفية الع�ش

اً عن 10٪ فإن ذلك يوحي بوجود تفضيل  . وإذا كانت النسبة لأي رقم تختلف كث�ي ي بالقياس رئيسي
وكذلك بالنسبة لكل فريق أو مع�ن

ي بشأن الطول/ ارتفاع القامة. 
لرقم طر�ن

دليل عدم التماثل= 

https://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-annex12.xlsx
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المدرج التكراري 3: التحقق مما إذا كانت هناك ذروات واضحة بالنسبة لأوزان معّينة. ول يتوقع أن يكون توزيع الأوزان منتظماً تقريباً 

عند الأعداد الصحيحة، ومع ذلك ل ينبغي أن تكون هناك ذروات بارزة بدرجة مفرطة.

المدرج التكراري 4: التحقق مما إذا كانت هناك ذروات واضحة بالنسبة لأطوال/ ارتفاعات قامة معّينة. ول يتوقع أن يكون توزيع 

الأطوال/ ارتفاعات القامة منتظماً تقريباً بالأعداد الصحيحة، ومع ذلك ل ينبغي أن تكون هناك ذروات بارزة بدرجة مفرطة.

ي الشكل 6 الذي يعرض أنماط الأرقام 
وقد توّفر هذه المدرجات التكرارية معلومات عن أسباب تفضيل الأرقام. فعىل سبيل المثال، �ن

ي المدرج التكراري المجاور فهو عىل 
ن 3 و7 �ن بة؛ أّما تفضيل الرقم�ي ن صفر و5 بأن الأعداد كانت مقرَّ الطرفية، يوحي تفضيل الرقم�ي

ي توزيعات الأعداد الصحيحة )عىل سبيل المثال، ذروات واضحة عند 70 
الأرجح نتيجة اختلق البيانات. وقد تدل أي ذروات واضحة �ن

و80 و90 سم( عىل وجود مشاكل جّدية بشأن المعدات أو عىل اختلق البيانات. وهذه مجرد أمثلة توضيحية، وقد يُسفر فحص بيانات 

ل  ة عند الأعداد الصحيحة إل تقديرات غ�ي دقيقة لمعدَّ اوحة التفاقم. وتؤدي الذروات الكب�ي الستقصاء الفعلية عن وجود حالت م�ت

ي نطاق قيمة الذروة تختلف عىل نحو يُعتد به عن قيمها 
ح أن أطوال/ ارتفاع قامة الأطفال وأوزانهم �ن النتشار بالنظر إل أن من المرجَّ

الحقيقية.

ي )المدرجان التكراريان 1 و2( 
الشكل 6: أنماط مختلفة ممكنة لتوزيع الرقم الطر�ن

الشكل 7: أنماط مختلفة ممكنة لتوزيع الأرقام الصحيحة الدالة عىل الأطوال/ ارتفاع القامات )المدرج التكراري 3( 

�
��الرقم الطر �

��الرقم الطر �
��الرقم الطر

توزيع متساو تقريباً بّينات ع� التقريب (صفر و٥ بّينات ع� اخت ق البيانات
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الشكل 8: أنماط مختلفة ممكنة لتوزيع الأرقام الصحيحة الدالة عىل الأوزان )المدرج التكراري 4( 

ويوىص بحساب دليل عدم التماثل للأرقام الطرفية للوزن والطول/ ارتفاع القامة للعّينة بالكامل وكذلك لفرادى الأفرقة. وإذا كان 

اوح ُمخرَجات  ، ينبغي أيضاً فحص المدرجات التكرارية حسب فئات تصنيف أخرى. وت�ت ي
هناك توزيع غ�ي متوقع عىل المستوى الوط�ن

ن أن تحوَّل من 
ّ ي يتع�ي

ن صفر و90، وهي تُمثِّل النسبة المئوية للمشاهدات ال�ت دليل عدم التماثل للأرقام الطرفية للطول والوزن ب�ي

ي إبلغها من أجل تحقيق توزيع منتظم. والقيمة المثالية للدليل هي صفر )أي أنه 
ي إبلغها إل الأرقام المنقوص �ن

الأرقام المباَلغ �ن

ن 
ّ سة عند قيمة واحدة ويتع�ي ن إعادة توزيع صفر٪ من الأرقام الطرفية( والدرجة العظمى هي 90 )جميع الأرقام الطرفية مكدَّ

ّ يتع�ي

إعادة توزيع 90٪ من جميع الأرقام الطرفية من أجل تحقيق توزيع منتظم(.

ويؤدي تفضيل أرقام طرفية بالنسبة للوزن إل جوانب من عدم الدّقة لدى تقدير معّدل النتشار بشأن الفارق المعياري عن متوسط 

الوزن بالنسبة للعمر والفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول أك�ب من جوانب الدقة الناجمة عن تفضيل أرقام طرفية 

بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة بشأن الفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر أو الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة 

ي التقرير. 
للطول. ومع ذلك، فإن كل تفضيل لرقم هو مؤ�ش عىل نوعية البيانات وينبغي ذكره �ن

3-1-5  القيم غ�ي المعقولة للفوارق المعيارية 

ما هي القيم غ�ي المعقولة للفوارق المعيارية؟

فراد الموىص به حالياً للكشف  د. وقد جرى تعريف نظام الإ ي تقع خارج نطاق محدَّ
القيم غ�ي المعقولة هي قيم الفوارق المعيارية ال�ت

ي حّلت محل مرجع 
ي عام 2006 لدى إصدار معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية ال�ت

عن قيم الفوارق المعيارية غ�ي المعقولة �ن

ي الفرع 3-2 بشأن تحليل البيانات(. 
فراد �ن ي للإحصاءات الصحية والمنظمة. )انظر مناقشة الإ

ن المركز الوط�ن ك ب�ي نمّو الطفل25 المش�ت

وقد جرى تحديد الحدود الفاصلة عىل أساس ما هو غ�ي ممكن من الناحية البيولوجية، أو بعبارة أخرى ما ل يتفق مع الحياة. وجرى 

اض عىل هذه الحدود الفاصلة عىل أساس أن ثمة أطفالً أحياء تتجاوز فوارقهم المعيارية القيم المعرَّفة حالياً باعتبارها غ�ي  الع�ت

ي أي 
ي تتجاوز حدود القيم غ�ي المعقولة للمنظمة نادرة الحدوث �ن

معقولة )17(، وإن كانت قيم الفوارق المعيارية الحقيقية ال�ت

ي البحث. 
مجموعة سكانية. ومع ذلك فهذا موضوع يقت�ن

لماذا يوىص ببحثها؟ 

النسبة المئوية لقيم الفوارق المعيارية غ�ي المعقولة المستمدة من معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية هي مؤ�ش مهّم 

ي 
ي العادة، ترجع القيم الواقعة خارج النطاق المعقول إل سوء القياس أو عدم دّقة تاريخ الميلد أو الخطأ �ن

عىل جودة البيانات. و�ن

فراد طبقاً للمنظمة واسعة إل حّد ما فإنها عىل الأرجح ل تكشف عن جميع القيم الناجمة  تسجيل البيانات. وبالنظر إل أن نطاقات الإ

ي النطاق المعقول. 
ي القياس لأنها طبقاً للمنظمة تقع �ن

عن الخطأ �ن

نسبة الفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر غ�ي المعقولة = 

نسبة الفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول غ�ي المعقولة =

نسبة الفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر غ�ي المعقولة = 

25   يستبعد ماكرو المنظمة الأطفال إذا كان طولهم يقع خارج النطاق 45 سم إل 110 سم أو ارتفاع قامتهم يقع خارج النطاق 65 سم إل 120 سم عند حساب الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول. ويجري 

، فلدى حساب النسبة المئوية للفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول غ�ي  هذا الستبعاد قبل إفراد القيم الواقعة خارج النطاقات المعقولة للفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول. وبالتالي
و لمنظمة الصحة العالمية،  ن تحديد قيم الطول/ ارتفاع القامة الواقعة خارج النطاق )دون استخدام ماكرو المنظمة( وإضافتها للبسط والمقام . دليل أن�ش

ّ المعقولة، يتع�ي
https://www.who.int/childgrowth/software/anthro_pc_manual_v322.pdf?ua=1.

الوزن بالكيلوغرامات الكاملة الوزن بالكيلوغرامات الكاملة الوزن بالكيلوغرامات الكاملة

مثا�� مقبول الجودة مث�� للمشاكل
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كيف تُحسب؟ 

حة لجميع الأطفال الذين يجري  ينبغي حساب النسبة المئوية لقيم الفوارق المعيارية غ�ي المعقولة باستخدام العّينة غ�ي المرجَّ

ات التالية  ي العّينة كلها. وبالنسبة لنهج الستبعاد الثابت الموىص به حالياً، تُعت�ب قيم الفوارق المعيارية الواقعة خارج الف�ت
قياسهم �ن

غ�ي معقولة: الفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر )-6، +6(، الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول )-5، 

+5(، الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر )-6، +5(. وينبغي إفراد هذه القيم عىل نحو منفصل لكل نوع من أنواع 

ية )الفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر، والفارق المعياري عن متوسط الوزن  الفوارق المعيارية للقياسات الب�ش

مكان إفراد بعض الأطفال بشأن أحد الفوارق  ي أن بالإ
بالنسبة للعمر، والفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول(، وهو ما يع�ن

ية ولكن عدم إفرادهم بشأن فارق معياري آخر. وتُتاح مجموعات إحصائية وبرمجيات لحساب الفوارق  المعيارية للقياسات الب�ش

ية26)18(. دة سلفاً لكل من الفوارق المعيارية للقياسات الب�ش ات المحدَّ ي تقع خارج الف�ت
ية وإفراد الحالت ال�ت المعيارية للقياسات الب�ش

عدد االأطفال ذوي الفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر >-6 أو <6

إجماىلي االأطفال المعروف طولهم وتاريخ ميالدهم

عدد االأطفال ذوي الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول >-5 أو <5

إجماىلي االأطفال المعروف طولهم ووزنهم

عدد االأطفال ذوي الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر >-6 أو <5

إجماىلي االأطفال المعروف وزنهم وتاريخ ميالدهم

ي عىل الأقل معرفة شهر وعام الميلد.
ملحوظة: تاريخ الميلد يقت�ن

ها كيفية عرضها وتفس�ي

ينبغي عرض النسبة المئوية للقيم غ�ي المعقولة لكل دليل بصورة منفصلة، أي بشأن الفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة 

للعمر والفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول والفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر، وذلك للعّينة الوطنية 

وكذلك لكل فريق. وإذا كانت النسبة المئوية للقيم غ�ي المعقولة تتجاوز 1٪ فإن ذلك يش�ي إل سوء نوعية البيانات )19(. وتستند هذه 

ي للإحصاءات الصحية 
ن المركز الوط�ن ك ب�ي العتبة البالغة 1٪ إل نطاقات القيم غ�ي المعقولة المستمدة من مرجع نمّو الطفل المش�ت

ي عام 1995. ومن المتوقع الحفاظ عىل العتبة 
اء المنظمة �ن ومنظمة الصحة العالمية والمستخدمة آنذاك، وكذلك مداولت لجنة خ�ب

نفسها لدى الستناد إل نطاقات القيم غ�ي المعقولة طبقاً لمعاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية، بالنظر إل أن هذه المعاي�ي 

موضوعة عىل نحو يتسق مع المعاي�ي السابقة. وإذا كانت النسبة المئوية للقيم غ�ي المعقولة تتجاوز 1٪، ينبغي بحث النسبة المئوية 

ي يجري إفرادها يش�ي بصورة موثوقة إل 
ن أن ارتفاع النسبة المئوية للقيم ال�ت ي ح�ي

للقيم غ�ي المعقولة حسب فئات تصنيف أخرى. و�ن

ورة أن البيانات ذات جودة مناسبة بالنظر إل أن قيماً غ�ي دقيقة  ي بالرصن
سوء نوعية البيانات، فإن انخفاض هذه النسبة المئوية ل يع�ن

ي لم يجر إفرادها طبقاً لمعاي�ي منظمة الصحة العالمية.
ي نطاق القيم ال�ت

قد تكون مع ذلك موجودة �ن

3-1-6  النحراف المعياري للفوارق المعيارية

ما هو النحراف المعياري؟ 

اً،  ي مجموعة بيانات. وكلما كان النحراف المعياري صغ�ي
ّ بصورة كمّية عن مدى التباين �ن ي يع�ب

النحراف المعياري هو مقياس إحصا�أ

اً، ازداد تشتت نقاط البيانات. والنحراف المعياري ل يكون  ازداد تجّمع نقاط البيانات حول المتوسط. وكلما كان النحراف المعياري كب�ي

نسبة الفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر غ�ي المعقولة = 

نسبة الفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول غ�ي المعقولة =

نسبة الفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر غ�ي المعقولة = 

26   يستبعد ماكرو المنظمة الأطفال إذا كان طولهم يقع خارج النطاق 45 سم إل 110 سم أو ارتفاع قامتهم يقع خارج النطاق 65 سم إل 120 سم عند حساب الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول. ويجري 

، لدى حساب النسبة المئوية للفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول غ�ي  هذا الستبعاد قبل إفراد القيم الواقعة خارج النطاقات المعقولة للفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول. وبالتالي
ن تحديد قيم الطول/ ارتفاع القامة الواقعة خارج النطاق )دون استخدام ماكرو المنظمة( وإضافتها للبسط والمقام.

ّ المعقولة، يتع�ي
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ي أن جميع نقاط البيانات مساوية للمتوسط أو أن مجموعة البيانات 
سالباً؛ وأقل قيمة ممكنة للنحراف المعياري هي صفر، وهو ما يع�ن

ل تتضمن سوى قيمة واحدة فقط، عىل سبيل المثال، لو أن قيم الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول لجميع الأطفال 

كانت متساوية. 

ن العّينة المرجعية لمعاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية لعام 2006، طبقاً للتعريف، توزيعاً معتدلً معيارياً متوسطه صفر 
ّ وتُب�ي

ي ذلك الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر والفارق 
ية بما �ن وانحرافه المعياري 1 بالنسبة لجميع أدلة القياسات الب�ش

المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول والفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر. وتستند معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة 

ويج  ازيل وغانا والهند وال�ن ي خمس قارات مختلفة )ال�ب
الصحة العالمية إل عّينة من الأطفال الأصحاء من ستة بلدان مختلفة تقع �ن

ت العّينة عمداً لتكون  ي بيئة ل تعرقل النمّو الأمثل. وقد اخت�ي
وعمان والوليات المتحدة( ومن مجموعات عرقية متنّوعة ويعيشون �ن

ي النمّو الأمثل، عىل سبيل المثال، الحالة القتصادية للأ�ة المعيشية وسلوك 
ي يُمكن أن تؤثّر �ن

ات ال�ت متجانسة فيما يتعلق بالمتغ�ي

ن والولدة عند تمام الحمل وممارسات التغذية وغياب أي مراضة ذات شأن.  الأم بشأن التدخ�ي

ي 
ي تعيش �ن

ي صفوف المجموعات السكانية المحرومة أو تلك ال�ت
ع �ن ويتوافر قدر أقل من المعلومات بشأن النحراف المعياري المتوقَّ

ي لمنظمة الصحة العالمية لعام 1995 باستخدام النحراف 
ية التق�ن بيئات ل تدعم النمّو الأمثل. وقد أوىص تقرير القياسات الب�ش

ي فحصاً 
المعياري كمعيار لجودة البيانات: وأُش�ي إل أن الدراسات المنطوية عىل انحراف معياري يقع خارج النطاقات التالية تقت�ن

ية: من 1.1 إل 1.3 بالنسبة للفارق المعياري عن  أك�ش رصامة للكشف عن مشاكل محتملة متعلقة بتقييم الأعمار والقياسات الب�ش

متوسط الطول بالنسبة للعمر، ومن 1.0 إل 1.2 بالنسبة للفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر، ومن 0.85 إل 1.1 بالنسبة 

د جودة البيانات لأسباب متنّوعة: ي تُحدِّ
ن تنقيح هذه الحدود ال�ت

ّ للفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول. بيد أنه يتع�ي

ي 
	   أنها ُوضعت باستخدام مجموعة من الستقصاءات لم تكن كلها ممثِّلة وطنياً وشملت عّدة استقصاءات تغذوية �يعة جرت �ن

داتها؛ حالت الطوارئ، حيث كانت المجموعة السكانية المعنية أك�ش تجانساً عىل الأرجح فيما يتعلق بالحالة التغذوية ومحدِّ

ي للإحصاءات 
ن المركز الوط�ن ك ب�ي 	   أنها كانت مستندة إل توزيع الفوارق المعيارية المحسوبة باستخدام مرجع نمّو الطفل المش�ت

ي عام 2006 بمعاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية المستخدمة الآن؛
الصحية ومنظمة الصحة العالمية الذي استعيض عنه �ن

فراد المطبَّق لستبعاد القيم المتطرفة كان محافظاً بدرجة أك�ب )أي أن نطاقات الستبعاد كانت أضيق( مقارنًة بنظام  	   أن نظام الإ

فراد الموىص به حالياً )انظر الجدول 5(، مما يؤدي إل نطاقات أضيق للنحراف المعياري.  الإ
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 يوىص بها حالياً

 لأغراض الستبعاد
 قبل حساب تقديرات

 معّدلت النتشار وتوليد
 النحرافات المعيارية
لتقييم جودة البيانات

 كانت تستخدم سابقاً
 لأغراض الستبعاد قبل

 حساب تقديرات معّدلت
 النتشار ولكن ل يوىص بها

لأي أغراض حالياً

 كانت تستخدم سابقاً لأغراض
 الستبعاد لدى توليد نطاقات

 النحرافات المعيارية لتقييم جودة
 البيانات ولكن ل يوىص بها لأي

أغراض حالياً

 الغرض من
النطاقات

سلسلة التقارير التقنية 

)19( 1995 ،854

ن المركز  ك ب�ي المرجع المش�ت

ي للإحصاءات الصحية 
الوط�ن

ومنظمة الصحة العالمية 

)21 ،20(

معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة 

العالمية )18( 

المرجع 

ثابت ثابت مرن*  ثابت فراد نوع الإ

>-6 أو <6 >-6 أو <6 >-4 أو <4 >-5 أو <3 الفارق المعياري 

عن متوسط الطول 

بالنسبة للعمر 

>-6 أو <5 >-4 أو <6 >-4 أو <4 >-4 أو <5 الفارق المعياري 

عن متوسط الوزن 

بالنسبة للطول 

>-5 أو <5 >-6 أو <6 >-4 أو <4 >-5 أو <5 الفارق المعياري 

عن متوسط الوزن 

بالنسبة للعمر 

الجدول 5: معاي�ي الستبعاد المستخدمة سابقاً وحالياً بشأن تطبيقات مختلفة27 

* حول متوسط الستقصاء الملَحظ

/ يناير 2019، تقديرات تالية للتحليل  ي
كة لسوء التغذية،28 بدءاً من كانون الثا�ن وتتضمن مجموعة البيانات القطرية للتقديرات المش�ت

رت النحرافات المعيارية لكل من الفوارق المعيارية عن متوسط الطول  ي 112 بلداً. وُقدِّ
مستمدة من 474 استقصاًء ممثلً وطنياً جرت �ن

بالنسبة للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر لهذه 

ي تجري مناقشتها تحت العنوان »كيف يُحسب« أدناه. وهي تتضمن استقصاءات 
الستقصاءات بعد تطبيق حالت الستبعاد ال�ت

تتفاوت فيها بقدر كب�ي قيم النحراف المعياري للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط 

ن الخامس  ن الخامس والمئ�ي الوزن بالنسبة للطول والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر. وكان الوسيط )والمئ�ي

والتسعون( 1.54 )1.21 و2.03( بالنسبة للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر و1.27 )1.04 و1.72( بالنسبة للفوارق 

المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول و1.22 )1.06 و1.52( بالنسبة للفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر. وربما 

ي النحرافات المعيارية المستمدة من هذه الستقصاءات إل توليفة من بيانات متباينة الجودة وعدم تجانس 
يرجع التفاوت الكب�ي �ن

ن الخامس والتسعون المستمد من  د المئ�ي داتها. ومع ذلك، يُجسِّ المجموعة السكانية للستقصاء فيما يتعلق بالحالة التغذوية ومحدِّ

ة جداً عىل السواء للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة  ي قاعدة البيانات العالمية قيماً كب�ي
الستقصاءات المعاد تحليلها �ن

ه  ي مجموعة البيانات أك�ب مما يُمكن تفس�ي
للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول؛ وبعض النحرافات المعيارية �ن

ن )وهما معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية والمرجع  ن الدولي�ي ي المرجع�ي
ات �ن ة بدللة القيم الفعلية بالكيلوغرامات أو السنتيم�ت ي آخر عمودين، فإن الختلفات صغ�ي

27   رغم أن الحدود الفاصلة مختلفة �ن

ي كانت 
فراد لأغراض استيفاء معاي�ي الستبعاد طبقاً لمنظمة الصحة العالمية ُوضعت بحيث تتسق مع تلك ال�ت وط الإ ي للإحصاءات الصحية ومنظمة الصحة العالمية(. ويرجع ذلك إل أن �ش

ن المركز الوط�ن ك ب�ي المش�ت
ي للإحصاءات الصحية ومنظمة الصحة العالمية. 

ن المركز الوط�ن ك ب�ي ي المرجع المش�ت
مستخدمة أصلً �ن

    https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/; http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en/    27     

http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en/
https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/
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ي الغالب إل سوء نوعية البيانات. ويُمكن للمرء أن يقول بثقة أنه كلما 
عىل نحو معقول بعدم تجانس المجموعة السكانية، وهي ترجع �ن

ية يُمكن تفس�ي ذلك عىل نحو معقول بدرجة أك�ب بسوء نوعية البيانات ل بعدم  ت قيم النحرافات المعيارية لأدلة القياسات الب�ش ك�ب

ر تماماً،  َّ تجانس المجموعة السكانية. وعىل الرغم من أن تقييم جودة البيانات استناداً إل النحرافات المعيارية للفوارق المعيارية م�ب

ي الأمر مزيداً من البحث لوضع نطاقات تحظى بالقبول للنحراف المعياري للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر 
يقت�ن

والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر.  

كة لسوء التغذية ي مجموعة البيانات القطرية للتقديرات المش�ت
الشكل ٩: الفوارق المعيارية بشأن 474 استقصاًء ممثالً وطنياً �ن
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ن الأول والثالث والسبلت تُمثِّل قيم النحراف  ملحوظة: خط المنتصف والقيمة يمثلن الوسيط وحافتا المستطيل تمثلن الُربيع�ي

كة لسوء التغذية. ي مجموعة البيانات القطرية للتقديرات المش�ت
المعياري الُدنيا والقصوى حسب الفارق المعياري �ن

لماذا يُحسب؟

ة وتحديد أسبابها مهاماً مهّمة لتقييم جودة البيانات. وتقديرات معّدل انتشار التقزّم والهزال  بلغ بالنحرافات المعيارية الكب�ي يُمثِّل الإ

ات ثنائية تقيس النسبة المئوية للأطفال الذين تتجاوز قيم الفوارق المعيارية لديهم حدوداً فاصلة معّينة  وزيادة الوزن هي متغ�ي

)عىل سبيل المثال، >- ضعف النحراف المعياري بالنسبة للهزال أو التقزّم و<+ ضعف النحراف المعياري بالنسبة لزيادة الوزن(. 

ي النحراف المعياري بطريقة زائفة نتيجًة لسوء نوعية البيانات، فمن الأرجح أن تقديرات معّدلت النتشار ستكون 
وإذا حدثت الزيادة �ن

ي تقدير معّدلت النتشار أك�ب بالنسبة لتقديرات فئات سوء التغذية الوخيم )عىل سبيل 
مبالغاً فيها. وستكون المبالغة النسبية �ن

المثال، >- ثلثة أمثال النحراف المعياري و<+ ثلثة أمثال النحراف المعياري(. 

ي النحرافات المعيارية الواسعة الملَحظة. وتتمثَّل إحدى 
وكلما زاد النحراف المعياري، زاد احتمال مساهمة البيانات السيئة النوعية �ن

ي الفوارق المعيارية الذي يُمكن أن يُعزى إل عدم 
ي التحديد الكّمي لمدى التشتت �ن

المسائل البحثية المنطوية عىل الكث�ي من التحدي �ن

ي القياس. ويُمكن للمرء أن يقول ما يىلي بشأن النحرافات 
ي البيئات الضارة بالنمّو الأمثل ومدى ما يُمكن أن يُعزى إل الخطأ �ن

التجانس �ن

المعيارية للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر والفوارق 

المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول: 

ي تث�ي 
ي لمنظمة الصحة العالمية لعام 1995 مجموعة من نطاقات النحرافات المعيارية ال�ت

ية التق�ن ح تقرير القياسات الب�ش 	   يق�ت
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ي 
د الستقصاءات الممثِّلة وطنياً �ن ي التنقيح لكي تُجسِّ

ي حالة تجاوزها: بيد أن هذه الحدود الفاصلة تقت�ن
جودة البيانات القلق �ن

صفوف المجموعات السكانية المتسمة بدرجات متفاوتة من سوء التغذية ومعاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية المستخدمة 

حالياً. وعادًة تكون النحرافات المعيارية للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر أك�ب منها للفوارق المعيارية عن 

متوسط الوزن بالنسبة للعمر أو الفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول. ويرجع بعض هذا الختلف عىل الأرجح 

ي القياس لأن قياس الطول بطريقة موثوقة أك�ش صعوبة من قياس الوزن باستخدام المعدات المتاحة حالياً؛ ويُمثِّل 
إل الخطأ �ن

ي ل تر�ت نظم تسجيل المعلومات الحياتية لديها 
ي المجموعات السكانية ال�ت

الحصول عىل تاريخ ميلد جدير بالثقة مشكلة أيضاً �ن

ي تُمثِّل النمّو الطولي عن الفوارق 
ح أن يختلف تشتت الفوارق المعيارية ال�ت إل المستوى المعياري. وعلوة عىل ذلك، من المرجَّ

ي من سوء التغذية. كذلك، يُمكن 
ي تعا�ن

ي صفوف المجموعات السكانية ال�ت
ي تُمثِّل سوء التغذية الحاد، ولسيما �ن

المعيارية ال�ت

ي صفوف المجموعات 
للفوارق المعيارية عن متوسط الطول أو ارتفاع القامة بالنسبة للعمر أن تتسم بدرجات أك�ب من التشتت �ن

ي الطول أو ارتفاع القامة 
ن النقص �ن ي تتغذى جيداً لإ

ي صفوف المجموعات السكانية ال�ت
ي من سوء التغذية منها �ن

ي تعا�ن
السكانية ال�ت

ي تُمثِّل 
ي انحرافات معيارية أك�ب للفوارق المعيارية ال�ت

ي البلد �ن
تراكمي؛ وقد تتجسد المستويات المتفاوتة لسوء التغذية الجوهري �ن

ي تُمثِّل البيانات فيها 
البيانات فيها نقصاً تراكمياً )أي الفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر( منها للفوارق المعيارية ال�ت

نقصاً غ�ي تراكمي )أي الفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول(.

	   تتجه النحرافات المعيارية للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر إل النخفاض عند النتقال من مجموعة الأطفال 

الأصغر سناً إل مجموعة الأطفال الأك�ب سناً، كما يتضح من الشكل 10 أدناه، استناداً إل 571 استقصاًء يُتاح بالنسبة لها تقسيم 

ي النحراف 
كة لسوء تغذية الأطفال. ويرجع بعض هذا التساع �ن ي قاعدة بيانات التقديرات المش�ت

ائحي حسب العمر وُمدرجة �ن �ش

ي المقابل، قد يكون من الأي� تحديد تاريخ ميلد 
المعياري إل أخطاء القياس لأن قياس الطول أصعب من قياس الوزن. و�ن

ي هذه الفئة العمرية. بيد أن 
صغار الرّضع المولودين قبل الستقصاء ببضعة شهور فقط، مما يؤدي إل انحرافات معيارية أضيق �ن

ي الأطفال الأك�ب سناً حيثما يحدث 
ي الفوارق المعيارية لصغار الأطفال بأك�ش مما تؤثّر به �ن

ي العمر يُمكن أن تؤثّر �ن
ة �ن الأخطاء الصغ�ي

ي عمر طفل يبلغ شهراً واحداً من العمر يؤدي عادًة إل فارق معياري 
خطأ من نفس الدرجة )أي أن عدم الدّقة بمقدار 15 يوماً �ن

ي الرابعة من العمر يؤدي عادًة إل 
ي عمر طفل �ن

ن أن عدم الدّقة بمقدار 15 يوماً �ن ي ح�ي
مختلف عن متوسط الطول بالنسبة للعمر �ن

نفس الفارق المعياري تقريباً عن متوسط الطول بالنسبة للعمر(. وعلوة عىل ذلك، تزداد النحرافات المعيارية للفوارق المعيارية 

د  عن متوسط الطول بالنسبة للعمر طبقاً لمعاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية باطراد مع زيادة عدد شهور العمر بما يُجسِّ

مسارات النمّو المتباعدة للأطفال المولودين عند تمام الحمل الذين يحصلون عىل تغذية جيدة لدى النظر إل النمّو مقطعياً عند 

ي عّينات أخرى لأطفال تشمل حالت ولدة قبل تمام الحمل، قد تكون النحرافات المعيارية أك�ب عند الولدة 
أعمار معّينة. و�ن

ًة. وبعده مبا�ش
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ي 422 استقصاًء 
الشكل 10: النحراف المعياري للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر حسب الفئات العمرية �ن

كة لسوء التغذية  ي قاعدة بيانات التقديرات المش�ت
ُمدرجة �ن

ن الأول والثالث والسبلت تُمثِّل قيم النحراف  ملحوظة: خط المنتصف والقيمة يمثلن الوسيط وحافتا المستطيل تمثلن الُربيع�ي

المعياري للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر الدنيا والقصوى حسب الفئة العمرية للستقصاءات المعروفة تقديرات 

كة لسوء التغذية.  ي مجموعة البيانات القطرية للتقديرات المش�ت
النحراف المعياري فيها لكل فئة عمرية �ن

ي النحرافات المعيارية لدى مقارنة الأولد والبنات، اللهم إلَّ زيادة طفيفة للأولد ربما ترجع إل أن 
ول يوجد اختلف جوهري متوقع �ن

ن استناداً إل 513 استقصاًء  ن الجنس�ي ن الشكل 11 هذه الأنماط المتوقعة ب�ي
ّ ي صفوفهم. ويب�ي

معّدلت الولدة قبل تمام الحمل أعىل �ن

كة لسوء تغذية الأطفال. ي قاعدة بيانات التقديرات المش�ت
ائحي حسب الجنس وُمدرجة �ن يُتاح بالنسبة لها تقسيم �ش
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الشكل 11: النحراف المعياري للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة 

ي قاعدة بيانات التقديرات 
ي 473 استقصاًء ُمدرجة �ن

للطول والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر حسب الجنس �ن

كة لسوء التغذية  المش�ت

ن الأول والثالث والسبلت تُمثِّل قيم النحراف  ملحوظة: خط المنتصف والقيمة يمثلن الوسيط وحافتا المستطيل تمثلن الُربيع�ي

المعياري للفوارق المعيارية الُدنيا والقصوى حسب الجنس للستقصاءات المعروفة تقديرات النحراف المعياري فيها للأولد والبنات 

كة لسوء التغذية.  ي مجموعة البيانات القطرية للتقديرات المش�ت
�ن

كيف يُحسب؟

حة لجميع الأطفال الذين يجري قياس أطوالهم وأوزانهم بعد استبعاد  ينبغي حساب النحراف المعياري باستخدام العّينة غ�ي المرجَّ

فراد  فراد الثابت طبقاً لمنظمة الصحة العالمية من مجموعة البيانات )انظر الفرع 3-2 بشأن تحليل البيانات فيما يتعلق بقيم الإ قيم الإ

الثابت طبقاً لمنظمة الصحة العالمية(. والصيغة هي:

ي مجموعة البيانات. 
 حيث n = العدد الإجمالي لنقاط البيانات وY- = متوسط Yi وYi = كل قيمة �ن

كيفية العرض والتفس�ي

يوىص بعرض النحراف المعياري لكل مؤ�ش )الفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفارق المعياري عن متوسط الوزن 

، وبالنسبة للأفرقة وسائر  ي
بالنسبة للطول والفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر( بطريقة منفصلة، وعىل المستوى الوط�ن

 ، ي
ائح معّينة إذا كانت أك�ب من النحراف المعياري للتقدير الوط�ن فئات التصنيف. وينبغي بحث النحرافات المعيارية الخاصة ب�ش

ن الأولد والبنات أو التفاوتات  ة ب�ي ن الفئات حيثما ل ينبغي توقعها )عىل سبيل المثال، الختلفات الكب�ي ة ب�ي وكذلك الختلفات الكب�ي

ي تقرير الستقصاء.
ها �ن ن الفئات العمرية المتجاورة(، وتفس�ي ة ب�ي الكب�ي

ي الأمر مزيداً من البحث لوضع إرشادات بشأن كيفية استنباط المساهمة النسبية لأخطاء القياس من التوزيع المتوقع المرتبط 
ويقت�ن

ن حدود فاصلة يُمكن عندها بمزيد من الثقة تقرير أن النحرافات المعيارية لكل  ي أي استقصاء، وتعي�ي
بالمجموعة السكانية المعنية �ن

ية متعلقة بسوء نوعية البيانات.    دليل قياسات ب�ش



بلغ  96 صفحة I معالجة البيانات وتقييم الجودة والتحليل والإ

3-1-7  اعتدال )التواء وتفلطح( الفوارق المعيارية

ما هو اعتدال )التواء وتفلطح( الفوارق المعيارية؟

إن توزيع الفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر والفوارق 

ي المجموعة 
ي يحدث فيها كل فارق معياري �ن

ي من المّرات ال�ت المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول هو وصف للعدد النس�ب

السكانية للستقصاء. والتوزيع المعتدل المعياري هو منح�ن متماثل عىل شكل ناقوس متوسطه صفر وانحرافه المعياري 1. وتشمل 

أنماط الحيود عن التوزيع المعتدل المنحنيات غ�ي المتماثلة أو الذروية أو المسطحة. واللتواء هو مقياس لعدم التماثل: فمنح�ن 

التوزيع المعتدل المتماثل تماماً تكون قيمة التوائه صفراً ويكون التوزيع متساوياً عىل نصفيه الأيمن والأي�. وعندما يكون معامل 

: ويش�ي ذلك إل أن الحالت عىل الجانب الأيمن من منح�ن التوزيع أك�ش منها عىل  ن اللتواء موجباً، يكون التوزيع ملتوياً إل اليم�ي

ي المقابل، 
ي الجانب أو الطرف الأيمن من منح�ن التوزيع. و�ن

اً عىل وجود قيم متطرفة �ن ي العادة مؤ�ش
الجانب الأي�، ويكون ذلك �ن

عندما يكون معامل اللتواء سالباً، يكون التوزيع ملتوياً إل اليسار )انظر الشكل 12(. وكما هو الحال بالنسبة لللتواء، يصف التفلطح 

ي المنح�ن من شكل الذيل 
اب طر�ن الحيود عن الشكل المعتدل للتوزيع الحتمالي )انظر الشكل 13(. والتفلطح هو مقياس لمدى اق�ت

وهو أيضاً وصف لمدى ِحّدة ذروة التوزيع التكراري أو تسّطحها: فإذا كان معامل التفلطح يساوي 3 فإنه يُمثِّل مجموعة سكانية ذات 

ي أن هناك العديد من القيم 
توزيع معتدل. وعندما تكون قيمة التفلطح أك�ب من 3، يكون المنح�ن مسطحاً وبروزه منخفضاً: وذلك يع�ن

ي المقابل، إذا كان التفلطح أقل من 3، تكون الذروة عالية 
ي التوزيع المعتدل. و�ن

ع �ن ن بما يتجاوز ما يتوقَّ ي منطقة الذيل�ي
المتطرفة �ن

ين نسبياً. ويكون الذيلن بالتالي قص�ي

الشكل 12: أنماط ممكنة مختلفة من اللتواء

الشكل 13: أنماط ممكنة مختلفة من التفلطح

لماذا ينبغي بحثه؟ 

يُمكن لفهم شكل التوزيع التكراري أن يوّفر معلومات عن المجموعة السكانية للستقصاء وجودة البيانات. وقد أظهر تطبيق معاي�ي نمّو 

ي بيئة ل تعرقل النمّو أن توزيع كل من الفوارق 
الطفل لمنظمة الصحة العالمية استناداً إل عّينة من الأطفال الأصحاء الذين يعيشون �ن

ي يجري استقصاؤها تتسم بتوزيع معتدل 
ض أن المجموعات السكانية ال�ت ي بعض الأحيان، يُف�ت

ية معتدل. و�ن المعيارية للقياسات الب�ش

ي صفوف 
ي المجموعة السكانية. بيد أن التوزيعات الحتمالية �ن

ي تؤثّر �ن
وأن إزاحة ستطرأ عىل هذا التوزيع حسب درجة سوء التغذية ال�ت

ي من سوء التغذية يُمكن أن تحيد عن التوزيع المعتدل ولسيما عندما تكون هناك جوانب عديدة من 
ي تعا�ن

المجموعات السكانية ال�ت

عدم المساواة أو أشكال وخيمة من سوء التغذية )عىل سبيل المثال، ارتفاع معّدل التقزّم الوخيم أو كون زيادة الوزن مشكلة ذات 

٥- ٤- ٣- ٢- ١- ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

توزيع موجب ا�لتواء

٥- ٤- ٣- ٢- ١- ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

توزيع معتدل

٥- ٤- ٣- ٢- ١- ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

توزيع سالب ا�لتواء

٥- ٤- ٣- ٢- ١- ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

توزيع مفلطح

٥- ٤- ٣- ٢- ١- ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

توزيع معتدل

٥- ٤- ٣- ٢- ١- ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

منح�� ضعيف التفلطح
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ورة.  شأن بالنسبة لمجموعة سكانية فرعية معّينة( دون وجود دلئل عىل أن ثمة مشاكل متعلقة بجودة البيانات بالرصن

ي المقابل، ينبغي لحالت الحيود عن 
ول يُمكن التوصل إل استنتاجات بشأن جودة البيانات استناداً إل قيم اللتواء والتفلطح فقط. و�ن

ي الأمر مزيداً 
ي وجود مشاكل أخرى مكتشفة خلل التحقق من جودة البيانات، أن تث�ي النشغال. ويقت�ن

التوزيع المعتدل، لدى بحثها �ن

رة من أنواع مختلفة من سوء التغذية وأيضاً فهم كيف يُمكن  ي المجموعات السكانية المترصن
من البحث من أجل فهم أنماط التوزيع �ن

ي توحي بالحيود عن العتدال أن تش�ي إل وجود مشاكل بشأن جودة البيانات.
لقيم اللتواء والتفلطح ال�ت

كيف يُحسب؟

يُمكن الحصول عىل منحنيات توزيع الفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة 

للطول والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر باستخدام منحنيات الكثافة. وينبغي وضع هذه المنحنيات استناداً إل 

ي جرى 
كامل عّينة الأطفال الذين جرى قياسهم ووزنهم، دون عوامل ترجيح )أوزان( للعّينة، وبعد استبعاد الفوارق المعيارية ال�ت

فراد الثابت طبقاً لمنظمة الصحة العالمية( من مجموعة البيانات.  إفرادها )انظر الفرع 3-2 بشأن تحليل البيانات فيما يتعلق بقيم الإ

	   منح�ن الكثافة 1: الفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر 

	   منح�ن الكثافة 2: الفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول 

	   منح�ن الكثافة 3: الفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر 

ويساعد التحقق من اعتدال توزيعات الفوارق المعيارية عىل تقييم حالت الحيود عن التوزيع المعتدل، استناداً إل قياسات اللتواء 

والتفلطح. وينبغي حساب معاملت اللتواء والتفلطح أيضاً بالنسبة للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفوارق 

المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر دون عوامل ترجيح العّينة بعد 

ي جرى إفرادها. 
استبعاد الفوارق المعيارية ال�ت

سون، وإن كان  -ب�ي حتان أدناه تستندان إل معامل في�ش وهناك صيغ مختلفة لتحديد معاملت اللتواء والتفلطح: والصيغتان المق�ت

مكان تطبيق صيغ أخرى. بالإ

سون: - ب�ي صيغة تقييم اللتواء باستخدام معامل في�ش

سون: - ب�ي صيغة تقييم التفلطح باستخدام معامل في�ش

ي المقام بدلً من n-1( وn = حجم العّينة.
حيث Y - = المتوسط وs = النحراف المعياري )محسوباً باستخدام n �ن

كيفية العرض والتفس�ي

تُعرض الرسوم البيانية لمنح�ن توزيع العّينة الوطنية وكذلك حسب الأفرقة وتُدرَس تحرياً عن أنماط التوزيع غ�ي المتوقعة. ومن 

العس�ي تفس�ي حالت حيود الفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول 

والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر عن العتدال، بالنظر إل أن ذلك قد يدل عىل مجموعات سكانية سيئة التغذية 

ي من أشكال وخيمة من سوء التغذية، أو قد يدل عىل سوء نوعية البيانات، 
بحق ومتسمة بمستويات عالية من عدم المساواة و/ أو تعا�ن

ي أي 
ي الأمر مزيداً من البحث لتوف�ي إرشادات عملية بشأن كيفية تفس�ي شكل منح�ن التوزيع �ن

أو عىل توليفة من الأمرين معاً. ويقت�ن
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. ي التفس�ي
ن المجموعات معلومات قد تساعد �ن استقصاء. ومع ذلك، يُمكن أن توّفر مقارنة التوزيعات ب�ي

وفيما يتعلق بمنحنيات الكثافة 1 و2 و3: ينبغي التحقق من أن أطراف منحنيات توزيع الفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة 

للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر تنتهي بطريقة 

تدريجية ل فجائية. وإذا انتهى التوزيع بطريقة فجائية، فقد يدل ذلك عىل وجود مشاكل بشأن جودة البيانات.

ويوىص بحساب معاملت اللتواء والتفلطح للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط 

ن ل توجد حدود فاصلة  ي ح�ي
الوزن بالنسبة للطول والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر لعّينة الستقصاء بالكامل.29 و�ن

ن ل توجد  ي ح�ي
معرَّفة، جرت العادة عىل اعتبار أن المعامل الذي يقل عن -0.5 أو يزيد عىل +0.5 يدل عىل وجود التواء. وبالمثل، �ن

حدود فاصلة معرَّفة، بوجه عام يدل المعامل الذي يقل عن 2 أو يزيد عىل 4 عىل وجود تفلطح. وعلوة عىل ذلك، بالنظر إل أن 

ي يُحصل عليها باستخدام 
مجيات 3 من القيمة ال�ت معامل تفلطح التوزيع المعتدل المعياري يساوي 3، تَطرح بعض الصيغ وغالبية ال�ب

ي حال التوزيع المعتدل المعياري: وبالتالي فإن هذه الصيغ تُمثِّل »التفلطح 
الصيغة أعله للحصول عىل قيمة تفلطح مساوية للصفر �ن

الزائد«. وعند استخدام هذه الصيغ، يش�ي معامل التفلطح الأقل من -1 أو الأك�ب من 1 إل التفلطح. وإذا وقعت عوامل اللتواء أو 

التفلطح خارج هذه النطاقات، ينبغي بحث العوامل حسب فئات تصنيف أخرى.

3-2  تحليل البيانات – نهج التحليل المعياري
ن الفرع الراهن مختلف 

ّ ي وتُقيِّم جودة البيانات. ويب�ي
تصف الفصول والفروع السابقة خطوات تعزيز جودة البيانات خلل العمل الميدا�ن

عداد مجموعة البيانات ح�ت الحساب الفعىلي  ية، منذ المراحل المبكرة لإ ي ينبغي مراعاتها لدى تحليل القياسات الب�ش
العتبارات ال�ت

لتقديرات معّدل النتشار. 

ية للأطفال الذين جرى اعتيانهم  : مقارنة القياسات الب�ش ن ي صفوف الأطفال مرحلت�ي
ويشمل حساب معّدل انتشار سوء التغذية �ن

ببيانات مرجعية )حساب الفوارق المعيارية( ثم حساب نسبة الأطفال الذين تقع الفوارق المعيارية لديهم تحت حدود فاصلة معّينة 

ات الغذائية المعنية )عىل سبيل المثال، تقديرات معّدل انتشار التقزّم أو الهزال(. أو فوقها بالنسبة لكل من المؤ�ش

وبالنسبة لهذه التحاليل، يعتمد النهج المعياري الموىص به أدناه كبيانات مرجعية معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية )انظر 

و لمنظمة الصحة العالمية. وتُتاح  الملحظة 8( ويُمكن الضطلع به باستخدام برمجيات معيارية من قبيل محلل الستقصاءات أن�ش

امج الإحصائية الرئيسية أيضاً )الإجراءات الكاملة متاحة للمجموعات وR وSTATA وSAS وSPSS( من أجل تحليل  وحدات مكرو لل�ب

ي استقصاءات تقدير معّدلت النتشار.30 وتتاح 
البيانات استناداً إل البيانات المرجعية للفوارق المعيارية للأطفال وتصميم العتيان �ن

نم عىل نحو وثيق بالنهج المعياري الموىص به.31 ويُمكن أيضاً تطويع  ي تل�ت
أيضاً أدوات من قبيل برامج/ قواعد MICS6 وDHS7 ال�ت

فراد لمنظمة الصحة العالمية.  ي حالة اختيار نظام الإ
برمجيات Epi Info/ENA حسب النهج المعياري �ن

3-2-1  لماذا يُتَّبع نهج »تحليل معياري«؟

ن  ي من أجل ضمان أن النتائج الخاصة بالبلدان دقيقة وقابلة للمقارنة فيما ب�ي
إن تحليل البيانات خطوة مهّمة وتستحق الهتمام الكا�ن

البلدان ومع مرور الزمن. وقد يؤدي استخدام طرائق مختلفة لدى إعداد ملف تحليل البيانات )عىل سبيل المثال، إضافة تاريخ ميلد 

ي التحليل( وتطبيق بيانات مرجعية مختلفة لحساب الفوارق المعيارية الفردية أو 
دراجهم �ن ي الأ�ة المعيشية لإ

ناقص، اختيار أطفال �ن

ي أوقات مختلفة. وتُلَحظ مثل هذه الختلفات 
ي تجري �ن

ن التقديرات ال�ت معاي�ي استبعاد مختلفة للقيم غ�ي المعقولة إل تضاربات ب�ي

ن فيما يتعلق بحجم العّينة.  اً يجري تلقائياً لحساب تقدير غ�ي متح�ي مجيات المعيارية تعديلً صغ�ي 29   تشمل ال�ب

 http://www.who.int/childgrowth/software ن وني�ي لك�ت ن الإ ي الموقع�ي
30   وحدات الماكرو متاحة �ن

ات الثقة للتقديرات عىل نحو يراعي تصميمات العّينات  ي الماكرو SAS وSPSS ل تحسبان ف�ت
أو www.data.unicef.org/resources/jme-syntax )وحدة الماكرو STATA التابعة لليونيسيف(. ويلحظ أن وحد�ت

المعقدة؛ وكان يجري وضع تحديث لهما وقت صدور هذه الوثيقة. 
ي 

و�ن لك�ت ي الموقع الإ
نامج MICS يُمكن الوصول إل ملفات القواعد SPSS �ن 31   بالنسبة لل�ب

نامج DHS فيمكن إرسال طلب للحصول عىل ملفات القواعد. http://mics.unicef.org/tools#analysis. أّما بالنسبة لل�ب
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ي مراحل زمنية متداخلة، مما يجعل 
ي مراحل زمنية متقاربة، بل وأحياناً �ن

المنهجية عىل نحو شائع ح�ت عندما تجري الستقصاءات �ن

بالتالي من العس�ي رصد التجاهات القطرية.   

كاؤها الرئيسيون  ي عام 2006 )انظر الملحظة 8(، تعاونت المنظمة و�ش
ومنذ صدور معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية �ن

وبرامج جمع البيانات )عىل سبيل المثال، استقصاءات التغذية الوطنية والستقصاءات الديمغرافية والصحية والستقصاءات الجماعية 

ي محاولة لتوحيد تحليلت بيانات القياسات 
ها( �ن غاثة والحالت النتقالية وغ�ي ات ومبادرة الرصد الموحد وتقييم الإ دة المؤ�ش المتعدِّ

ية المستمدة من الستقصاءات الوطنية أو غ�ي ذلك من السياقات عىل أكمل نحو ممكن.   الب�ش

المالحظة 8: معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية لعام 2006

ها لنمو الطفل بشأن الأطفال من الولدة وح�ت سن الخامسة )22(. وقد  ت منظمة الصحة العالمية معاي�ي ي عام 2006، ن�ش
�ن

دت نموذج  ي حدَّ
دة المراكز ال�ت أُعدت هذه المعاي�ي استناداً إل بيانات مستمدة من دراسة المنظمة المرجعية للنمّو المتعدِّ

ي من مراضة ذات شأن )22(. وبفضل وفرة 
النمّو المعياري بأنه نمّو الرضيع المولود لدى اكتمال الحمل لأم ل تدخن ول يعا�ن

ي للإحصاءات الصحية والمنظمة 
ن المركز الوط�ن ك ب�ي ي جرى جمعها، أُمكن الستعاضة عن المرجع الدولي المش�ت

البيانات ال�ت

بشأن تحقيق النمّو )الوزن بالنسبة للعمر والطول/ ارتفاع القامة بالنسبة للعمر والوزن بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة( ووضع 

معاي�ي جديدة لمنسب كتلة الجسم بالنسبة للعمر ومحيط الرأس بالنسبة للعمر ومحيط الذراع بالنسبة للعمر وثنية جلد 

ي أماكن أخرى وصف تفصيىلي للطريقة 
العضلة ثلثية الرؤوس بالنسبة للعمر وثنية جلد تحت الكتف بالنسبة للعمر. ويتاح �ن

دة المراكز وكيف ُوضعت معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية  ي جرت بها دراسة المنظمة المرجعية للنمّو المتعدِّ
ال�ت

)22، 23(. والمعاي�ي تخص كل جنس عىل حدة، تسليماً بأن أنماط نمّو الأولد والبنات مختلفة.

وقد ُوضعت معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية للأطفال من الميلد وح�ت 60 شهراً مكتملً من العمر. 

ية، تغطي المعاي�ي المتاحة النطاقات التالية: وبالنسبة لكل دليل قياسات ب�ش

	   الوزن بالنسبة للطول: الطول من 45 إل 110 سم؛

	   الوزن بالنسبة لرتفاع القامة: ارتفاع القامة من 65 إل 120 سم؛

	   الوزن بالنسبة للعمر: العمر من صفر إل 60 شهراً مكتملً؛

	   الطول/ ارتفاع القامة بالنسبة للعمر: العمر من صفر إل 60 شهراً مكتملً؛

	   منسب كتلة الجسم بالنسبة للعمر: العمر من صفر إل 60 شهراً مكتملً؛

	   محيط الذراع بالنسبة للعمر: العمر من صفر إل 60 شهراً مكتملً.

ام بمعاي�ي نمّو  ن وقد أوىص القرار ج ص ع63-23 لجمعية الصحة العالمية بتنفيذ معاي�ي المنظمة )24(. وينبغي أن يؤدي الل�ت

الطفل للمنظمة إل ضمان مستويات مثىل من الصحة عىل الصعيد العالمي. ووقت صدور هذه الوثيقة، كانت المعاي�ي قد 

ي يُمثِّل سوء تغذية الأطفال فيها عبئاً ذا شأن. 
اعُتمدت من جانب أك�ش من 160 بلداً، وهي توّفر أداة لستبانة البلدان ال�ت

كاؤها برمجيات ووحدات مكرو لتحليل الستقصاءات استناداً إل نهج  واستناداً إل هذه الجهود التعاونية، استحدثت المنظمة و�ش

ن الجدول 6 الخطوات الرئيسية لهذا التحليل المعياري. وتتسم 
ّ معياري32، 33 يُشار إليه فيما بعد بتعب�ي »التحليل المعياري«. ويُب�ي

ز  ي المستوى( بالنظر إل أن استخدام المنهجية المناسبة يُعزِّ
غالبية الستقصاءات بتصميم اعتيان معّقد )عىل سبيل المثال، اعتيان ثنا�أ

ط مسبق لتّباع  ي إبلغ البيانات وهو �ش
تقديرات الدّقة بشأن معّدل النتشار ومتوسط الفوارق المعيارية. ويُمثِّل ذلك تحسيناً يُعتد به �ن

ي 
و�ن لك�ت ي الموقع الإ

و لمنظمة الصحة العالمية يُتاح �ن 32   محلل الستقصاءات أن�ش

https://whonutrition.shinyapps.io/anthro.
ات الثقة للتقديرات عىل نحو يراعي تصميمات العّينات المعقدة؛  ي الماكرو SAS وSPSS ل تحسبان ف�ت

ي http://www.who.int/childgrowth/software. ويلحظ أن وحد�ت
و�ن لك�ت ي الموقع الإ

33   وحدات الماكرو متاحة �ن

وكان يجري وضع تحديث لهما وقت صدور هذه الوثيقة.

http://www.who.int/childgrowth/software
http://www.who.int/childgrowth/software
http://mics.unicef.org/tools#analysis
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ي تهدف إل تعريف أفضل الممارسات وتعزيزها بشأن إبلغ التقديرات 
بلغ التقديرات الصحية بدّقة وشفافية ال�ت المبادئ التوجيهية لإ

ي الماكرو R وStata لكي تشمل منهجية تراعي تصميم العتيان 
الصحية. ومنذ عهد قريب، قامت المنظمة واليونيسيف بتحديث وحد�ت

ات والستقصاءات  دة المؤ�ش ي برامج من قبيل الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
ي الستقصاءات، كما أن ملفات القواعد �ن

المعقد �ن

الديمغرافية والصحية اعتمدت أيضاً هذا النهج. 

ية تحليالً معيارياً حة والعتبارات الرئيسية فيما يتعلق بتحليل بيانات القياسات الب�ش الجدول 6: العنارص المق�ت

العتبارات الرئيسية العنرص

ي معاي�ي نمّو الطفل بشأن سوء التغذية لمنظمة 	 
استخدام الرصد الموىص به �ن

الصحة العالمية.

1-   البيانات المرجعية لحساب الفوارق 

المعيارية 

مجيات أو الرموز 	  ن للقيم الناقصة )حسب ال�ب ينبغي إجراء أي إعادة ترم�ي

ن إل خلية  م�ي المستخدمة، عىل سبيل المثال، 9998 أو 9999 أو 99 أو يعاد ال�ت

َضة باستخدام متغ�ي جديد. وينبغي دائماً الحتفاظ  شاغرة( أو القيم المف�ت

ي الملف يضمن إمكانية الستعادة والشفافية.
ات الأصلية لأن وجودها �ن بالمتغ�ي

ي تنقصها 	 
ي ذلك تلك ال�ت

من المهّم إتاحة جميع السجلت للتحليل، بما �ن

قياسات أو عوامل ترجيح )أوزان( العّينة، لأنها مهّمة لتقييم جودة البيانات 

)عىل سبيل المثال، عدم الإجابة(. 

ي حالة توافر شهر وعام الميلد فقط، 	 
ي حالة نقصانه: �ن

اض يوم الميلد �ن اف�ت

اض يوم الميلد بدلً من اليوم الناقص. ويُمكن إجراء ذلك بعّدة  يوىص باف�ت

ي التحليل المعياري باستخدام اليوم الخامس ع�ش 
طرق، بيد أنه يوىص �ن

ي التقرير النهج 
ل �ن من الشهر لجميع أيام الميلد الناقصة. وينبغي أن يُسجَّ

اض  ي ُطبق فيها هذا الف�ت
اض يوم الميلد ونسبة الحالت ال�ت المستخدم لف�ت

وذلك لأسباب تتعلق بتقييم جودة البيانات.

إذا كان شهر الميلد ناقصاً أو عام الميلد ناقصة، ينبغي اعتبار تاريخ الميلد 	 

ي مثل هذه الحالت، ل 
ناقصاً وبالتالي أيضاً اعتبار عمر الطفل ناقصاً. و�ن

ن  ي ح�ي
ات المتعلقة بالعمر مثل التقزّم أو نقص الوزن، �ن تُحسب المؤ�ش

ات غ�ي المتعلقة بالعمر مثل الهزال.   تُحسب المؤ�ش

تَستخدم بعض الستقصاءات رقماً رمزياً للقيم الناقصة مثل 9999 أو 9998 	 

أو 98 وما إل ذلك. وينبغي دائماً اعتبار هذه الأرقام بيانات ناقصة ل قيماً 

ن قيم الفوارق المعيارية غ�ي المعقولة  ن ب�ي متطرفة، لأن من المهّم التمي�ي

والقياسات الناقصة لدى تقييم جودة البيانات.. 

2-   البيانات الناقصة

ينبغي حساب العمر استناداً إل تاريخ الزيارة وتاريخ الميلد والحتفاظ بكل 	 

ي ملف التحليل. 
ين �ن المتغ�ي

إذا كان تاريخ الميلد غ�ي معروف بدّقة، ينبغي تقدير شهر وعام الميلد 	 

ي مثل هذه الحالت، ينبغي 
ي بالأحداث المحلية. و�ن

باستخدام جدول زم�ن

اض أن يوم الميلد هو الخامس ع�ش من الشهر.  حساب العمر بعد اف�ت

3-   حساب العمر
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 	 ، ن اء المحلي�ي ي يُمكن للخ�ب
ي الستقصاءات ال�ت

ل يكون قياس الوذمة مناسباً إلَّ �ن

ن أو أفراد من وزارة الصحة يعملون عىل المستوى  وبالتحديد الأطباء ال�يري�ي

وا فيها بوضوح إل أنهم شاهدوا مؤخراً حالت وذمة تغذوية  ، أن يش�ي المحىلي

ي الفرع 1-1 من الفصل 1 لمزيد من التفاصيل(.
)انظر الملحظة 1 �ن

ي 	 
إذا ُجمعت معلومات عن الوذمة بناًء عىل التوصية أعله، ينبغي إدراجها �ن

ي هذه الحالة:
ي التحليل. و�ن

مجموعة بيانات كل طفل واستخدامها �ن

ي منهم من الوذمة، من أجل تقليل 	 
ينبغي وزن جميع الأطفال، ح�ت من يعا�ن

ي الميدان؛  
ة �ن ن

ّ احتمال اتخاذ قرارات متح�ي

ينبغي تصنيف الأطفال الذين يعانون من الوذمة تلقائياً باعتبارهم يعانون من 	 

»سوء التغذية الحاد الوخيم« )>-3 أمثال النحراف المعياري بالنسبة للأدلة 

المتعّلقة بالوزن( لدى حساب تقديرات معّدل النتشار؛

ل تُحسب الفوارق المعيارية للأدلة المتعلقة بالوزن للأطفال الذين يعانون من 	 

د باعتبارها ناقصة(.  الوذمة )أي تُحدَّ

ي تقرير الستقصاء؛	 
ينبغي إدراج عدد الحالت المصابة بالوذمة �ن

ي التقرير مستويات معّدلت النتشار استناداً إل تحليلت 	 
ينبغي أن يُدرج �ن

تشمل البيانات المتعّلقة بالوذمة وتستبعدها عىل السواء.

4-   الوذمة )وإن كان ل يوىص بإدراج 

ي جميع 
تقييم الوذمة بطريقة منهجية �ن

ي يكون 
ي السياقات ال�ت

الستقصاءات إلَّ �ن

جمع هذه المعلومات مناسباً فيها(. 

ي وضع الوقوف
ي وضع الستلقاء أو ارتفاع القامة �ن

الطول �ن

ي وضع 	 
ينبغي التحقق من أن وضع الطفل خلل القياس )ارتفاع القامة �ن

ي الستبيان خلل القياس من 
ي وضع الستلقاء( مسجل �ن

الوقوف أو الطول �ن

أجل السماح بالتعديلت المتعلقة بالعمر للطول/ ارتفاع القامة تبعاً لما إذا 

كان مستلقياً أو واقفاً. 

ل، تُجري برمجيات التحليل المعياري 	  استناداً إل الوضع أثناء القياس المسجَّ

ي وضع 
تعديلت تلقائية، حيث تضيف 0.7 سم إذا جرى قياس ارتفاع القامة �ن

ي 
الوقوف لأطفال أعمارهم > 24 شهراً وتطرح 0.7 سم إذا جرى قياس الطول �ن

وضع الستلقاء لأطفال أعمارهم ≤ 24 شهراً.

ض أن الطول 	  إذا كانت المعلومات بشأن الوضع خلل القياس ناقصة، يُف�ت

ي وضع الستلقاء اعُتمد بالنسبة للأطفال البالغة أعمارهم > 731 يوماً )> 
�ن

ي وضع الوقوف اعُتمد بالنسبة للأطفال البالغة 
24 شهراً( وأن ارتفاع القامة �ن

أعمارهم ≤ 731 يوماً )≤ 24 شهراً(.

ي 	 
ينبغي، بالنسبة للأطفال الأقل من 9 شهور من العمر، استبعاد البيانات ال�ت

ي وضع »الستلقاء« المتوقع، أي 
تش�ي إل أن الرضيع كان »واقفاً« بدلً من �ن

تحديدها كبيانات ناقصة، بالنظر إل أن ذلك يُعت�ب خطأ. ويجري ذلك من أجل 

ي مثل هذه الحالت )إضافة 0.7 سم(، الذي من شأنه 
ي �ن

ي التعديل التلقا�أ
تل�ن

ي تقدير الهزال وبخس تقدير التقزّم.
أن يؤدي إل المبالغة �ن

ي وضع 
5-   التحويل من الطول �ن

ي وضع 
الستلقاء إل ارتفاع القامة �ن

الوقوف أو العكس صحيح
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ينبغي الحتفاظ بالقياسات المعادة )الطول والوزن وتاريخ الميلد والجنس( 	 

ي الفرع 
ي ملف البيانات )يرد �ن

فراد �ن للأطفال المختارين عشوائياً أو بناًء عىل الإ

2-4 وصف لهذه العملية(. ويُستخَدم الطول والوزن وتاريخ الميلد والجنس 

عادة القياس عند حساب  من القياس الأول للأطفال المختارين عشوائياً لإ

الفوارق المعيارية. ويُستخدم الطول والوزن وتاريخ الميلد والجنس من 

عادة القياس عند حساب الفوارق المعيارية. ي للأطفال المفردين لإ
القياس الثا�ن

6-   مناولة القياسات المعادة

فراد طبقاً لمنظمة 	  تتّبع قيم الفوارق المعيارية الموىص بإفرادها نظام الإ

فراد(: ي الفرع 3-2-1 الذي ورد ذكره مناقشة لنظم الإ
الصحة العالمية34 )ترد �ن

-   الطول بالنسبة للعمر: > -6 أو <+6 

-   الوزن بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة: > -5 أو <+5

-   الوزن بالنسبة للعمر: > -6 أو <+5

-   منسب كتلة الجسم بالنسبة للعمر: > -5 أو <+5

ينبغي إبلغ عدد القيم المستبعدة ونسبتها المئوية. 	 

ينبغي أن تجري عمليات الستبعاد استناداً إل المؤ�ش )ل الطفل(، فعىل سبيل 	 

المثال، تُدرج قياسات طفل الفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة 

للعمر لديه يساوي -6.5 والفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول 

ي تحليل الهزال )الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة 
لديه يساوي -4.5 �ن

ي تحليل التقزّم )الفارق المعياري عن متوسط الطول 
للطول( ولكنها ل تُدرج �ن

بالنسبة للعمر(. 

ي مجموعة البيانات لأغراض الشفافية.	 
ينبغي الحتفاظ بجميع القياسات �ن

ي يجري إفرادها قبل حساب تقديرات معّدل 	 
تُستبعد الفوارق المعيارية ال�ت

النتشار وغ�ي ذلك من الإحصاءات المخترصة الخاصة بالفوارق المعيارية.

ي 
7-   استبعاد الفوارق المعيارية ال�ت

فراد طبقاً  يجري إفرادها )نظام الإ

لمنظمة الصحة العالمية(

و لمنظمة الصحة العالمية الخاص بالحواسيب الشخصية لعام 2005، الصفحة 41:  34   دليل أن�ش

http://www.who.int/childgrowth/software/WHOAnthro2005_PC_Manual.pdf.

http://www.who.int/childgrowth/software/WHOAnthro2005_PC_Manual.pdf
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ائح والوحدات الجماعية/ وحدات العتيان الأولي  ال�ش

ي ضمان أن العّينة تُمثِّل المجموعة السكانية 	 
ائحي �ن يَتمثَّل الهدف من التقسيم ال�ش

م المجموعة السكانية إل مجموعات )عادًة مجموعات جغرافية( قبل  المعنية وتقسِّ

ي تصميم العتيان عىل الحّد من 
ائحي �ن العتيان. ويساعد استخدام التقسيم ال�ش

ه عىل أخطاء  أخطاء العتيان لدى الأخذ به منذ المرحلة الأولية للعتيان )بيد أن تأث�ي

ي المراحل التالية(.
ي المرحلة الثانية أو �ن

العتيان يكون بسيطاً لدى الأخذ به �ن

ائح ومجالت الستقصاء، أي المجموعات السكانية الفرعية 	  ن ال�ش ل ينبغي الخلط ب�ي

ي يُستصوب حساب تقديرات منفصلة بالنسبة لها )عىل سبيل المثال، المناطق 
ال�ت

ية/ الريفية، انظر النقطة 9 أدناه(.35 وقد تتطابق الفئتان بيد أن ذلك ل  الحرصن

ورة. أّما الوحدة الجماعية/ وحدة العتيان الأولي فهي مجموعة من  يحدث دائماً بالرصن

نجاز العمل  ي تكون عادًة بمثابة وحدة العتيان الأولي لإ
الأ� المعيشية المتجاورة ال�ت

ي بفاعلية.
الميدا�ن

يحة، 	  ينبغي إلحاق كل طفل/ أ�ة معيشية بوحدة جماعية/ وحدة اعتيان أولي و�ش

ي التحليلت من أجل تعزيز استقرار التباين المقّدر.
وينبغي مراعاة هذه المعلومات �ن

جيح )الأوزان( الخاصة بالعتيان  عوامل ال�ت

جيح.	  ي العتيان بحساب عوامل ال�ت
ينبغي أن يقوم إحصا�أ

ي العّينة من أجل التعويض عن 	 
ينبغي إسناد عامل ترجيح خاص بالعتيان لكل فرد �ن

ي العّينة، الذي يرجع عادًة إل التصميم. 
ي احتمال اختيار الحالت �ن

عدم المساواة �ن

جيح هو نفسه لجميع الأطفال )يساوي  جيح، يكون عامل ال�ت ي العّينة الذاتية ال�ت
و�ن

عادًة 1 للتبسيط(.

ية، ينبغي تطبيق عوامل ترجيح 	  ات القياسات الب�ش من أجل اشتقاق تقديرات مؤ�ش

ائحي للعّينة. ويجري  ي كل استقصاء مع مراعاة التقسيم ال�ش
مناسبة خاصة بالعتيان �ن

ذلك من أجل ضمان الطابع التمثيىلي الكامل للمجموعة السكانية للعّينة.   

جيح الخاصة بالعتيان من أجل مراعاة حالت عدم 	  يُمكن أيضاً تعديل عوامل ال�ت

الإجابة.

ينبغي استبعاد جميع الأفراد الذين ل يُسند لهم عامل ترجيح خاص بالعتيان من 	 

ي مجموعة البيانات 
تحليلت حساب تقديرات سوء التغذية ولكن الحتفاظ بهم �ن

بلغ.  لأغراض الإ

8-   تصميم العتيان

إن أك�ش فئات تصنيف المجموعات السكانية شيوعاً هي العمر )فئات العمر المختلفة( 	 

ي أو ريفي( والمناطق الجغرافية دون  ( ونوع المسكن )حرصن والجنس )ذكر أو أن�ش

الوطنية )عىل سبيل المثال، الأقاليم والمناطق(. وبالنسبة لفئات العمر، يعتمد 

التحليل المعياري عىل العمر الدقيق بالأيام )حيثما يُتاح( لتعريف فئات العمر 

بالشهور )عىل سبيل المثال، >6 ومن 6 إل >12 ومن 12 إل >24 ومن 24 إل >36 ومن 

36 إل >48 ومن 48 إل >60(. والشهر الواحد يساوي 30.4375 يوم.

ايد أهمية رصد العدالة بالنسبة للصحة والتنمية. ولذلك يوىص أيضاً بإجراء تحليل 	  ن ت�ت

اء )1= الأقل ثراء،  مصنَّف من أجل اشتقاق التقديرات حسب التقسيم الخمسي لل�ش

2، 3، 4، 5= الأك�ش ثراء( ومستوى تعليم الأم )لم تتلق تعليماً، المدرسة البتدائية 

والثانوية أو أعىل من ذلك(، كلما أمكن. 

ائحي للمجموعات  9-   التحليل ال�ش

ي حالة توافرها(
السكانية الفرعية )�ن

 

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية، الصفحة 4: 
35   دليل العتيان �ن

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf
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3-2-2  استبعاد القيم المتطرفة قبل حساب تقديرات سوء التغذية 

يوىص باستبعاد القيم المتطرفة من تقديرات الفوارق المعيارية عن المتوسط ومعّدل انتشار سوء التغذية لأن استبعادها يجعل من 

الأرجح تمثيل التقديرات الحقيقية الخاصة بالمجموعات السكانية تمثيلً دقيقاً.

ي عام 1995 )19(.
ن للستبعاد �ن اء المنظمة نهج�ي وقبل استحداث معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية، أتاحت مجموعة خ�ب

•   عمليات الستبعاد الثابت

ي عام 1995 مستندة إل 
تستند عمليات الستبعاد الثابت إل متوسط مرجعي للفوارق المعيارية. وكانت قيم الستبعاد الثابت �ن

ي للإحصاءات الصحية ومنظمة الصحة العالمية ولكنها تستند الآن إل معاي�ي نمّو 
ن المركز الوط�ن ك ب�ي مرجع نمّو الطفل المش�ت

الطفل لمنظمة الصحة العالمية. وكان الهدف من عمليات الستبعاد الثابت إزالة المشاهدات غ�ي المعقولة من الناحية البيولوجية. 

•   عمليات الستبعاد المرن

ي الستقصاء. وتستند عمليات الستبعاد المرن 
ي هذه الحالة إل المتوسط الملَحظ للفوارق المعيارية �ن

تستند قيم الستبعاد �ن

ي مؤداها أن < 99.99٪ من القيم ل تبعد بأك�ش من ± 4 أمثال النحراف 
ي وتقوم عىل الظاهرة الإحصائية ال�ت

إل الحتمال الإحصا�أ

ي التوزيع المعتدل. 
المعياري عن المتوسط �ن

ي 
ي عام 1995. و�ن

اء منظمة الصحة العالمية �ن ي الجدول 7 وصف لنهجّي الستبعاد الثابت والمرن اللذين أوصت بهما لجنة خ�ب
ويرد �ن

ي المجموعات السكانية المتسمة بمعدل منخفض جداً لأي 
ي تكون القيم المتطرفة قليلة فيها، عىل سبيل المثال، كما �ن

الحالت ال�ت

شكل من سوء التغذية، ل يكون لستخدام الستبعاد الثابت أو المرن أثر عىل تقديرات معّدل النتشار أو يكون أثرهما محدوداً جداً. 

ي تقديرات معّدل النتشار حسب 
ي الستقصاءات المتسمة بأعداد أك�ب من القيم المتطرفة، قد تكون هناك اختلفات ذات شأن �ن

ولكن �ن

نهج الستبعاد المّتبع )25(.

: استبعاد طفل الفارق المعياري  ن ن المخاطر المرتبطة بحدث�ي ي استبعاد قيم الفوارق المعيارية المتطرفة تحقيق التوازن ب�ي
ويقت�ن

لديه متطرف جداً حقيقيًة وإدراج قراءة خاطئة لفارق معياري متطرف إل درجة غ�ي محتملة. وقيم الفوارق المعيارية المتطرفة طبقاً 

ي الستقصاءات المتسمة بقدر كب�ي من اخطاء القياس، قد 
ي القياس، ولكن �ن

للستبعاد الثابت هي بصورة شبه مؤكدة نتيجة خطأ �ن

فراط  ي مثل هذه الحالة، يؤدي الستبعاد الثابت عىل الأرجح إل الإ
ة من القيم الخاطئة. و�ن ي كشف نسبة كب�ي

يفشل الستبعاد الثابت �ن

اً للمشاكل لأن زيادة معّدل انتشار الهزال الوخيم، ح�ت ولو  ي الستقصاء. وقد يكون ذلك مث�ي
ي تقدير معّدل انتشار سوء التغذية �ن

�ن

ي المقابل، فإن ارتفاع نسبة 
كانت هذه الزيادة بمقدار نقطة إل 3 نقاط مئوية، يُمكن أن يكون لها آثار برنامجية شديدة الوطء. و�ن

ن -2 و-3( قد يكون أقل تأثراً بمعاي�ي الستبعاد.  اوح الفوارق المعيارية ب�ي ن )عىل سبيل المثال، عندما ت�ت فئات التقزّم والهزال المعتدل�ي

اض أن  ي استخدام وحدات انحراف معياري )عن طريق اف�ت
ي بعض الستقصاءات �ن

ويتمثَّل أحد نهوج الستبعاد المرن الذي ُطبق �ن

ح أن ذلك يؤدي إل تقديرات أك�ش انخفاضاً لمعدلت  التوزيع معتدل والنحراف المعياري يساوي 1( ونطاق استبعاد أضيق. ومن المرجَّ

ن أنه قد يتصدى للشواغل المتعلقة بأخطاء القياس فإنه قد يقتطع أيضاً قيماً حقيقية تُمثِّل أطفالً يتسمون بسوء  ي ح�ي
النتشار، و�ن

ي الطرف الموجب من 
ي الطرف السالب من منح�ن التوزيع( أو أطفالً يتسمون بالسمنة المفرطة أو الطول المفرط )�ن

التغذية المفرط )�ن

ي 
ي الحالت ال�ت

ي الأمر مزيداً من البحث بشأن استخدام نهوج الستبعاد المرن الموجودة والممكنة، ولسيما �ن
منح�ن التوزيع(. ويقت�ن

ية فيها بسوء النوعية.   تتسم القياسات الب�ش
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المرن الثابت

تتوقف نطاقات الستبعاد عىل التوزيع داخل 

زاحة  المجموعة السكانية للستقصاء، أي أن الإ

الموجبة للمجموعة السكانية تؤدي إل إزاحة 

موجبة لنطاقات الستبعاد والعكس صحيح.

يطبق نطاقات الستبعاد نفسها عىل جميع 

الستقصاءات )دون مراعاة توزيع المجموعة 

السكانية الخاص بالستقصاء(.

حالت الستبعاد

)نطاق الفوارق المعيارية 

الُمدرجة والمستبعدة(

ي للمجموعة السكانية 
يُستخدم التوزيع الإحصا�أ

المنفردة الخاص بالستقصاء للحصول عىل 

اض أن التوزيع معتدل ومعياري  المتوسط مع اف�ت

وانحرافه المعياري يساوي 1. 

ي يتسق مع معاي�ي النمّو 
التوزيع الإحصا�أ

الدولية.

مصدر المرجع

ي
التوزيع الإحصا�أ

الجدول 7: خصائص نهجّي الستبعاد الثابت والمرن )1٩(

ويوىص حالياً باستخدام الستبعاد الثابت استناداً إل معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية )الجدول 8(. والستبعاد الثابت، 

ن الستقصاءات والبلدان. وقد  ي الستقصاءات الوطنية، مقبول عىل الصعيد العالمي ويسمح بالمقارنة ب�ي
المتعارف عىل استخدامه �ن

اسُتحدثت مجموعات برمجيات تُفِرد قيم الفوراق المعيارية تلقائياً بناًء عىل قيم الستبعاد الثابت الموىص بها )الفارق المعياري عن 

متوسط الطول بالنسبة للعمر )-6، +6(، الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول )-5، +5(، الفارق المعياري عن متوسط 

الوزن بالنسبة للعمر )-6، +5(.36 وينبغي أن تجري عمليات الستبعاد استناداً إل المؤ�ش )ل الطفل(، فعىل سبيل المثال، تُدَرج 

قياسات طفل الفارق المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر لديه يساوي -6.5 والفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة 

ي تحليل التقزّم )الفارق 
ي تحليل الهزال )الفارق المعياري عن متوسط الوزن بالنسبة للطول( ولكنها ل تُدرج �ن

للطول لديه يساوي -4.5 �ن

ي مجموعة البيانات لأغراض الشفافية، وإن كانت 
المعياري عن متوسط الطول بالنسبة للعمر(. وينبغي الحتفاظ بجميع القياسات �ن

ي تقديرات معّدل النتشار. وينبغي إبلغ عدد القيم 
ي تُعت�ب متطرفة استناداً إل نهج الستبعاد الثابت ل تُسهم �ن

الفوارق المعيارية ال�ت

المستبعدة ونسبتها المئوية. 

و لمنظمة الصحة العالمية الخاص بالحواسيب الشخصية لعام 2005، الصفحة 41:  36   دليل أن�ش

http://www.who.int/childgrowth/software/WHOAnthro2005_PC_Manual.pdf

http://www.who.int/childgrowth/software/WHOAnthro2005_PC_Manual.pdf
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الجدول 8: معاي�ي الستبعاد المستخدمة سابقاً وحاليا37ً

3-2-3  إبالغ نتائج التحليل

م�ت اضُطلع بالتحليل المعياري، يوىص بأن يتضمن التقرير عن نتائجه قياسات الدّقة بشأن تقديرات معّدلت النتشار وكذلك 

ات التالية عىل أقل تقدير: متوسطات الفوارق المعيارية. وينبغي أن يتضمن التقرير البارام�ت

ة الثقة 95٪(، ٪>- ضعف  حة، ٪>-3 أمثال النحراف المعياري )ف�ت حة وغ�ي المرجَّ 1-   الطول بالنسبة للعمر: أحجام العّينة المرجَّ

ة الثقة 95٪(، النحراف المعياري للفوراق المعيارية. ة الثقة 95٪(، متوسط الفوارق المعيارية )ف�ت النحراف المعياري )ف�ت

ة الثقة 95٪(، ٪>- ضعف  حة، ٪>-3 أمثال النحراف المعياري )ف�ت حة وغ�ي المرجَّ 2-   الوزن بالنسبة للعمر: أحجام العّينة المرجَّ

ة الثقة 95٪(، النحراف المعياري للفوراق المعيارية. ة الثقة 95٪(، متوسط الفوارق المعيارية )ف�ت النحراف المعياري )ف�ت

ة الثقة 95٪(، ٪>- ضعف  حة، ٪>-3 أمثال النحراف المعياري )ف�ت حة وغ�ي المرجَّ 3-   الوزن بالنسبة للطول: أحجام العّينة المرجَّ

ة  ة الثقة 95٪(، ٪<+ ضعف النحراف المعياري )ف�ت ة الثقة 95٪(، ٪<+3 أمثال النحراف المعياري )ف�ت النحراف المعياري )ف�ت

ة الثقة 95٪(، النحراف المعياري للفوراق المعيارية. الثقة 95٪(، متوسط الفوارق المعيارية )ف�ت

ات الثقة لتقديرات معّدلت النتشار قد ل يكون أمراً بسيطاً لأنها غ�ي  وينبغي ملحظة أن اشتقاق تقديرات للأخطاء المعيارية من ف�ت

ي تمارين 
ي الأحوال المثىل، ينبغي أيضاً إبلغ الأخطاء المعيارية. والأخطاء المعيارية مفيدة كُمدخلت �ن

ي كث�ي من الأحيان؛ و�ن
متماثلة �ن

النمذجة لتفس�ي تباين البيانات. 

ات المدخلة لدى حساب الفوارق  ات والإجراءات المطلوبة لمعالجة المتغ�ي د الجدول 9 المتغ�ي وكمثال لتطبيق التحليل المعياري، يُحدِّ

المعيارية الفردية لكل طفل وتقديرات معّدل النتشار باستخدام أداة استحدثتها منظمة الصحة العالمية، وهي محلل الستقصاءات 

ي 
ية المختلفة �ن و لمنظمة الصحة العالمية. وتُتاح تعليقات أك�ش تفصيلً عن منهجية اشتقاق الفوارق المعيارية للقياسات الب�ش أن�ش

أماكن أخرى )26(.

 يوىص بها حالياً لأغراض الستبعاد قبل
 حساب تقديرات معّدلت النتشار وتوليد

النحرافات المعيارية لتقييم جودة البيانات

 كانت تستخدم سابقاً لأغراض الستبعاد قبل
 حساب تقديرات معّدلت النتشار ولكن ل

يوىص بها لأي أغراض حالياً
الغرض من النطاقات

معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية 

 )18(

ي للإحصاءات 
ن المركز الوط�ن ك ب�ي المرجع المش�ت

الصحية ومنظمة الصحة العالمية )20، 21(

المرجع 

ثابت ثابت فراد نوع الإ

>-6 أو <6 >-6 أو <6 الفارق المعياري عن متوسط 

الطول بالنسبة للعمر 

>-6 أو <5 >-4 أو <6 الفارق المعياري عن متوسط 

الوزن بالنسبة للطول 

>-5 أو <5 >-6 أو <6 الفارق المعياري عن متوسط 

الوزن بالنسبة للعمر 

ن  ك ب�ي ن )وهما معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية والمرجع المش�ت ن الدولي�ي ي المرجع�ي
ات �ن ة بدللة القيم الفعلية بالكيلوغرامات أو السنتيم�ت ي آخر عمودين، فإن الختلفات صغ�ي

37   رغم أن الحدود مختلفة �ن

ي 
فراد لأغراض استيفاء معاي�ي الستبعاد طبقاً لمنظمة الصحة العالمية ُوضعت بحيث تتسق مع تلك المستخدمة أصلً �ن وط الإ ي للإحصاءات الصحية ومنظمة الصحة العالمية(. ويرجع ذلك إل أن �ش

المركز الوط�ن
ي للإحصاءات الصحية ومنظمة الصحة العالمية.  

ن المركز الوط�ن ك ب�ي المرجع المش�ت

https://www.who.int/childgrowth/software/en/
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ات والجوانب المنهجية ذات الصلة لدى تطبيق التحليل المعياري باستخدام محلل  الجدول ٩: القيم المقبولة للمتغ�ي

و لمنظمة الصحة العالمية  الستقصاءات أن�ش

الجوانب المنهجية القيم المقبولة المتغ�ي

ين، تاريخ الميلد وتاريخ الزيارة، من أجل  ينبغي توف�ي كل المتغ�ي

حساب العمر بالأيام )تاريخ الزيارة مطروحاً منه تاريخ الميلد(.

إذا كان اليوم ناقصاً من تاريخ الميلد، ينبغي استحداث متغ�ي 

اض أن اليوم الناقص هو 15 )أي أنه ينبغي  جديد عن طريق اف�ت

ي ملف التحليل قبل 
الستعاضة عن ؟؟/2014/05 بالتاريخ 2014/05/15( �ن

استجلب مجموعة البيانات. كذلك، إذا كان الجزء الناقص هو الشهر 

أو السنة، ينبغي تسجيل قيمة التاريخ باعتبارها ناقصة/ فارغة )انظر 

و  ي الأداة الدليل ال�يع لمحلل أن�ش
إعداد ملف تحليل البيانات �ن

لمنظمة الصحة العالمية( 

، يُمكن استخدام  ن عندما يكون تاريخ الميلد وتاريخ الزيارة ناقص�ي

المتغ�ي »العمر« )بالأيام أو الشهور( )انظر أدناه(.

، تُحسب النتائج  ن عندما يكون شهر أو عام الميلد والعمر ناقص�ي

فقط بشأن الوزن بالنسبة للطول.

تب عىل استخدام تاريخ باطل للميلد أو الزيارة، أو الحصول عىل  ي�ت

قيمة سالبة لدى طرح )-( تاريخ الميلد من تاريخ الزيارة، أن العمر 

ناقص. 

الشكلن المقبولن للتاريخ:

ي ي/ ش ش/ س س س س

أو

ش ش/ي ي/ س س س س 

تاريخ الميلد 

وتاريخ الزيارة

يوىص بحساب العمر استناداً إل تاريخ الزيارة وتاريخ الميلد. 

ول يُتاح وضع خريطة بيانية للمتغ�ي »العمر« إلَّ عندما يختار 

المستخِدم هذا الخيار بدلً من الحساب الموىص به )الذي يجري 

لول ذلك تلقائياً( استناداً إل تاريخ الزيارة وتاريخ الميلد. ول ينبغي 

ي غ�ي متاح.
الضطلع بذلك إلَّ إذا كان التاريخ الثا�ن

ينبغي اشتقاق العمر بالشهور عن طريق قسمة العمر بالأيام عىل 

30.4375 مع عدم التقريب. وينبغي توف�ي العمر بالشهور بدّقة 

ن عىل الأقل من أجل تقييم سوء التغذية  ي�ي ن ع�ش تصل إل رقمي�ي

المتعلق بالعمر بدّقة. 

القيم المقبولة للمتغ�ي 

»العمر«:

العمر بالأيام )عدد صحيح(	 

أو 

العمر بالشهور )قيم 	 

ية( بعلمات ع�ش

ات تقديرات المؤ�ش

)عىل سبيل المثال، التقزّم(

العمر

إذا كان هذا المتغ�ي )الجنس( ناقصاً، ل تُحسب الفوارق المعيارية 

لأي دليل لأن معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية تعتمد 

عىل الجنس.

ذكر )1 أو ذال أو ذ( وأن�ش

 )2 أو ثاء أو ث(

الجنس

إذا كان ناقصاً، ل تُحسب تقديرات الأدلة المتعلقة بالوزن. القيم العددية، مع علمة 

ية )بالكيلوغرامات بدقة  ع�ش

ي واحد( تصل إل رقم ع�ش

الوزن  

إذا كان ناقصاً، ل تُحسب تقديرات الأدلة المتعلقة بالطول أو ارتفاع 

القامة.

القيم العددية، مع علمة 

ية )بالسنتيمرات بدقة  ع�ش

ي واحد  تصل إل رقم ع�ش

عىل الأقل(

الطول أو ارتفاع 

القامة 

https://www.who.int/nutgrowthdb/about/anthro-survey-analyser-quickguide.pdf
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الجوانب المنهجية القيم المقبولة المتغ�ي

حسب المعلومات المقدمة عن الوضع أثناء القياس، تُجري برمجيات 

التحليل المعياري تعديلت تلقائية لدى حساب الفوارق المعيارية 

ي وضع الوقوف للأطفال 
وذلك بإضافة 0.7 سم إل ارتفاع القامة �ن

ي وضع 
ن من العمر، وطرح 0.7 سم من الطول �ن الأقل من سنت�ي

. ن من العمر أو أك�ش الستلقاء للأطفال الذين بلغوا سنت�ي

ن قياس الطول  م�ي ض نظام ال�ت إذا كانت هذه المعلومات ناقصة، يَف�ت

ي وضع الستلقاء للأطفال > 731 يوماً )> 24 شهراً( من العمر 
جرى �ن

ي وضع الوقوف للأطفال ≤ 731 يوماً )≤ 
وقياس ارتفاع القامة جرى �ن

24 شهراً( من العمر.

إذا كانت هذه المعلومات ناقصة وكان عمر الطفل أيضاً ناقصاً، 

ي وضع الستلقاء إذا 
ن أن قياس الطول جرى �ن م�ي ض نظام ال�ت يف�ت

كانت قيمة الطول/ ارتفاع القامة أقل من 87 سم )القيمة المتوسطة 

دة المراكز38  المستمدة من عّينة الدراسة المرجعية للنمّو المتعدِّ

للأولد والبنات، فيما يتعلق بارتفاع القامة بالنسبة للعمر والطول 

ي غ�ي هذه الحالة أن القياس 
ض �ن بالنسبة للعمر عند 24 شهراً( ويف�ت

ي وضع الوقوف.
كان لرتفاع القامة �ن

بالنسبة للأطفال الأقل من 9 شهور من العمر، إذا أشارت المعلومات 

ض نظام  ي وضع الوقوف، يف�ت
إل أن القياس جرى لرتفاع القامة �ن

ن أن ذلك كان خطأ ويسجل الحالة باعتبارها ناقصة. ويجري  م�ي ال�ت

ي مثل هذه الحالت )إضافة 
ي �ن

ي التعديل التلقا�أ
ذلك من أجل تل�ن

ي تقدير الهزال 
0.7 سم(، الذي من شأنه أن يؤدي إل المبالغة �ن

وبخس تقدير التقزّم.

عادًة:

ن  ي وضع الستلقاء )س�ي
الطول �ن

ي وضع 
أو س( أو ارتفاع القامة �ن

الوقوف )قاف أو ق(

وضع الوقوف

)ارتفاع القامة(

أو الستلقاء

)الطول( 

ض أن جميع القيم ناقصة. ، يُف�ت ر كمتغ�ي إذا لم توفَّ

ي عدم وجود وذمة، ول يتأثر 
تعاَمل القيم الناقصة عىل أنها تع�ن

حساب الفوارق المعيارية. 

ل الفوارق المعيارية لجميع الأدلة المتعلقة بالوزن باعتبارها  تُسجَّ

ي حالة وجود وذمة. ويتضمن التقرير عدد الأطفال الذين 
»ناقصة« �ن

يعانون من وذمة ثنائية الجانب.

لأغراض حساب معّدلت النتشار، يُصنَّف الأطفال الذين يعانون 

ن بسوء التغذية الوخيم )أي أن الوزن  من الوذمة باعتبارهم مصاب�ي

بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة > -3 أمثال النحراف المعياري والوزن 

بالنسبة للعمر > -3 أمثال النحراف المعياري ومنسب كتلة الجسم 

> -3 أمثال النحراف المعياري(

يوىص بأن يتضمن تقرير الستقصاء مستويات معّدلت النتشار 

ن )المتضمن للمعلومات عن الوذمة وغ�ي  استناداً إل كل التحليل�ي

 ، ن ن منفصل�ي ي تحليل�ي
المتضمن لها(. وينبغي الضطلع بذلك �ن

أحدهما يتضمن المتغ�ي »الوذمة« والآخر ل يتضمنه.

عادًة: ل )2 أو ل أو لم( أو 

نعم )1 أو ن أو نون(

الوذمة )ل يوىص 

بتقييم الوذمة 

بطريقة منهجية إلَّ 

ي 
ي السياقات ال�ت

�ن

يكون جمع هذه 

المعلومات مناسباً 

فيها(

38   يُمثِّل الحّد الفاصل البالغ 87 سم وسيط المعاي�ي للفوارق المعيارية عن متوسط الطول بالنسبة للعمر للأولد والبنات عند 24 شهراً. ويبلغ وسيط ارتفاع القامة طبقاً لمعاي�ي منظمة الصحة العالمية 87.1 سم للأولد 

ي 
و85.7 سم للبنات، ويبلغ وسيط الطول 87.8 سم للأولد و86.4 سم للبنات. ويبلغ متوسط هذه القيم الأربع 86.75 سم أو 87 سم بعد التقريب وهذا هو الحّد الفاصل للتحّول من الطول إل ارتفاع القامة �ن

حالة عدم معرفة العمر ونوع القياس.

https://www.who.int/childgrowth/mgrs/en/
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الجوانب المنهجية القيم المقبولة المتغ�ي

ض أن  جيح الخاصة بالعتيان، يُف�ت ي حالة عدم توف�ي عوامل ال�ت
�ن

جيح الخاىص بالعتيان تساوي  حة ذاتياً، أي أن عوامل ال�ت العّينة مرجَّ

ي هذه الحالة(.
1 )وتجرى عمليات تحليل دون ترجيح �ن

ها، يُستبعد من التحليل جميع الأطفال الذين لم يُسند  ي حالة توف�ي
�ن

لهم عامل ترجيح خاص بالعتيان. 

القيم العددية، مع علمة 

ية  ع�ش

جيح  عوامل ال�ت

)الأوزان( الخاصة 

بالعتيان 

ض أن جميع الأطفال ينتمون إل نفس  ها، يُف�ت ي حالة عدم توف�ي
�ن

الوحدة الجماعية/ وحدة العتيان الأولي الفريدة.

ها، يُستبعد من التحليل جميع الأطفال الذين لم  ي حالة توف�ي
�ن

. يُلحقوا بوحدة جماعية/ وحدة اعتيان أولي

الأعداد الصحيحة  الوحدة الجماعية

ض أن جميع الأطفال ينتمون إل نفس  ها، يُف�ت ي حالة عدم توف�ي
�ن

يحة الفريدة. ال�ش

ها، يُستبعد من التحليل جميع الأطفال الذين تنقص  ي حالة توف�ي
�ن

يحة لديهم. المعلومات عن ال�ش

الأعداد الصحيحة  يحة ال�ش

3-3  تفس�ي البيانات

بالغ بالحالة التغذوية 3-3-1  الإ

ن صفر و59 شهراً باستخدام حدود  اوح أعمارهم ب�ي ي العادة يجري إبلغ البيانات المستندة إل معّدلت النتشار للأطفال الذين ت�ت
�ن

ي أنه من الناحية 
فاصلة، عادًة > - ضعف النحراف المعياري و< + ضعف النحراف المعياري. ويتمثَّل السبب المنطقي لذلك �ن

الإحصائية تتواجد نسبة قدرها 95٪ من المجموعة السكانية المرجعية الدولية داخل هذا النطاق المركزي. والمجموعة السكانية 

دة المراكز )23(. المرجعية الموىص بها عالمياً لحساب معّدلت النتشار هي المجموعة السكانية للدراسة المرجعية للنمّو المتعدِّ

وتستخدم قاعدة البيانات العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن نمّو الطفل وسوء تغذيته حداً فاصلً للفوارق المعيارية هو > - 

ضعف النحراف المعياري لتصنيف الوزن المنخفض بالنسبة للعمر )نقص الوزن( والطول المنخفض بالنسبة للعمر )التقزّم( والوزن 

المنخفض بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة )الهزال( كسوء تغذية معتدل إل وخيم، 

ي التغذية. ويُصنِّف الحّد الفاصل البالغ < + ضعف النحراف المعياري الوزن المرتفع 
و> - 3 أمثال النحراف المعياري كنقص وخيم �ن

ي الوزن بينما يُصنِّف الحّد الفاصل البالغ < + 3 أمثال النحراف المعياري هذا 
بالنسبة للطول لدى الأطفال كزيادة معتدلة إل وخيمة �ن

ي الوزن. 
الرتفاع كزيادة وخيمة �ن

ي مجموعة سكانية 
اض أن توزيعهم �ن ي صفوف الأطفال عىل مستوى المجموعة السكانية عىل أساس اف�ت

ويُف�َّ تقييم الأدلة التغذوية �ن

ن أدناه )الشكل 14(. 
ّ جيدة التغذية يكون عادًة عىل شكل ناقوس كما هو مب�ي

ويؤدي استخدام – ضعف النحراف المعياري و+ ضعف النحراف المعياري إل تصنيف 2.3٪ من المجموعة السكانية المرجعية 

ي من سوء التغذية ح�ت وإن كانت لأفراد »أصحاء« ظاهرياً ل يعانون من أي اعتلل 
ّ منح�ن المجموعة السكانية كحالت تعا�ن ي

عند طر�ن

ّ طيف حسابات الحالة التغذوية.  ي
، يُمكن اعتبار النسبة 2.3٪ كخط الأساس أو معّدل النتشار المتوقع عند طر�ن ي النمّو. وبالتالي

�ن

ي الستقصاءات من أجل حساب مقدار معّدل النتشار الذي يتجاوز المعّدل 
وينبغي طرح قيمة خط الأساس هذه من القيم المبلَّغة �ن

الطبيعي، توخياً للدّقة. ومع ذلك، فمن المهّم ملحظة أن النسبة 2.3٪ ل تُطرح عادًة من القيم المشاَهدة. 
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٪١٩٫١

٪١٥

٪٩٫٢

٪٠٫٥٪٤٫٤

٪١٩٫١

٪١٥

٪٩٫٢

٪٤٫٤
٪١٫٧ ٪١٫٧

٪٠٫٥

"شكل الناقوس"التوزيع المعتدل المعياري

٣-٢٫٥-٢-١٫٥-١-٠٠٫٥- ٠٫٥+ ١+ ١٫٥+ ٢+ ٢٫٥+ الفارق المعياري+٣
٪٠٫١٪٢٫٣٪١٥٫٩٪٥٠ ٪٨٤٫١ ٪٩٧٫٧ اكمية٩٩٫٩٪ النسبة المئوية ال��

٪٠٫١٪٠٫١

الشكل 14: التوزيع المعتدل المعياري لمجموعة سكانية نموذجية

3-3-2  تفس�ي تقديرات معّدلت النتشار

ي الرصد العالمي.
ي لتصنيف مستويات سوء التغذية �ن

تُستخدم نطاقات معّدلت النتشار تقليدياً منذ بداية تسعينيات القرن الماىصن

ن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف،  كة ب�ي اء الستشارية التقنية المعنية برصد التغذية المش�ت ي عام 2018، قامت مجموعة الخ�ب
و�ن

سداء المشورة بشأن رصد التغذية، باستعراض نطاقات معّدلت النتشار  ن أُنشئت لإ اء الستشاري�ي وهي مجموعة مستقلة من الخ�ب

المستخدمة لتصنيف مستويات التقزّم والهزال، ووضعت نطاقات معّدلت انتشار لتصنيف مستويات زيادة الوزن )استناداً إل الوزن 

بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة( )27(. 

ن الجدول 10 العتبات الجديدة لمعدلت النتشار والتسميات والمجموعات القطرية فيما يتعلق بالهزال وزيادة الوزن والتقزم. 
ّ ويب�ي

فع جداً«. وقد  : »منخفض جداً« و«منخفض« و«متوسط« و«مرتفع« و«م�ت ات عىل النحو التالي وقد جرت مواءمة تسميات المؤ�ش

اء الستشارية التقنية المعنية برصد التغذية هذه التصنيفات باعتبارها »عتبات معّدلت النتشار«، وهذا  وصفت مجموعة الخ�ب

مصطلح أك�ش اتساقاً مع تطبيقها المتوخى المستند إل المجموعة السكانية، عىل عكس مصطلح »الحدود الفاصلة«، وهو المصطلح 

الُمستخَدم أساساً لتفس�ي قياسات فرادى الأطفال. وُوضعت مستويات معّدلت النتشار تبعاً لدرجة حيودها عن العتدال حسب 

تعريف معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة العالمية. 
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3
التقزّم زيادة الوزن الهزال

عدد 

البلدان

التسميات عتبات معّدلت 

النتشار )٪(

عدد 

البلدان

التسميات عتبات معّدلت 

النتشار )٪(

عدد 

البلدان 

التسميات عتبات معّدلت 

النتشار )٪(

4 منخفض 

جداً

2.5 < 16 منخفض 

جداً

2.5 < 28 منخفض 

جداً

2.5 <

26 منخفض 2.5 إل > 10 35 منخفض 2.5 إل > 5 41 منخفض 2.5 إل > 5

30 متوسط 10 إل > 20 50 متوسط 5 إل > 10 39 متوسط 5 إل > 10

30 مرتفع 20 إل > 30 18 مرتفع 10 إل > 15 14 مرتفع 10 إل > 15

44 مرتفع جداً 30 ≥ 9 مرتفع جداً 15 ≥ 10 مرتفع جداً 15 ≥

ي مختلف فئات عتبات 
الجدول 10: عتبات معّدلت النتشار عىل مستوى المجموعة السكانية والتسميات المناظرة وعدد البلدان �ن

معّدلت النتشار فيما يتعلق بالهزال وزيادة الوزن والتقزم باستخدام »نهج ُمبَتكر«

أ  الهزال= الوزن بالنسبة للطول/ ارتفاع القامة > - ضعف النحراف المعياري؛ زيادة الوزن = الوزن بالنسبة للطول/ 

ارتفاع القامة < + ضعف النحراف المعياري؛ التقزّم= الطول/ ارتفاع القامة بالنسبة للعمر > - ضعف النحراف المعياري  

ويُمكن لعتبات معّدلت النتشار المبّينة هنا أن تُف�َّ وأن تُستخَدم من جانب مجتمع التغذية الدولي لأغراض متنّوعة: تصنيف البلدان 

ن والجهات الفاعلة العالمية لتحديد البلدان  وإعداد خرائطها البيانية طبقاً لمستويات وخامة سوء التغذية )28(؛ ومن جانب المانح�ي

دة الهدف  امج المحدَّ الأشد احتياجاً للدعم )29(؛ والأهم من ذلك، من جانب الحكومات لأغراض الرصد واستهلل الإجراءات وال�ب

الرامية إل تحقيق مستويات »منخفضة« أو »منخفضة جداً«.

3-3-3  تفس�ي متوسط الفوارق المعيارية

اً لمتوسط الحالة التغذوية للمجموعة السكانية بكاملها  يوّفر متوسط الفوارق المعيارية، وإن كان استعماله أقل شيوعاً، وصفاً مبا�ش

. وإذا كان متوسط الفوارق المعيارية أقل بدرجة  ن
ّ ن تحت حد فاصل مع�ي شارة إل مجموعة فرعية من الأفراد الواقع�ي دون حاجة إل الإ

ي هذه الحالة المجموعة السكانية لدراسة المنظمة 
يُعتد بها من الصفر، وهو القيمة بالنسبة لتوزيع المجموعة السكانية المرجعية )�ن

ي أن إزاحة إل الأسفل حدثت للتوزيع عموماً، بما يستلزم أن أغلب الأفراد، ولكن ليس 
دة المراكز(، فإن هذا يع�ن المرجعية للنمّو المتعدِّ

ي يُمكن فيها استخدام متوسط الفوارق المعيارية 
ي الأمر مزيداً من البحث من أجل فهم الظروف ال�ت

ورة كلهم، قد تأثروا. ويقت�ن بالرصن

بأك�ب قدر من الفّعالية.  

3-3-4  التحقق من المقامات

ي صفوف الأطفال دون سن الخامسة. 
بلغ بشأن التقزّم والهزال ونقص الوزن وزيادة الوزن �ن ينبغي توخي العناية بالمقامات لدى الإ

بلغ  ي الإ
ية، رغم أن ذلك ل يوىص به �ن ي قياساتها الب�ش

ول تُدِرج بعض الستقصاءات بطريقة روتينية الأطفال ح�ت 5 شهور من العمر �ن

ات العالمية للأطفال دون سن الخامسة إل إرباك تفس�ي التقديرات إذا  العالمي. وقد يؤدي استخدام مقامات غ�ي متسقة مع المؤ�ش

كانت التقارير تُقاَرن ع�ب المجموعات السكانية أو تُفحص تحرياً عن التجاهات أو ح�ت جودة البيانات. وينبغي دائماً توثيق المقامات 

بلغ بالحالة التغذوية للأطفال، ولسيما عند ملحظة التجاهات.  بوضوح لدى الإ
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3-3-5  تتّبع التجاهات

بالتعاون مع اليونيسيف والجماعة الأوروبية، وضعت المنظمة أداة تتّبع لمساعدة البلدان عىل تحديد غاياتها الوطنية ورصد التقدم 

ن  ي يُمثِّل الهزال وزيادة الوزن والتقزم ثلثاً منها. وتسمح هذه الأداة للمستخدم�ي
نحو تحقيق غايات جمعية الصحة العالمية، وال�ت

ي معّدلت التقدم نحو استيفاء الغايات والوقت المتبقي ح�ت عام 2025. ويُمكن 
باستكشاف سيناريوهات مختلفة مع مراعاة الختلف �ن

ي للمنظمة أداة تتّبع الغايات العالمية. 
و�ن لك�ت ي الموقع الإ

الوصول إل معلومات وأدوات متعلقة بهذه الأداة من خلل الرابط التالي �ن

ي استعراض سوء 
ي البيانات الُمدرجة والمتثبَّت من صحتها حالياً �ن

وقد اسُتخدمت أداة التتبع هذه لستعراض التجاهات السائدة �ن

. وتشمل أدوات تقدير التجاهات التقزّم وزيادة الوزن  ن المنظمة واليونيسيف والبنك الدولي ك ب�ي ي صفوف الأطفال المش�ت
التغذية �ن

ي الأجل 
ي حساب التجاهات بالنظر إل إمكانية تباينها بشدة �ن

ن أن الهزال جزء من أداة التتبع فهو غ�ي ُمدَرج �ن ي ح�ي
ين. و�ن كمؤ�ش

رشادية )الملحق 11(، الذي يتبع منهجية مماثلة لتلك  ي هذه الوثيقة الإ
ع البلدان عىل استخدام نموذج إكسل الوارد �ن . وتشجَّ القص�ي

ي أداة التتبع، من أجل إدخال بياناتها الذاتية لتقييم التجاهات.
المستخدمة �ن

فصاح عن البيانات الموىص به بالغ المتوائم والإ 3-4  الإ
ن  ات وضمان إمكانية المقارنة ب�ي بلغ المتوائم أسا�ي إذا أرادت أفرقة الستقصاءات استحداث مجموعة شاملة من المؤ�ش الإ

الستقصاءات. وإضافة إل ذلك، فإن المعلومات النوعية بشأن العوامل السياقية، كالصدمات والأزمات عىل سبيل المثال، يُمكن 

ية المستمدة من مختلف أنواع  ن عىل اكتساب فهم أفضل لبيانات القياسات الب�ش أن تساعد مديري الستقصاءات والإحصائي�ي

ها من  الستقصاءات واستخدامها بمزيد من الفّعالية. ويوىص بتوف�ي ملحظات منتظمة بشأن العوامل السياقية الموسمية وغ�ي

العوامل السياقية ذات الصلة وكيفية استخدام هذه البيانات الوصفية. 

ي استقصاءات 
ي يجري جمعها �ن

ية وكذلك المعلومات السياقية ال�ت بلغ بيانات القياسات الب�ش ويعرض هذا الفرع نظاماً متوائماً لإ

مختلفة معنية بالتغذية.

ي إذا ُوجدت. وينبغي 
. ويُمكن أيضاً عرض البيانات عىل المستوى دون الوط�ن ي

بلغ بنتائج الستقصاء عىل المستوى الوط�ن وينبغي الإ

دة، عىل سبيل المثال، النسبة المئوية للأطفال الذين تِقل الفوارق المعيارية لديهم عن الحدود الفاصلة  عرض النتائج بطريقة موحَّ

ي توىصي بها منظمة الصحة العالمية )> 6، 6 إل > 12، 12 إل > 24، 24 > 
فراد وفئات العمر ال�ت المعيارية أو تزيد عليها طبقاً لقيم الإ

36، 36 إل > 48، 48 إل > 60 شهراً(. 

ية: ويوىص بإدراج المعلومات التالية لدى عرض بيانات القياسات الب�ش

)أ(   صفحة الغالف

عنوان الستقصاء وتواريخه والشخص المسؤول عنه.

)ب(   الملخص التنفيذي

)ج(   المقدمة 

	   عنوان الستقصاء وتفاصيل عنه: المنطقة الجغرافية المستقصاة )والمناطق المستبعدة وسبب استبعادها(، وصف المجموعة 

السكانية: المجموعة السكانية الكلية، المجموعة السكانية المستقصاة، نوع المجموعة السكانية المستقصاة )المقيمون، المهاجرون، 

اللجئون، النازحون وما إل ذلك(.

، التغذية، الوضع الصحي أو أي معلومات أخرى يُمكن أن تؤثّر عىل الحالة التغذوية للمجموعة  ي
	   المعلومات السياقية: الأمن الغذا�أ

السكانية.

ي ذلك الفئات العمرية، المستقصاة.
	   الأغراض: المجموعة السكانية، بما �ن
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)د(   المنهجية

	   تحديد حجم العّينة.

ي ذلك ما إذا كان قد جرى استبعاد أي منطقة أو إقليم أو وحدة اعتيان أولي أو أي منطقة أو مجموعة 
	   تفاصيل إطار العّينة، بما �ن

سكانية أخرى من عّينة المرحلة الأول )وسبب ذلك(.

	   تصميم العتيان وإجراءاته: التفاصيل الكاملة لجميع مراحل العتيان، ولسيما المرحلة الأولية )أي معاي�ي اختيار وحدات العتيان 

ن وما  ة )أي اختيار الأ� المعيشية والمشارك�ي ( والمرحلة الثانية )أي إجراءات رسم الخرائط وإعداد القوائم( والمرحلة الأخ�ي الأولي

ي الستقصاء )عىل سبيل المثال، اعتيان فرعي وما إل ذلك(. إدراج تعريف 
إل ذلك( وأي خطوات أو مراحل إضافية جرى تطبيقها �ن

الأ�ة المعيشية وعضو الأ�ة المعيشية.

ي بالأحداث المحلية وتعليمات 
، استحداث الجدول الزم�ن ن 	   الستبيان: إجراءات وضع الستبيان والتعليمات المعطاة للمستطلع�ي

جمة العكسية وما إل ذلك. جمة وال�ت استخدامه، الختبار المسبق إن ُوجد، إجراءات ال�ت

	   إجراءات القياس.

	   تعريف الحالت ومعاي�ي تضمينها. 

ذة ونتائج تمرين التوحيد، الختبار  ، وصف تمارين التوحيد المنفَّ ن : المحتوى، عدد الأيام، عدد المتدرب�ي ن ن الميداني�ي 	   تدريب العامل�ي

ي الميدان وما إل ذلك. 
ي �ن التجري�ب

ي حالة غياب 
ة جمع البيانات، إجراءات إعادة الزيارة �ن : إجراءات جمع البيانات، عدد الأفرقة وتكوينها، ف�ت ي

	   إجراءات العمل الميدا�ن

الأطفال أو من أجل إعادة قياسهم وما إل ذلك. 

	   المعدات المستخدمة وإجراءات معايرتها.

ي الميدان. 
اف: عمليات التحقق من الإجراءات �ن �ش 	   عملية التنسيق والإ

	   إجراءات إدخال البيانات.

اض )عىل سبيل المثال،  مجيات )السم والنسخة والرابط إذا أُتيح(، عملية تنظيف البيانات، عوامل الف�ت 	   خطة تحليل البيانات: ال�ب

و لمنظمة الصحة العالمية أن يوم الميلد هو الخامس ع�ش من الشهر إذا كان يوم الميلد الفعىلي ناقصاً(. ض محلل أن�ش يف�ت

فراد المستخَدم. 	   نوع الإ

)ه(   النتائج

ي جرى اعتيانها مقارنًة بعدد وحدات العتيان الأولي المكتملة )وسبب حالت عدم 
	   العدد الإجمالي لوحدات العتيان الأولي ال�ت

الكتمال(.

ي جرى اعتيانها.
	   العدد الإجمالي للأ� المعيشية ال�ت

ي ذلك القياسات المعادة عشوائياً 
ي جرى اعتيانها: اكتمال، رفض، بما �ن

	   تصنيف حصائل الستقصاء لجميع الأ� المعيشية ال�ت

فراد. وبسبب الإ

ي 
(؛ و�ن ن ي جرى اعتيانها )مع بيان ما إذا كان جميع الأطفال مؤهل�ي

ي الأ� المعيشية ال�ت
	   العدد الإجمالي للأطفال دون سن الخامسة �ن

ي هذه العّينة الفرعية.
ن �ن ن العدد الإجمالي للأطفال المؤهل�ي

َّ ي عّينة فرعية، يُب�ي
حالة جمع البيانات �ن

ن الذين جرى قياس وزنهم وقياس طولهم/ ارتفاع قامتهم والمعروف شهر  	   العدد الإجمالي للأطفال دون سن الخامسة المؤهل�ي

وسنة ميلدهم عىل الأقل. 

ي الذين جرى قياس وزنهم 
عادة القياس العشوا�أ ن الذين جرى اختيارهم لإ 	   العدد الإجمالي للأطفال دون سن الخامسة المؤهل�ي

وقياس طولهم/ ارتفاع قامتهم والمعروف شهر وسنة ميلدهم عىل الأقل.

ات الثقة  ية استناداً إل الحدود الفاصلة الموىص بها لكل مؤ�ش جنباً إل جنب مع ف�ت ات القياسات الب�ش 	   معّدل النتشار طبقاً لمؤ�ش

ي شكل جداول و/ أو رسوم بيانية.
)للتقزم والهزال وزيادة الوزن ونقص الوزن(. وينبغي عرض المعلومات �ن

	   آثار التصميم الملَحظة.

	   متوسط الفوارق المعيارية لكل دليل. 

	   النحرافات المعيارية للفوارق المعيارية.

	   الأخطاء المعيارية لتقديرات معّدلت النتشار ومتوسط الفوارق المعيارية.

ات الثقة بنسبة 95٪ لتقديرات معّدلت النتشار ومتوسط الفوارق المعيارية. 	   ف�ت

	   الرسوم البيانية للتوزيع التكراري مقارنًة بالمجموعة السكانية المرجعية.
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ية، المناطق الريفية ودون الوطنية،  	   عرض النتائج حسب فئات التصنيف التالية حيثما تُتاح: الجنس، الفئة العمرية، المناطق الحرصن

اء، مستوى تعليم الأم.  يحة الخمسية لل�ش ال�ش

. حة لكل مؤ�ش حة وغ�ي المرجَّ 	   العّينة الإجمالية المرجَّ

ات جودة البيانات  بالغ بشأن مؤ�ش )و(   الإ

و  ي الملحق 9 باستخدام ُمخَرج محلل أن�ش
ن تقرير عن جودة البيانات مماثل للنموذج الوارد �ن ي الفرع 3-1 بتضم�ي

ي التوصية الواردة �ن
تق�ن

دة  ي حالة استقصاءات الأ� المعيشية المتعدِّ
لمنظمة الصحة العالمية. وبالنظر إل أن هذا التقرير قد يكون شاملً بدرجة مفرطة �ن

يطة أن تكون البيانات غ�ي المعالجة متاحة دون  المواضيع، يُمكن أن يقترص الأمر عىل عرض موجز طبقاً لقائمة النقاط الواردة أدناه �ش

قيود.

	   عدد الحالت المستبعدة ونسبتها المئوية لدى تطبيق معاي�ي الستبعاد الثابت استناداً إل معاي�ي نمّو الطفل لمنظمة الصحة 

ية: وينبغي أن يشمل ذلك عدد الحالت ونسبتها المئوية عموماً وكذلك بالنسبة للفريق الأحسن أداًء  العالمية لكل دليل قياسات ب�ش

والأسوأ أداًء. 

بلغ. عدد الأطفال الذين تنقص بيانات طولهم ووزنهم  	   تصنيف البيانات الناقصة حسب الفئة العمرية وغ�ي ذلك من فئات الإ

د عمرهم عىل الأقل بمعرفة شهر وعام الميلد، ونسبتهم المئوية. والمحدَّ

ي ذلك بالنسبة للطول وارتفاع القامة والوزن والعمر.
	   مخططات تََكّدس الأرقام بما �ن

	   المسائل المتعلقة بالتوزيع: توزيعات الفوارق المعيارية حسب الفئة العمرية والجنس والمنطقة الجغرافية.

	   النسبة المئوية لمعلومات تاريخ الميلد المستمدة من شهادة ميلد أو بطاقة تطعيم أو ذاكرة مقدمة الرعاية أو من مصادر أخرى، 

ي وضع الستلقاء/ الوقوف أثناء القياس حسب العمر: ٪ للأطفال دون تسعة 
. الأطفال �ن ن ن العدد الإجمالي للأطفال المؤهل�ي من ب�ي

ي يختلف فيها الوضع 
ي وضع الستلقاء، ٪ للحالت ال�ت

ي وضع الوقوف، ٪ للأطفال أك�ب من 30 شهراً من العمر �ن
شهور من العمر �ن

أثناء القياس عن الوضع الموىص به.

ي بالنسبة للحالت 
ن القياس الأول والثا�ن 	   المتوسط والنحراف المعياري والوسيط والقيمة الُدنيا والقيمة العليا والفرق المطلق ب�ي

العشوائية.

ي حدود أق� فرق مقبول. 
ي تقع �ن

	   النسبة المئوية للقياسات العشوائية ال�ت

	   بيان جوانب ضعف محتملة أخرى بشأن جودة البيانات وحدود الستقصاء. 

)ز(   المناقشة

ي النتائج. حدود الستقصاء.
ي تؤثّر �ن

ي ذلك العوامل السياقية ال�ت
ن بما �ن تفس�ي الحالة التغذوية للأطفال المعني�ي

)ح(   الستنتاج

ينبغي للستنتاج أن يلخص النتائج الرئيسية للستقصاء وأن يش�ي باقتضاب إل أي مسائل تكون قد ثارت خلل المناقشة بشأن التفس�ي 

شارة إليها. ول ينبغي له أن يتضمن مادة جديدة ويُمكن  ي شكل قائمة( مرتبطة منطقياً بنقاط سبقت الإ
وأن يقدم توصيات )غالباً �ن

إدماجه مع الملخص التنفيذي.

)ط(   التذييالت
	   تفاصيل تصميم العّينة.39

	   الستبيان.

	   الجداول الزمنية للأحداث المحلية.

	   خريطة المنطقة المستقصاة. 

	   نتائج تمارين التوحيد.

ي المستخدمة.
	   جداول التحقق الميدا�ن

 http://mics.unicef.org/surveys :ات هنا د المؤ�ش 39   انظر مثال لملحق اعتيان لتقرير استقصاء عنقودي متعدِّ

http://mics.unicef.org/surveys
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ص  نت نموذجاً لتقرير ملخَّ ن�ت و لمنظمة الصحة العالمية« المتاح عىل الإ 	   يُنتج التطبيق »محلل الستقصاءات أن�ش

يتضمن الُمخرجات البيانية وجداول الإحصاءات الموجزة الرئيسية إضافة إل تقرير عن جودة البيانات )الملحق 9(. وترد 

ي الملحق 10. 
القائمة المعيارية الخاصة بالكتمال �ن

ية دون قيود ي تجمع بيانات القياسات الب�ش
3-4  إتاحة مجموعات البيانات المستمدة من الستقصاءات ال�ت

ي المراحل الأول من الستقصاء بشأن إتاحة 
ي بداية هذه الوثيقة، يوىص بتوقيع اتفاق مع الحكومة المركزية أو المحلية �ن

كما جاء �ن

التقرير ومجموعة البيانات دون قيود م�ت جرى التثبت من صحة البيانات. وتضمن إتاحة مجموعة بيانات الستقصاء دون قيود 

الشفافية كما أنها تسمح بالتحليل الثانوي الذي يُمكن أن يؤدي إل فهم أفضل للبيانات وسياق جمعها، وبالتالي إتاحة الفرصة 

ي ذلك تداب�ي 
ي ُجمعت منها. وينبغي إتاحة مجموعات البيانات الأولية دون قيود بما �ن

لستخدام البيانات لفائدة المجموعة السكانية ال�ت

فراد عىل السواء. ي مجموعة البيانات بشأن القياسات المعادة عشوائياً وبسبب الإ
ضمان الجودة الُمدرجة �ن

ي ينتج الستقصاء فيها نتائج سيئة النوعية، كما ينبغي التصدي رصاحًة للمشاكل 
ي الحالت ال�ت

وينبغي إتاحة مجموعات البيانات ح�ت �ن

ي التقرير ح�ت عندما ل يتضمن التقرير نتائج بشأن الحالة التغذوية.
المتعلقة بجودة البيانات �ن

ن استشارتها للحصول عىل ترخيص بإتاحة 
ّ ي بعض الحالت تكون الحكومة مسؤولة عن اعتماد نتائج الستقصاء وإتاحتها، ويتع�ي

و�ن

نت.   ن�ت ن أو إتاحتها عىل الإ ن�ي مجموعات البيانات لأفراد معيَّ

ويج لذلك، وإل استحداث قاعدة بيانات )عىل  ام بإتاحة البيانات الأولية دون قيود وال�ت ن ومهما كان الأمر، هناك حاجة إل تعزيز الل�ت

سبيل المثال، سِجل أو مستودع( تتضمن مجموعات بيانات الستقصاءات وبروتوكولتها. وينبغي إتاحة مجموعات البيانات بعد إجراء 

فراد وبعده، بحيث يتمكن الباحثون فيما بعد من تطبيق معاي�ي  أقل قدر من التنقيح للبيانات، مع بيان الوضع قبل تطبيق معاي�ي الإ

دة عىل مجموعات البيانات. إفراد موحَّ

ي جرى اعتيانها ح�ت إذا كانت المقابلت الستطلعية لم 
وينبغي لمجموعات البيانات أن تتضمن سجلت لجميع الأ� المعيشية ال�ت

تكتمل، وجميع الأطفال الذين كان ينبغي قياسهم )ح�ت إذا كان لم يجر قياسهم(، وتسجيل القياسات الفعلية )أي الطول/ ارتفاع 

ات الأخرى. وينبغي أن  القامة والوزن(، وتواريخ ميلدهم وتاريخ القياس )تاريخ الزيارة( وعوامل ترجيح )أوزان( العتيان وجميع المتغ�ي

ن مجموعات البيانات هذه بوثائق واضحة.  تق�ت

اء من منظمات دولية مختلفة )مراكز  اء الستشارية التقنية المعنية برصد التغذية، المكّونة من خ�ب توىصي مجموعة الخ�ب

غاثة والحالت  مكافحة الأمراض والوقاية منها، الستقصاءات الديمغرافية والصحية، مبادرة الرصد الموحد وتقييم الإ

ها(، بإتاحة مجموعات البيانات الأولية المستمدة من الستقصاءات  النتقالية، اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، وغ�ي

ية  ية، دون قيود كوسيلة لتعزيز استخدام بيانات القياسات الب�ش ي ذلك القياسات الب�ش
الوطنية للأ� المعيشية، بما �ن

للأغراض الصحية العمومية.

.guide for data protection and anonymisation بشأن إخفاء هوية البيانات، يُرجع إل   	

Archiving and dissemination tool   	

2014 USAID open data policy   	

 

أداة

أدوات

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/anonymisation/
http://www.ihsn.org/archiving
https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/open_data_policy_compliance_guide.pdf
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التوصيات وأفضل الممارسات
الفرع 3-1 تقييم جودة البيانات 

التوصيات )إلزامية(:

ي التقرير فيما يتعلق بكيفية الحساب والعرض:
دة �ن بلغ بشأن ما يىلي باستخدام الطرائق المحدَّ 	   الإ

	   الكتمال

ن  ن الجنس�ي 	   النسبة ب�ي

	   توزيع الأعمار

	   تفضيل الأرقام فيما يتعلق بالطول والوزن

	   قيم الفوارق المعيارية غ�ي المعقولة

	   النحراف المعياري 

	   العتدال

ات معاً ل بمعزل بعضها عن بعض. 	   تقييم جودة البيانات عن طريق تناول المؤ�ش

	   عدم إجراء الختبارات أو حساب الدرجات بطريقة رسمية.

الممارسات الجيدة )اختيارية(:

و لمنظمة الصحة العالمية  	   استخدام تقرير جودة البيانات لمحلل الستقصاءات أن�ش

الفرع 3-2 تحليل البيانات

التوصيات )إلزامية(:

ي ذلك:
ي التقرير لإجراء التحليل، بما �ن

ن �ن
ّ 	   استخدام النهج المعياري كما هو مب�ي

فراد لمنظمة الصحة العالمية  	   استخدام معاي�ي نمّو الطفل وقيم الإ

ي 
ي ذلك تلك تنقصها قياسات أو عوامل ترجيح )أوزان( العتيان، لأنها مهّمة �ن

	   من المهّم أن تُتاح جميع السجلت للتحليل، بما �ن

تقييم جودة البيانات )عىل سبيل المثال، عدم الإجابة(.

ن أو أفراد من وزارة  ، وبالتحديد الأطباء ال�يري�ي ن اء المحلي�ي ي يُمكن للخ�ب
ي الستقصاءات ال�ت

	   ل يكون قياس الوذمة مناسباً إلَّ �ن

وا فيها بوضوح إل أنهم شاهدوا مؤخراً حالت وذمة تغذوية ، أن يش�ي الصحة يعملون عىل المستوى المحىلي

ي حالة عدم إتاحة اليوم
اض أن اليوم هو 15 �ن 	   يُحسب العمر باستخدام تاريخ الميلد وتاريخ الزيارة، مع اف�ت

اض يوم الميلد بدلً من اليوم  ي حالة توافر شهر وعام الميلد فقط، يوىص باف�ت
ي حالة نقصانه: �ن

اض يوم الميلد �ن 	   اف�ت

ي التحليل المعياري باستخدام اليوم الخامس ع�ش من الشهر لجميع 
الناقص. ويُمكن إجراء ذلك بعّدة طرق، بيد أنه يوىص �ن

أيام الميلد الناقصة

ي وضع الستلقاء( من أجل 
ي وضع الوقوف أو الطول �ن

ي الستبيان )ارتفاع القامة �ن
	   ينبغي تسجيل وضع الطفل خلل القياس �ن

السماح بالتعديلت المتعلقة بالعمر للطول/ ارتفاع القامة تبعاً لما إذا كان مستلقياً أو واقفاً.

	   ينبغي تجاهل التحويل من وضع الوقوف إل وضع الستلقاء بالنسبة للأطفال الأقل من 9 شهور من العمر

فراد. ي ملف البيانات بالقياسات المعادة )الطول والوزن وتاريخ الميلد والجنس( للأطفال المختارين عشوائياً أو بسبب الإ
	   ينبغي الحتفاظ �ن

عادة القياس عند حساب  	   يُستخدم الطول والوزن وتاريخ الميلد والجنس من القياس الأول للأطفال المختارين عشوائياً لإ

عادة القياس عند  ي للأطفال المفردين لإ
الفوارق المعيارية. ويُستخدم الطول والوزن وتاريخ الميلد والجنس من القياس الثا�ن

حساب الفوارق المعيارية.

	   ينبغي إبلغ عدد القيم المستبعدة ونسبتها المئوية.

ي مجموعة البيانات لأغراض الشفافية
	   ينبغي الحتفاظ بجميع القياسات �ن

ي 
ي احتمال اختيار الحالت �ن

ي العّينة من أجل التعويض عن عدم المساواة �ن
	   ينبغي إسناد عامل ترجيح خاص بالعتيان لكل فرد �ن

العّينة، الذي يرجع عادًة إل التصميم
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الممارسات الجيدة )اختيارية(:

كة لسوء  و لمنظمة الصحة العالمية أو مجموعة STATA المعيارية وقواعد R من التقديرات المش�ت 	   استخدام محلل الستقصاءات أن�ش

التغذية

ايد أهمية رصد العدالة بالنسبة للصحة والتنمية. ولذلك يوىص أيضاً بإجراء تحليل مصنَّف من أجل اشتقاق التقديرات حسب  ن 	   ت�ت

اء )1= الأقل ثراء، 2، 3، 4، 5= الأك�ش ثراء( ومستوى تعليم الأم )لم تتلق تعليماً، المدرسة البتدائية  التقسيم الخمسي لل�ش

والثانوية أو أعىل من ذلك(، كلما أمكن ذلك

الفرع 3-4 تفس�ي البيانات وإبالغها

التوصيات )إلزامية(:

ي التقرير
ن قياسات الإحكام بشأن تقديرات معّدلت النتشار، وكذلك بشأن متوسطات الفوارق المعيارية �ن 	   تضم�ي

ن معّدل انتشار أشكال سوء التغذية المتوسطة والوخيمة وكذلك المتوسط والنحراف المعياري للفوارق المعيارية عن متوسط  	   تضم�ي

ي 
الطول بالنسبة للعمر والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للطول والفوارق المعيارية عن متوسط الوزن بالنسبة للعمر �ن

التقرير.

ات القياسات  ي توّفر تقديرات لمؤ�ش
ي جميع تقارير الستقصاءات ال�ت

ي الفرع 3-1 �ن
ن نتائج تقييم جودة البيانات طبقاً لما يرد �ن 	   تضم�ي

ية الخاصة بالأطفال. الب�ش

ي ذلك القياسات الأولية والقياسات المعادة
	   إتاحة مجموعات البيانات الكاملة والموسومة بوضوح دون قيود بما �ن

ات  دة المؤ�ش ي تتسم بها تقارير الستقصاءات الجماعية المتعدِّ
ن ملحق مفصل بشأن العتيان )بدرجة التفصيل نفسها ال�ت 	   تضم�ي

والستقصاءات الديمغرافية والصحية(

الممارسات الجيدة )اختيارية(:

ي شكل ملحق بتقرير الستقصاء.
و �ن ي محلل أن�ش

ن تقرير جودة البيانات الوارد �ن 	   تضم�ي

 



بلغ  118 صفحة I معالجة البيانات وتقييم الجودة والتحليل والإ



المالحقالمالحق



120 صفحة I الملحق
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ي تشمل 
ي الستقصاءات ال�ت

ن بأدوار رئيسية �ن د لبعض المضطلع�ي الملحق 1: التعريف الموحَّ

ية القياسات الب�ش

1-   منظمة التنفيذ الوطنية

ذة واحدة. وقد تكون هذه الوكالة منظمة  تقع المسؤولية العامة لتنظيم استقصاءات الأ� المعيشية عموماً عىل عاتق وكالة منفِّ

كة أبحاث خاصة. حكومية أو غ�ي حكومية أو من القطاع الخاص أو جامعة أو فريق أبحاث حكومياً أو �ش

2-   اللجنة التوجيهية لالستقصاء

سداء المشورة والدعم بشأن الستقصاء.  أ منظمة التنفيذ الوطنية لجنة توجيهية للستقصاء أو فريقاً عاملً تقنياً لإ يوىص بأن تُنسش

وعموماً، تدرس اللجنة أهداف الستقصاء وغاياته والمسائل السياساتية والأمور التقنية مثل محتوى الستبيان. ويُمكن للجنة أن تساعد 

ي توف�ي الدعم العام لفريق الستقصاء، لضمان أن نتائج الستقصاء مقبولة ومستخدمة من جانب المؤسسات الوطنية والدعوة إل 
�ن

ي من أصحاب المصلحة 
إتاحة البيانات الأولية دون قيود لأغراض الشفافية. وينبغي أن تتكون اللجنة التوجيهية أو الفريق العامل التق�ن

ة التقنية لتوف�ي المدخلت بشأن جوانب تصميم الستقصاء وتنفيذه مثل العتيان وتصميم الستبيان  كاء الذين يملكون الخ�ب وال�ش

اء والتدريب وعمليات التحقق  ية وال�ش ي ومعدات القياسات الب�ش
ي وتدريبهم ولوجيستيات العمل الميدا�ن

ن أعضاء الفريق الميدا�ن وتعي�ي

من جودة البيانات ذات الصلة.

3-   مدير الستقصاء

اف  �ش ي الستقصاءات الغذائية، وهو مسؤول عن تنسيق فريق الستقصاء والإ
ة بالعمل �ن ينبغي أن يكون لدى مدير الستقصاء خ�ب

عليه. وينبغي أن تكون له رؤية شاملة للعملية بكاملها: جميع المعلومات المتاحة عن سياق الستقصاء وتخطيطه واختيار أعضاء فريق 

ي والتدخل، حسب القتضاء، لتعزيز دّقة البيانات 
اف عىل العمل الميدا�ن �ش الستقصاء وتعيينهم وتنظيم التدريب وإدارته وكذلك الإ

ة عىل إجراء زيارات ميدانية خلل جمع البيانات من أجل التأكد من أن اتّباع  ي يجري جمعها وإحكامها. وتنطوي المهّمة الأخ�ي
ال�ت

ي أيضاً فيما يتعلق بتنظيم إدخال البيانات والتحقق من 
ا�ن منهجية الستقصاء وإجراءاته بالشكل الصحيح. ولمدير الستقصاء دور إ�ش

ي تفس�ي النتائج الأولية توطئًة للتثبت منها فيما بعد عىل مستوى اللجنة 
جودة البيانات والرعاية الصحية وتحليل البيانات والمساعدة �ن

التوجيهية للستقصاء. 

ي 
4-   منّسق العمل الميدا�ن

ي والأنشطة الميدانية. 
اف عىل العمل الميدا�ن �ش ي مسؤول عن عّدة أفرقة. وهو مسؤول عن الإ

منّسق العمل الميدا�ن

ي
ف الميدا�ن 5-   الم�ش

ي 
ي يتبع بروتوكولت الستقصاء وإجراءاته ال�ت

ي واحد. وهو يتحقق من أن الفريق الميدا�ن
ي مسؤول عن فريق ميدا�ن

ف الميدا�ن الم�ش

ي ذلك خطة العتيان المتاحة من المكتب المركزي، ويستخدم كذلك المعدات ويعايرها ويجري 
اعتمدتها اللجنة التوجيهية، بما �ن

القياسات بالطريقة الصحيحة.

ية  6-   اختصاصيو القياسات الب�ش

ية اللزمة لتوليد تقديرات  ن عىل جمع بيانات القياسات الب�ش ب�ي ي الستقصاء المدرَّ
ن �ن ية هم من العامل�ي اختصاصيو القياسات الب�ش

ية بمسؤولية العناية بمعداتهم  دة. وينهض اختصاصيو القياسات الب�ش سوء التغذية )بيانات الطول والوزن( باستخدام معدات موحَّ

دة مستندة إل معاي�ي مقبولة عالمياً ومعتمدة من اللجنة التوجيهية.  وتوكولت موحَّ ومعايرتها وإجراء القياسات وتسجيلها طبقاً ل�ب

ية المدرِّب الرئيسي 7-   اختصاىصي القياسات الب�ش

ي ذلك تمارين التوحيد من أجل قياس أداء فرادى 
ية، بما �ن المدرِّب الرئيسي مسؤول عن تنظيم التدريب وتنفيذه بشأن القياسات الب�ش

ية عقب التدريب. ي القياسات الب�ش ّ اختصاص�ي



122 صفحة I الملحق

8-   مدير البيانات

ي قاعدة بيانات. وتشمل مسؤولياته دعم جودة 
ل وتُدَخل �ن ي يجري جمعها تُسجَّ

مدير البيانات مسؤول عن ضمان أن البيانات ال�ت

مجيات.  ن آخرين عىل إدخال البيانات وكيفية استخدام نظم ال�ب مجموعات البيانات وتوافرها وكذلك تدريب عامل�ي

٩-   معالجو البيانات 

ي 
اضها وتحليلها �ن ي استحداث نظم برمجيات وصيانتها بشأن إدخال البيانات وتنقيحها واف�ت

تتمثَّل مهّمة معالجي البيانات �ن

الستقصاءات. 

ي الستقصاء 
10-   إحصا�أ

ية،  ي تشمل قياسات ب�ش
ي استقصاءات الأ� المعيشية ال�ت

ي إدارة البيانات وتحليلها �ن
ة �ن ي الستقصاء خ�ب

ن أن يكون لدى إحصا�أ
ّ يتع�ي

ي الستقصاء. 
ي سُتستخدم �ن

دة ال�ت وأن يكون عىل دراية بالمجموعة الإحصائية المحدَّ

ي العتيان 
11-   إحصا�أ

ي العتيان مسؤول عن وضع خطة العتيان وتنفيذها والعمل مع أفرقة رسم الخرائط وإعداد القوائم وكذلك تحديد عوامل 
إحصا�أ

جيح )الأوزان( الخاصة بالعتيان لأغراض التحليل.  ال�ت

12-   أفرقة رسم الخرائط وإعداد القوائم 

ي تنظيم الأ� المعيشية وتعريفها جغرافياً خلل مرحلة العتيان. ويضم الفريق، 
تتمثَّل مهّمة أفرقة رسم الخرائط وإعداد القوائم �ن

 . ن ن الميداني�ي ف�ي الذي يقوده منّسق إعداد القوائم، معّدي القوائم وراسمي الخرائط والم�ش

ية.  ية اللزمة لستقصاءات بيانات القياسات الب�ش ن الموارد الب�ش
ّ ويرد أدناه مثال لمخطط تنظيمي يُب�ي

ية ي تجمع بيانات قياسات ب�ش
مثال لمخطط تنظيمي لالستقصاءات ال�ت

 منسقو العمل
�
الميدا��

مدير ا�ستقصاء � ا�ستقصاء
إحصا��

ية  اختصا�� القياسات الب��
ب الرئي�� المدر�

� ا�عتيان
إحصا��

مدير البيانات

 منّسق رسم
 الخرائط وإعداد

القوائم

معالج بيانات  أفرقة رسم
 الخرائط وإعداد

القوائم

معالج بيانات

ية  اختصا�� قياسات ب��
مستطلع

ية  اختصا�� قياسات ب��
مستطلع

ية  اختصا�� قياسات ب��
مستطلع

ية  اختصا�� قياسات ب��
مستطلع

ية وبوم�� � تجمع بيانات أن��
 مثال لمخطط تنظيمي ل�ستقصاءات ال��

منظمة التنفيذ الوطنية

 اللجنة التوجيهية ل�ستقصاء

�
ف ميدا�� م�� �

ف ميدا�� م��
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ية ل لوظائف أعضاء فريق استقصاء القياسات الب�ش الملحق 2: توصيف مفصَّ

ي القياسات  ّ ية يسّميان فيما يىلي »اختصاص�ي ن بالقياسات الب�ش ن عىل الأقل معني�ي ينبغي أن يتكّون كل فريق استقصاء من شخص�ي

ي بالقياس الرئيسي الذي يقود عملية إجراء 
ي الفريق هو المع�ن

ية �ن ي القياسات الب�ش ّ ية«. وينبغي أن يكون أحد اختصاص�ي الب�ش

ن بالقياس مساعدين( يدعم )يدعمون( العملية. وللعمل  ي بالقياس مساعد )كمعني�ي
القياسات الصحيحة. ويعمل الآخر )الآخرون( كمع�ن

ي 
ية قد اجتاز اختبار التوحيد بنجاح خلل التدريب. وللعمل كمع�ن ، ينبغي أن يكون اختصاىصي القياسات الب�ش ي بالقياس رئيسي

كمع�ن

ورة أن  ية قد حرصن التدريب الخاص بالستقصاء، ولكن ل يجب بالرصن بالقياس مساعد، ينبغي أن يكون اختصاىصي القياسات الب�ش

يكون قد اجتاز اختبار التوحيد بنجاح. 

ي الأحوال 
وينبغي أن يراعي تكوين أعضاء الفريق السياق المحىلي من حيث العتبارات الجنسانية والعرقية والمهارات اللغوية. و�ن

ن امرأة  ي تضم�ي
المثىل، ينبغي أن يكون لدى بعض أعضاء الفريق معرفة محلية بمنطقة الستقصاء. وتتمثَّل إحدى الممارسات الجيدة �ن

ي كل فريق، بيد أن ذلك يتوقف عىل السياق.
�ن

وينبغي أن يكون لدى جميع أعضاء الفريق المؤهالت التالية:

ي 
ي الستقصاء والتحدث باللغات المحلية للمناطق ال�ت

	   ينبغي أن تكون لديهم القدرة عىل قراءة وكتابة اللغة الرئيسية المستخدمة �ن

سيجري فيها الستقصاء؛

	   ينبغي أن يكون مستوى تعليمهم مناسباً، بما يسمح لهم بالقراءة والكتابة بطلقة والعّد بدّقة؛  

ة وحمل معدات القياس؛ 	   ينبغي أن يسمح لهم مستوى لياقتهم البدنية بالس�ي لمسافات كب�ي

	   ينبغي أن يكون نظرهم جيداً أو أن يستخدموا نظارات طبية؛

. ن ن الصحي�ي ورة من المهني�ي ن أن يكونوا بالرصن
ّ 	   ل يتع�ي

ي فريق االستقصاء. وهذا التوصيف للوظائف عام، وينبغي تطويعه 
ويرد أدناه توصيف مفصل للوظائف فيما يتعلق بأهم االأدوار �ن

ي كل استقصاء. 
تبعاً للسياق �ن

مدير الستقصاء 

المهارات والقدرات الالزمة

ية. ي تجمع بيانات القياسات الب�ش
ة موثَّقة بشأن إدارة الستقصاءات ال�ت 	   درجة جامعية أو ما يعادلها. خ�ب

ن  ية للأ� المعيشية )التصميم والمنهجيات، استقدام العامل�ي ي مجال الضطلع باستقصاءات القياسات الب�ش
ة ذات شأن �ن 	   خ�ب

، تحليل البيانات وإبلغها( ومعرفة بمجال التغذية. ي
اف الميدا�ن �ش وتدريبهم، الإ

د الذي يجري فيه الستقصاء، مع مهارات ممتازة بشأن الكتابة والعرض [ تُضاف هنا أي  ي السياق المحدَّ
	   إتقان اللغة المستخدمة �ن

متطلبات أخرى خاصة باللغة ].

ي حالة جمع البيانات باستخدام معدات رقمية:
	   �ن

-   معرفة عملية بتكنولوجيا المعلومات والقدرة عىل التكّيف بسهولة مع التكنولوجيات الجديدة؛

ي الأمر وقتاً إضافياً لتعزيز هذه الدراية خلل المرحلة التمهيدية(.
-   دراية بالمعدات الرقمية قبل بداية جمع البيانات )قد يقت�ن

المهام 

: يضمن مدير الستقصاء سلمة منهجية الستقصاء. وهو مسؤول عّما يىلي

اء للمساعدة بشأن العتيان حسب تصميم  1-   تنسيق العملية بكاملها وإن كان ينبغي توف�ي الدعم المتخصص له حسب القتضاء )خ�ب

وتوكولت وإجراءات تحليل البيانات وما إل ذلك(؛ الستقصاء ووضع ال�ب

2-   جمع المعلومات المتاحة عن سياق الستقصاء وتخطيطه؛

اف عىل وضع بروتوكول الستقصاء توطئًة لتثّبت اللجنة التوجيهية للستقصاء من صحته؛ �ش 3-   الإ
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كاء  اك ال�ش 4-   إعداد جميع الجوانب اللوجيستية المتعلقة بالستقصاء: المواد والمعدات، الموافقة من الناحية الأخلقية، إ�ش

، وما إل ذلك؛ ن ن والمحلي�ي الوطني�ي

5-   اختيار أعضاء الأفرقة؛

ي ذلك تنظيم اختبارات التوحيد والختبارات الميدانية؛
6-   تنسيق تدريب جميع أعضاء أفرقة الستقصاء وإدارته، بما �ن

ي والتدخل، حسب القتضاء، لتعزيز دّقة البيانات المجموعة، وذلك يشمل:
اف عىل العمل الميدا�ن �ش 7-   الإ

ي يقوم، قبل مغادرة الميدان، باستعراض جميع النماذج وتوقيعها من 
ف الميدا�ن ي الميدان والتحقق من أن الم�ش

	   زيارة الأفرقة �ن

لت وأن الفريق يّتبع بروتوكول إعادة الزيارة )أي أن كل أ�ة معيشية يجري اعتيانها تتلقى  أجل تأكيد أن جميع بنود البيانات ُسجِّ

ن عىل الأقل إذا فشلت المحاولة الأولية( قبل مغادرة المنطقة؛ زيارت�ي

ي يجري اعتيانها عىل المستوى المركزي 
ن من أجل التحقق من أن الأ� المعيشية ال�ت ن الميداني�ي ف�ي اف عىل عمل الم�ش �ش 	   الإ

ي العتيان، والتأكد من أن المعدات 
ي وضعها إحصا�أ

تُجرى المقابلت الستطلعية معها دون استبدال طبقاً لخطة العتيان ال�ت

ل بدّقة؛ ي وأن القياسات تُجرى وتسجَّ
ة العمل الميدا�ن تُخت�ب وتُعايَر كل يوم خلل ف�ت

ن تسجيل المشاكل المصاَدفة والقرارات 
ّ دة المصاَدفة خلل الستقصاء )يتع�ي ي كيفية التغّلب عىل المشاكل المحدَّ

	   البّت �ن

ي التقرير الختامي إذا كانت تؤدي إل تغي�ي المنهجية المخطَّطة(؛ 
المتخذة بشأنها فوراً وتضمينها �ن

ة للشك قبل أن يغادر الفريق وحدة  ن والتحقق من أي بيانات مث�ي ن الميداني�ي ف�ي ي لدعم الم�ش
	   تنظيم عمليات التحقق الميدا�ن

؛ العتيان الأولي

	   ضمان أن الأفرقة تحمل معها بعض المرّطبات وأنه يُتاح لها وقت كاف للراحة )ل ينبغي إسناد قدر مفرط من العمل للأفرقة 

ن المنازل  ي تضم�ي
لأن الستقصاءات تنطوي عىل الس�ي لمسافات طويلة، والأفرقة الميدانية المتعبة ترتكب الأخطاء أو تفشل �ن

البعيدة المختارة للستقصاء(؛

د المسؤول عن هذه المهّمة؛ 8-   تنسيق تحليل البيانات مع الشخص المحدَّ

9-   استعراض مسّودة التقرير توطئًة لتقديمه إل اللجنة التوجيهية للستقصاء لعتماده؛ 

ي ُحصل عليها؛
علن عن النتائج وحفز النقاش بشأن استخدام البيانات ال�ت 10-   تنظيم حلقة عمل ختامية، حسب القتضاء، للإ

11-   ضمان إتاحة مجموعات البيانات الأولية دون قيود.

ي
ف الميدا�ن / الم�ش ي

منّسق العمل الميدا�ن

ف عىل عّدة أفرقة بينما  ي يُ�ش
ي بأدوار متشابهة إل حّد بعيد: فمنسق العمل الميدا�ن

ف الميدا�ن ي والم�ش
يضطلع منّسق العمل الميدا�ن

ي عىل فريق واحد.
ف الميدا�ن ف الم�ش يُ�ش

المهارات والقدرات الالزمة 

	   المستوى الأد�ن من التعليم: خريج المدرسة الثانوية مع مهارات ممتازة بشأن القراءة والكتابة والرياضيات.

ة السابقة بشأن  اف عليه. الخ�ب �ش 	   معرفة جيدة بمنطقة الستقصاء. شخص جدير بالثقة وودود قادر عىل تنسيق فريق والإ

ية  مطلوبة. مهارات القيادة أساسية.  استقصاءات القياسات الب�ش

ي حالة جمع البيانات باستخدام معدات رقمية:
	   �ن

ي الأمر وقتاً إضافياً 
-   القدرة عىل استخدام المعدات الرقمية والتكّيف ب�عة مع النهوج والتكنولوجيات الجديدة )قد يقت�ن

لتعزيز هذه القدرة خلل المرحلة التمهيدية(؛

ي الوقت نفسه التحقق من أن سائر أعضاء 
ي آن معاً، عىل سبيل المثال، استخدام الهاتف و�ن

-   القدرة عىل الضطلع بعّدة مهام �ن

الفريق يجرون قياسات جيدة النوعية ويجمعون البيانات بالطريقة الصحيحة.

المهام

ف عليهم ويوّفر لهم الدعم  ي أن يتول قيادة جميع أعضاء الفريق الُمسَند له )الأفرقة المسَندة له( وي�ش
ف الميدا�ن ينبغي للم�ش

ي الفريق يّتبع بروتوكولت الستقصاء 
ية. وهو مسؤول عن ضمان أن كل عضو �ن ي ذلك اختصاصيو القياسات الب�ش

والتوجيه، بما �ن

ي اعتمدتها اللجنة التوجيهية للستقصاء، وينبغي له أن يطلب الدعم من مدير الستقصاء حسب الحتياج. وتشمل 
وإجراءاته ال�ت
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: ي ما يىلي
ف الميدا�ن دة للم�ش المسؤوليات المحدَّ

ي بداية كل يوم؛
1-   التحقق من أن لدى جميع أعضاء الفريق عدداً كافياً من الستبيانات وغ�ي ذلك من النماذج �ن

2-   ضمان أن جميع الأفرقة قامت بتنظيف معداتها ومعايرتها، وتصدت لأي مشاكل متعلقة بالمعدات جرت استبانتها، وتوف�ي 

معدات بديلة حسب الحتياج؛

ي بداية كل يوم، والسهر عىل أمن أعضاء الفريق؛
3-   التحقق من أن جميع الجوانب اللوجيستية جرى تنظيمها �ن

ي جمع البيانات كل يوم؛
4-   تنظيم اجتماع إحاطة مع فريق الستقصاء قبل البدء �ن

ح الستقصاء وأغراضه؛ ن ل�ش ن المحلي�ي 5-   الجتماع برئيس الممثل�ي

، وما إل ذلك( لديهم خريطة للمنطقة  ن ية، المستطلع�ي ي القياسات الب�ش ّ ي )اختصاص�ي
6-   ضمان أن جميع أعضاء الفريق الميدا�ن

ي وّفرها المكتب المركزي، وأنهم يعرفون 
ي يجري اعتيانها ووقع عليها الختيار لتكون جزءاً من العّينة ال�ت

وقائمة بالأ� المعيشية ال�ت

ي وّفرها المكتب المركزي؛
ي ُكلِّفوا بها لهذا اليوم، ويّتبعون خطة العتيان ال�ت

ما هي الأ� المعيشية ال�ت

ي الميدان، والضطلع بعمليات التحقق من ضمان الجودة خلل جمع البيانات، واستبانة حالت 
ية �ن اف عىل القياسات الب�ش �ش 7-   الإ

عادة تدريبهم؛ ية أو إحالتهم لإ ي القياسات الب�ش ّ ية المعيارية، وإعادة تدريب اختصاص�ي الحيود عن إجراءات القياسات الب�ش

نمون  ، وأن أعضاء الفريق يل�ت ي تنقص بشأنها بيانات قبل مغادرة وحدة العتيان الأولي
8-   التحقق من إعادة زيارة المنازل ال�ت

وتوكولت إعادة الزيارة؛ ب�ب

ي أن يزور الأ� المعيشية المعنية من أجل التحقق من أن الحالت 
ف الميدا�ن 9-   إذا كانت الوذمة جزءاً من الستقصاء، ينبغي للم�ش

صت بالطريقة الصحيحة. ُشخِّ

المستطِلع

المهارات والقدرات الالزمة

	   القدرة عىل القراءة والكتابة والحساب؛ معرفة منطقة الستقصاء؛ التسام بالثقة والوّد.

ي حالة جمع البيانات باستخدام استبيان مستند إل الحاسوب: القدرة عىل استخدام المعدات الرقمية وعىل �عة التكّيف للنهوج 
	   �ن

والتكنولوجيات الجديدة.

المهام

ية مسؤول عن إكمال استبيانات الأ� المعيشية واستبيان القياسات الب�ش

ية  اختصاصيو القياسات الب�ش

المهارات والقدرات الالزمة

المستوى الأد�ن من التعليم: خريج مدرسة من المستوى المتوسط يمتلك مهارات جيدة بشأن القراءة والكتابة والرياضيات، ومعرفة 

جيدة بمنطقة الستقصاء. وينبغي أن يكون جديراً بالثقة وودوداً وأن يتحدث اللغة المحلية.

المهام

. ي
ف الميدا�ن ي يكلفه بها الم�ش

ي يوفرها المكتب المركزي وزيارة الأ� المعيشية ال�ت
1-   اتّباع خطة العتيان ال�ت

ع من مقدمة الرعاية والطفل )الأطفال(. ي سُتجرى بوضوح ودور مقدمة الرعاية وما هو متوقَّ
ية ال�ت ح الإجراءات والقياسات الب�ش 2-   �ش

3-   قياس الطول/ ارتفاع القامة والوزن.

ي الستقصاء، وإن كان ذلك ل يوىص به عامًة(.
4-   تقييم وجود الوذمة الثنائية الجانب )إذا كانت ُمدرجة �ن

ي ذلك كيفية تحديد تاريخ ميلد الطفل 
ي التعليمات الخاصة بالمستطلع، بما �ن

5-   إكمال الستبيانات والنماذج المطلوبة حسبما يرد �ن

بطريقة صحيحة.

ات الراحة ووجبات الطعام. د للقياسات وف�ت ي المحدَّ
ام بالجدول الزم�ن ن 6-   الل�ت

ي فوراً بأي مشاكل.
ف الميدا�ن 7-   صيانة المعدات ومعايرتها وإبلغ الم�ش

8-   اتّباع التداب�ي الأمنية.
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ي الستقصاء 
إحصا�أ

المهارات والقدرات الالزمة 

ية.  ي تشمل قياسات ب�ش
ي استقصاءات الأ� المعيشية ال�ت

ة بشأن إدارة البيانات وتحليلها �ن ي الستقصاء خ�ب
ينبغي أن يكون لدى إحصا�أ

ة من البيانات.  وينبغي أن يكون الإحصائيون أشخاصاً يهتمون بالتفاصيل ويحبون العمل بكميات كب�ي

ي الإحصاء أو الرياضيات.
المستوى الأد�ن من التعليم: يلزم عادًة الحصول عىل درجة الماجست�ي �ن

ن المهارات التالية. ن أن يكون لدى الإحصائي�ي
ّ ويتع�ي

ي هذا الدور.
مجة الإحصائية: تُمثِّل القدرة عىل تطبيق الصيغ والطرائق الإحصائية لحل المشاكل العملية عنرصاً أساسياً �ن 	   ال�ب

	   تحليل البيانات: إنشاء مجموعات بيانات وجداول وأشكال مناسبة لمقت�ن الحال.

	   المهارات الرياضية: يستخدم الإحصائيون الرياضيات العليا.

ام  ن ن أن تكون لديهم القدرة عىل إدارة عّدة مهام والل�ت
ّ اً ما يعمل الإحصائيون عىل نحو مستقل ويتع�ي 	   إدارة المشاريع: كث�ي

بالمواعيد النهائية للمشاريع بدّقة وفّعالية. 

ح الأفكار بوضوح  ن أن يكون قادراً عىل �ش
ّ ق مع مدير الستقصاء، يتع�ي ي يُنسِّ

	   مهارات التعامل مع الآخرين: بالنظر إل أن الإحصا�أ

بحيث يُمكن فهمها واعتمادها. 

ض جمع البيانات وعملية  ي تع�ت
ن استخدام المنطق والتفك�ي النقدي للتغلب عىل التحديات ال�ت 	   التفك�ي النقدي: ينبغي للإحصائي�ي

ها. تفس�ي

المهام

1-   تصميم الستقصاءات والستبيانات

ن أو يكتبون  بون العامل�ي أ الإحصائيون استقصاءات واستبيانات دقيقة إحصائياً. وغالباً ما يدرِّ بغية جمع البيانات المطلوبة، يُنسش

احات بشأن كيفية تعزيز تصميم  رون الق�ت التعليمات بشأن كيفية إدارة بيانات الستقصاء وتنظيمها عىل أفضل نحو، ويوفِّ

ي ذلك مراحل العتيان. 
الستقصاءات، بما �ن

2-   تنقيح البيانات

. وإدارة  ي
يُمثِّل تنقيح البيانات وتنقيتها والضطلع بعمليات التحقق الشامل من الجودة بوجه عام جوانب رئيسية من عمل الإحصا�أ

ورية أيضاً للتوّصل إل  ورية لفصل الملفات وإجراء عمليات التحقق الشامل من الجودة بوجه عام. وإدارة البيانات رصن البيانات رصن

ن المحافظة عىل قواعد البيانات الدقيقة وتحديثها. ن عىل الإحصائي�ي
ّ استنتاجات ونتائج دقيقة، كما يتع�ي

ي
3-   التحليل الإحصا�أ

ي الكشف عن التجاهات واستبانة 
دة. وتتمثَّل مسؤوليتهم الأساسية �ن يحلل الإحصائيون البيانات باستخدام برمجيات إحصائية محدَّ

ن مجموعات البيانات. وهم يقومون عادًة بإجراء اختبارات لتحديد مدى موثوقية بياناتهم وسلمتها. وينبغي لهم  العلقات فيما ب�ي

ي هذا التقرير )انظر الفصل 3(.
تنفيذ التحليل عىل نحو يتسق مع التوصيات الواردة �ن

4-   عرض النتائج الإحصائية

يقوم إحصائيو الستقصاء بتجميع نتائجهم من بيانات الستقصاء. وهم يعّدون تقارير أو مخططات أو رسوماً بيانية تصف 

ي 
استنتاجاتهم وتف�ها، وقد يُطلب منهم تقديم تقارير مكتوبة إل سائر أعضاء الأفرقة. وينبغي لهم اتّباع التوصيات الواردة �ن

هذا التقرير )انظر الفصل 3(.
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ي العتيان 
إحصا�أ

امج استناداً إل بّينات، وكذلك لرصد تقدم  ورية لوضع السياسات وال�ب إن البيانات الصحيحة إحصائياً والقابلة للمقارنة دولياً رصن

ي العتيان 
ي ذلك أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي فإن إحصا�أ

امات العالمية، بما �ن ن ي سبيل تحقيق الأهداف الوطنية والل�ت
البلدان �ن

جزء أسا�ي من أي فريق استقصاء للأ� المعيشية. 

المهارات والقدرات الالزمة

ي 
ة المكتسبة �ن ل الخ�ب ي المنطقة )تُفضَّ

ي استقصاءات الأ� المعيشية �ن
ة لمّدة 10 سنوات عىل الأقل بشأن تصميم العّينات �ن 	   خ�ب

بلدان ل تتوافر بشأنها معلومات مستمدة من تعداد حديث للسكان(.

ية.  ي تجمع بيانات قياسات ب�ش
ي الستقصاءات ال�ت

ة بشأن إجراء الستقصاءات الوطنية ودراية بمنهجية العتيان �ن 	   خ�ب

ي مجال التدريب.
ة ُمثبتة �ن 	   خ�ب

ي المنطقة المعنية.
ة �ن 	   خ�ب

	   مهارات ممتازة بشأن التواصل والتعامل مع الآخرين.

	   يُفّضل من لديه معرفة جيدة باللغة الوطنية.

دة الثقافات. ي بيئة متعدِّ
	   قدرة ُمثبتة عىل العمل �ن

مؤهالت المرشح الناجح

التعليم

ي مجال العتيان 
ة خاصة �ن ي مجال العتيان لأغراض الستقصاء أو الإحصاء مع خ�ب

	   درجة الماجست�ي أو ما يعادلها عىل الأقل �ن

لأغراض الستقصاء. 

المهام/ المنجزات المتوقعة 

. ي
ي وضعها مكتب الإحصاء الوط�ن

1-   تصميم خطط العتيان أو استعراض خطط العتيان ال�ت

2-   العمل مع أفرقة رسم الخرائط وإعداد القوائم.

ي 
3-   استعراض عوامل ترجيح )أوزان( العّينات للبلدان وإسداء المشورة بشأنها وحسابها عقب اكتمال جمع البيانات وقبل النخراط �ن

عمليات تحليل البّينات.

 . ي
4-   مناقشة خطط العتيان وعوامل ترجيح العّينات مع مدير الستقصاء ومكتب الإحصاء الوط�ن

ي تقرير الستقصاء أو استعراضه.
5-   كتابة الفصل ذي الصلة �ن

المنجزات:

ن أعله.
ّ 	   نماذج ومبادئ توجيهية وبرامج وعروض ودليل عىل النحو المب�ي

ي تقرير الستقصاء.
بلغ بشأن استعراض خطة العتيان وحساب عوامل ترجيح العّينات والفصول الخاصة بالعتيان �ن 	   الإ

ي الستقصاء وكذلك أي وثائق خاصة بالبلد يجري إنتاجها 
ي العتيان المحافظة عىل ّ�ية أي بيانات يجري جمعها �ن

وينبغي لإحصا�أ

ة نفسها. ول ينبغي له استخدام الوثائق ومجموعات البيانات إلَّ للمهام المتعلقة باختصاصاته.  خلل الف�ت

مدير البيانات ومعالج البيانات40

يلقي مدير البيانات نظرة عامة عن المهام المسندة إل معالجي البيانات.

المهارات والقدرات الالزمة 

ي علوم الحاسوب أو الديمغرافيا أو المجالت المتصلة بالصحة العمومية.
	   شهادة البكالوريوس �ن

40   إذا كان الستقصاء مستند إل الأوراق، ينبغي لفريق الستقصاء أن يتضمن مشّغىلي إدخال البيانات.
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مجة المقبولة مثل C#، C++، Java، وما إل ذلك. مجة باستخدام لغات ال�ب 	   مهارات قوية بشأن ال�ب

ي مجال البحوث الصحية العمومية أو الديمغرافية.
ة �ن 	   خ�ب

مجيات الإحصائية. 	   دراية بشأن المجموعات SPSS أو SAS أو Stata أو غ�ي ذلك من مجموعات ال�ب

	   معرفة جيدة باللغة المحلية.

المهام

ي استقصاءات المجموعات السكانية المستندة 
اضها وتحليلها �ن 1-   وضع نظم برمجيات وصيانتها بشأن إدخال البيانات وتنقيحها واف�ت

إل الأوراق.

ي البلدان النامية.
2-   وضع ودعم نظم مستندة إل الحاسوب لإجراء المقابلت الستطلعية �ن

3-   بناء القدرات من خلل حلقات عمل وحلقات دراسية معنية باستخدام البيانات ومعالجة الستقصاءات. 

4-   تحليل البيانات من أجل دعم إنتاج التقارير القطرية.

ي لمستخدمي البيانات.
5-   حفظ البيانات وتوف�ي الدعم التق�ن

6-   استحداث برامج لجمع البيانات استناداً إل الحاسوب.

ية المدرِّب الرئيسي اختصاىصي القياسات الب�ش

ية  ومجوعة كاملة من  ة تقنية لإجراء استقصاءات القياسات الب�ش ينبغي أن يكون المدرِّب الرئيسي شخصاً لديه ما يلزم من قدرة وخ�ب

ية. ي القياسات الب�ش ّ المهارات لتدريب اختصاص�ي

ية رئيسي آخر من المعهد نفسه أو من  ويُمكن التأكد من امتلك المدرِّب الرئيسي للمهارات اللزمة بواسطة اختصاىصي قياسات ب�ش

معهد ذي صلة. 

المهام

ية، باستخدام الدمى والأطفال. ي القياسات الب�ش 1-   تنظيم التدريب النظري والعمىلي لختصاص�ي

ية. ي القياسات الب�ش ّ 2-   إعداد تمارين التوحيد من أجل تقييم أداء اختصاص�ي

. ي
3-   تنظيم الختبار الميدا�ن

ي الستقصاء 
العاملون المعنيون برسم الخرائط وإعداد القوائم �ن

ي برسم الخرائط وإعداد القوائم 
ي كل وحدة اعتيان أولي بواسطة فريق مع�ن

تُجرى عملية إعداد قوائم الأ� المعيشية المقرر اعتيانها �ن

ي تغطية المجموعة السكانية المستهدفة: 
ي تُسهم �ن

. وجودة عملية إعداد القوائم هي أحد العوامل الرئيسية ال�ت قبل الستقصاء الرئيسي

ي الفريق أدواره ومسؤولياته. ويضطلع راسمو الخرائط ومعّدو القوائم بمسؤولية إعداد 
ولذلك فمن المهّم أن يفهم كل عضو �ن

ي يجري اعتيانها ووضع قوائمها. وهم يعملون معاً كفريق، ويعمل شخص أساساً كراسم للخرائط 
خرائط وحدات العتيان الأولي ال�ت

فون الميدانيون عىل أفرقة راسمي الخرائط ومعّدي القوائم خلل عملية رسم الخرائط  ف الم�ش بينما يعمل الآخر كمعّد للقوائم. وي�ش

وإعداد القوائم، بينما يضطلع بتخطيط عملية إعداد قوائم الأ� المعيشية عموماً ورصدها منّسق إعداد القوائم. 

مهام منّسق إعداد القوائم

اف عليها. �ش 	   تخطيط عملية رسم الخرائط وإعداد القوائم والإ

	   وضع دليل رسم الخرائط وإعداد القوائم.

فون الميدانيون(. ن الأفرقة الميدانية )راسمو الخرائط ومعّدو القوائم والم�ش 	   تعي�ي

ن حسب القتضاء )عىل سبيل المثال،  اء المحلي�ي تيب لتوف�ي المدخلت من جانب الخ�ب 	   تنظيم التدريب للأفرقة الميدانية وال�ت

ي تدريب راسمي الخرائط ومعّدي القوائم وتفس�ي بيانات التعدادات 
ي �ن

ي مكتب الإحصاء الوط�ن
تيب لمشاركة معّدي الخرائط �ن ال�ت

السكانية أو غ�ي ذلك من السجلت المستخدمة كخرائط أساسية(.

ن والمكتب المركزي خلل عملية رسم الخرائط وإعداد القوائم. ن الميداني�ي ف�ي 	   المحافظة عىل التصال عىل نحو منتظم بالم�ش
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ي الزيارات الميدانية للتحقق من صحة الخرائط والقوائم المكتملة لوحدات العتيان الأولي المختارة عشوائياً. 
	   المشاركة �ن

ن خالل مرحلة العتيان  ن الميداني�ي ف�ي مهام الم�ش

ي حالة عدم توافر خرائط 
ي وقع عليها الختيار للستقصاء. و�ن

	   الحصول عىل الخرائط الأساسية لجميع وحدات العتيان الأولي ال�ت

أساسية، ينبغي لراسم الخرائط استخدام أي وثائق متاحة بشأن موقع وحدات العتيان الأولي قبل إعداد خريطة أساسية. 

	   إسناد وحدات العتيان الأولي إل الأفرقة. 

عداد القوائم )دليل رسم الخرائط وإعداد القوائم، عدد كاٍف من نماذج الخرائط الأساسية  	   ضمان توف�ي جميع المواد اللزمة لإ

واليدوية، نماذج إعداد قوائم الأ� المعيشية، نماذج التجزئة( قبل تَوّجه الأفرقة إل الميدان.

ن وشيوخ القرى  ن المحلي�ي تيب للنقل، تحديد المسؤول�ي ي وتنظيمها )عىل سبيل المثال، ال�ت
	   تخطيط لوجيستيات العمل الميدا�ن

علمهم بعملية إعداد القوائم وضمان تعاونهم(. ي كل وحدة اعتيان أولي لإ
والتصال بهم �ن

ي المكتب 
	   تلّقي نماذج إعداد قوائم الأ� المعيشية وخرائطها المكتملة بالطريقة الصحيحة واستعراضها وضمان حفظها بأمان �ن

المركزي. 

	   التحقق من أن كل وحدة اعتيان أولي جرت تغطيتها وإعداد قوائمها بالكامل. 

	   رصد جودة العمل والتحقق من أنها مقبولة وإجراء زيارات ميدانية لعّينة من جميع وحدات العتيان الأولي )عىل سبيل المثال، ٪10( 

للضطلع بعمليات تحقق مادي. 

ي 
	   بعد تلّقي النماذج والخرائط المكتملة من أفرقة إعداد القوائم، عمل نُسخة من المواد وضمان حفظ النماذج والخرائط الأصلية �ن

المكتب المركزي من أجل دعم عمليات جمع البيانات ورصدها حسب القتضاء.

مهام فريق رسم الخرائط وإعداد القوائم 

ي 
ن بوضوح �ن

ّ 	   تحديد حدود كل وحدة اعتيان أولي باستخدام الخريطة الأساسية، مع ضمان أن موقع وحدة العتيان الأولي مب�ي

الخريطة الأساسية وتحديث المعلومات حسب القتضاء.

ن تقسيمها إل أجزاء.
ّ ة يتع�ي 	   إكمال نموذج تجزئة وحدات العتيان الأولي لوحدة اعتيان أولي كب�ي

ي يجري اعتيانها عن العدد 
ي حالة وجود وحدة اعتيان أولي يقل فيها عدد الأ� المعيشية ال�ت

ي فوراً �ن
ف الميدا�ن 	   التصال بالم�ش

ي حالة 
ي التعدادات السكانية تضم عادًة 50 أ�ة معيشية، وأنه �ن

المستهدف )عىل سبيل المثال، 20(. )يلَحظ أن منطقة العّد �ن

ي فإنها عموماً تُدَمج مع وحدة اعتيان أولي متاخمة لها قبل عملية إعداد 
اختيار منطقة عّد أصغر من ذلك من إطار التعداد السكا�ن

ي ذلك الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات المتكررة أو لأن 
القوائم. وقد يكون أناس قد غادروا المنطقة لعدد من الأسباب، بما �ن

ي العتيان بتحديد وحدة 
ي بالتعاون مع إحصا�أ

ف الميدا�ن فرص الحصول عىل عمل محلياً صارت ضئيلة(. وينبغي أن يقوم الم�ش

اعتيان أولي متاخمة ينبغي أيضاً رسم خرائطها وإعداد قوائمها.

ي تضّمها. 
ن موقع وحدة العتيان الأولي وجميع الب�ن ال�ت

ّ 	   رسم خريطة يدوية مفّصلة تب�ي

ي وحدة العتيان الأولي بانتظام، وذلك باستخدام نموذج قوائم الأ� المعيشية. 
	   إعداد قوائم بجميع الب�ن والأ� المعيشية �ن

، أو تُستخدم الملصقات  ي وحدة العتيان الأولي
ي حالة عدم وجود نظام للعناوين، يُكتب رقم البنية عىل إطار باب كل بنية �ن

	   �ن

ي جميع البلدان أو المناطق، أو لأسباب ثقافية و/ أو أمنية(.
لأغراض التعريف. )قد ل يكون ذلك مناسباً �ن

	   إكمال جميع نماذج قوائم الأ� المعيشية وخرائطها.

. ي
ف الميدا�ن 	   إحالة جميع النماذج والخرائط المكتملة إل الم�ش

ي الميدان وتنفيذ تعليماته بشأن المنطقة نفسها.
ي بأي مشاكل ظهرت �ن

ف الميدا�ن 	   إعلم الم�ش

: ثم يقوم راسم الخرائط بإعداد  د راسمو الخرائط ومعّدو القوائم معاً حدود وحدة العتيان الأولي ي البداية أن يُحدِّ
الطريقة: ينبغي �ن

ي نماذج قوائم الأ� المعيشية. وينبغي توافر 
ن يقوم معّد القوائم بإكمال المعلومات المناسبة �ن ي ح�ي

الخرائط الأساسية واليدوية �ن

المواد التالية دائماً خلل عملية إعداد قوائم الأ� المعيشية: 

	   دليل رسم الخرائط وإعداد قوائم الأ� المعيشية.

. وتُستخَدم الملصقات  قيم الب�ن ـاديَّة أو طباش�ي ل�ت ي حالة عدم وجود نظام للعناوين، ينبغي استخدام قلم ذي ريشـة لبَّ
	   �ن

ي 
ي بعض الستقصاءات. وبرصف النظر عن النظام المستخدم، فمن الأهمية بمكان أن تظل علمة التعريف �ن

عىل الأبواب �ن

ي بعض المناطق أو البلدان 
مكانها ح�ت وصول أفرقة إجراء المقابلت الستطلعية. )قد يكون من العس�ي اتّباع هذا النهج �ن
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لأسباب ثقافية و/ أو أمنية.( 

	   دف�ت ملحظات.

	   أقلم رصاص ومّحايات.

ي جرى اختيارها.
	   الخرائط الأساسية لوحدات العتيان الأولي ال�ت

	   نماذج الخرائط اليدوية.

	   نماذج قوائم الأ� المعيشية.

 . 	   نماذج تجزئة وحدات العتيان الأولي
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NAME AND YEAR OF SURVEY

HOUSEHOLD INFORMATION PANEL HH

HH1. PSU number: ___ ___ ___ HH2. Household number: ___ ___

HH3. Supervisor’s name and number:
 NAME 
  ___ ___ ___

HH5. Region:
REGION 1 ������������������������������������������������������������������������� 1
REGION 2 ������������������������������������������������������������������������� 2
REGION 3 ������������������������������������������������������������������������� 3
REGION 4 ������������������������������������������������������������������������� 4
REGION 5 ������������������������������������������������������������������������� 5

HH4. Type of place 
of residence:

URBAN ������������������ 1
RURAL ������������������� 2

INTERVIEWER VISITS

1 2 3 Final visit 
and Result

HH6. Date of visit

HH7. Interviewer’s 
name and number

HH8. Result*

__ __ / __ __ / __ __ __ __

___ ___ ___

___ ___

__ __ / __ __ / __ __ __ __

___ ___ ___

___ ___

__ __ / __ __ / __ __ __ __

___ ___ ___

___ ___

__ __ / __ __ / __ __ __ __

___ ___ ___

___ ___

HH9. Next visit: 
Date and time

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ : __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ : __ __

HH10. Total 
number of visits
 

___ ___

*Result of Household 
Questionnaire interview:

Discuss any result 
not completed 
with supervisor.

COMPLETED ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 01

PARTIALLY COMPLETED �������������������������������������������������������������������������������������� 02

NO HOUSEHOLD MEMBER AT HOME OR NO COMPETENT 

RESPONDENT AT HOME AT TIME OF VISIT ������������������������������������������������������ 03

ENTIRE HOUSEHOLD ABSENT FOR EXTENDED PERIOD OF TIME �������������� 04

REFUSED ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 05

DWELLING VACANT OR ADDRESS NOT A DWELLING ����������������������������������� 06

DWELLING DESTROYED ��������������������������������������������������������������������������������������� 07

DWELLING NOT FOUND ���������������������������������������������������������������������������������������� 08

OTHER (speciFY) ��������������������������������������������������� 96

ية وبوم�ت ي الستقصاءات الأن�ش
الملحق 3: نموذج لستبيان الأ� المعيشية �ن
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Check that the respondent is a knowledgeable member of the household and at least 18 years old before proceeding. You may 

only interview a child age 15-17 if there is no adult member of the household or all adult members are incapacitated. You may 

not interview a child under age 15.

HH11. Record the time.

Hours : Minutes

___ ___ : ___ ___

HH12. Hello, my name is (your name). We are from (Implementing organization). We are conducting a survey about 
the nutritional situation of children. I would like to talk to you about the members of your household. This interview 
usually takes about number minutes. Following this, I may ask to conduct additional interviews with you or other 
individual members of your household. All the information we obtain will remain strictly confidential and anonymous. 
If you do not wish to answer a question or stop the interview, please let me know. May I start now?

YES ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

No / NOT ASKED .....................................................................................................................2

1ðList of 
Household Members

2ðHH8

HH17. Name and line number of the respondent to 
Household Questionnaire interview:

NAME _____________________________________  ___ ___

To be filled in after the 
Household Questionnaire 
is completed

To be filled in after all 
the questionnaires 
are completed

TOTAL NUMBER COMPLETED NUMBER

HOUSEHOLD MEMBERS HH18 ___ ___

CHILDREN AGED 0–5 YEARS HH19 ___ ___ HH20 ___ ___
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HH13. Record the time. HoursS and minutes ............................................__ __ : __ __

HH14. Check HL8 in the List of Household 
Members: Are there any children aged 
0–5 years?

Yes, at least one .....................................................................1

No .............................................................................................2
2ðHH16

HH15. Issue a separate QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN 0-5 for each child aged 0-5 years.

HH16. Now return to the HOUSEHOLD INFORMATION PANEL and,

• Record ‘01’ in question HH8 (result of the Household Questionnaire interview),
•  Record the name and the line number (from the List of Household Members) of the respondent to the Household 

Questionnaire interview in HH17,
• Fill in questions HH18 and HH19, 
• Thank the respondent for his/her cooperation and then
• Proceed with the administration of the remaining individual questionnaire(s) in this household.

If there is no individual questionnaire to be completed in this household thank the respondent for his/her cooperation 
and move on to the next household assigned by your supervisor.

INTERVIEWER’S OBSERVATIONS

SUPERVISOR’S OBSERVATIONS
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NAME AND YEAR OF SURVEY

CHILD INFORMATION PANEL UF

UF1. PSU number: ___ ___ ___ UF2. Household number: ___ ___

UF3. Child’s name and line number:

Name________________________________________ ___ ___

UF4. Mother’s/caretaker’s name and line number:

Name____________________________________________ ___ ___

UF5. Interviewer/measurer’s name and number:

Name________________________________________ ___ ___

UF6. Supervisor’s name and number:

Name____________________________________________ ___ ___

UF7. Day/month/year of interview:

___ ___ /___ ___ / 2 0 ___ ___

UF8. Record 
the time:

Hours : Minutes

__ __ : __ __

UF9. Hello, my name is (your name). We are from (Implementing organization). We are conducting a survey about 
the nutritional situation of children. I would like to talk to you about (child’s name from UF3). This interview will take 
about number minutes. All the information we obtain will remain strictly confidential and anonymous. If you wish 
not to answer a question or wish to stop the interview, please let me know. May I start now?

Yes ........................................................................................................ 1

No / NOT ASKED ............................................................................... 2

1ð Under six’s Background Module

2ðUF10

UF10�  Result of interview for children aged 
0–5 years

Codes refer to mother/caretaker.

 Discuss any result not completed with supervisor.

Completed.............................................................................................. 01

Not at home ........................................................................................... 02

Refused .................................................................................................. 03

Partly completed .................................................................................. 04

Incapacitated

....................................................................................................... (specify)

.................................................................................................................. 05

No adult consent .................................................................................. 06

Other (specify) ....................................................................................... 96

ية لالأطفال الملحق 4: نموذج استبيان بشأن القياسات الب�ش
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UNDER-SIX’S BACKGROUND UB

UB0� Before I begin the interview, could you please 
bring (name)’s birth certificate, national child 
immunization record and any immunization 
record from a private health provider, or any 
other document where the date of birth is 
officially registered? We will need to refer to 
those documents.

If the mother/caretaker says she knows the 
exact date of birth and can give it to you without 
getting the document, ask the respondent to 
bring the document in any case.

UB1. On what day, month and year was 
(name) born?

 Probe:
 What is (his/her) birthday?

If the mother/caretaker knows the exact date 
of birth, also record the day; otherwise, record 
‘98’ for day.

Date of birth
Day .................................................................................__ __

Don’t know day ................................................................98

Month ............................................................................__ __

Don’t know month ..........................................................98

Year .......................................................................  2 0 __ __

Don’t know YEAR .......................................................9998

UB2. Source of information for date of birth
Several options are possible

BIRTH CERTIFICATE ........................................................A
BIRTH REGISTRATION RECORD ...................................B
NATIONAL CHILD IMMUNIzATION RECORD ............. C
PRIVATE HEALTH PROVIDER IMMUNIzATION RECORD D
MOTHER’S REPORT .........................................................E
ESTIMATE USING CALENDAR OF EVENTS .................F

Other (specify) ...................................................................K

UB3. How old is (name)?

 Probe:
  How old was (name) at (his/her) last birthday?

 Record age in completed years.
 Record ‘0’ if less than 1 year.

  If responses to UB1 and UB3 are inconsistent, 
probe further and correct.

Age (in completed years) .............................................. __

UB4. Check UB3: Child’s age? Age 0–4 ..............................................................................1
Age 5 OR OLDER ...............................................................2 2ðAN13

UB5. Tell the respondent that you will need to measure the weight and height of the child before you leave the 
household and a colleague will come to lead the measurement.
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ANTHROPOMETRY AN

AN1. Measurer’s name and number: Name ......................................................................  ___ ___ ___

AN2. Record the result of weight 
measurement as read out by the measurer:

Read the record back to the measurer 
and also ensure that he/she verifies 
your record.

Kilograms (kg) ...................................................... ___ ___ . ___

Child not present...............................................................99.3
Child refused .....................................................................99.4
Respondent refused .........................................................99.5

Other (specify) ...................................................................99.6

99.3ðAN12
99.4ðAN12
99.5ðAN12

99.6ðAN12

AN3. Was the child undressed to 
the minimum?

Yes ............................................................................................ 1
No, the child could not be
undressed to the minimum ..............................................2 2

AN4. Check UB3: Child’s age? Age 0 or 1 ................................................................................ 1
Age 2, 3 or 4 ............................................................................ 2 2ðAN8

CHILDREN UNDER 2 YEARS OF AGE

AN5. The child is less than 2 years old 
and should be measured lying down. 
Record the result of length measurement 
as read out by the measurer:

Read the record back to the measurer 
and also ensure that he/she verifies 
your record.

Length (cm) ................................................... ___ ___ ___ . ___

Child refused .................................................................. 999.4
Respondent refused ...................................................... 999.5

Other (specify) ................................................................ 999.6

999.4ðAN12
999.5ðAN12

999.6ðAN12

AN6. How was the child actually 
measured? Lying down or standing up?

Lying down .............................................................................. 1
Standing up ............................................................................. 2

1ðAN11

AN7. Record the reason that the child 
was measured standing up.

REASON MEASURED STANDING UP ðAN11

CHILDREN 2 YEARS OF AGE OR OLDER

AN8. The child is at least 2 years old 
and should be measured standing up. 
Record the result of height measurement 
as read out by the measurer:

Read the record back to the measurer 
and also ensure that he/she verifies 
your record.

Height (cm) .................................................... ___ ___ ___ . ___

Child refused .................................................................. 999.4
Respondent refused ...................................................... 999.5

Other (specify) ................................................................ 999.6

999.4ðAN12
999.5ðAN12

999.6ðAN12

AN9. How was the child actually 
measured? Lying down or standing up?

Lying down .............................................................................. 1
Standing up ............................................................................. 2 2ðAN11

AN10. Record the reason that the child 
was measured standing up.

REASON MEASURED lying down
________________________________________________________

AN11. Was the child’s hair braided or 
the child wearing hair ornaments that 
interfered with measurement?

Yes, CHILD’S HAIR BRAIDED OR CHILD WORE HAIR 
ORNAMENTS THAT INTERFERED WITH MEASUREMENT 1
No ............................................................................................. 2

AN12. Today’s date: Day / Month / Year: Date of measurement: ___ ___ /___ ___ / 2 0 ___ ___
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AN13. Record the time: Hours and minutes ............................................... __ __ : __ __

AN14. Thank the respondent for her/his cooperation. Go to UF10 on the CHILD Information Panel and record ‘01’.

AN15. Is there another child under 6 years 
old in the household who has not yet had 
the child questionnaire administered?

Yes ............................................................................................ 1
No ............................................................................................. 2

1ð Next Child

AN16. Inform your supervisor that the measurer and you have completed all the measurements in this household. 

INTERVIEWER’S OBSERVATIONS FOR ANTHROPOMETRY MODULE

MEASURER’S OBSERVATIONS FOR ANTHROPOMETRY MODULE

SUPERVISOR’S OBSERVATIONS FOR ANTHROPOMETRY MODULE



الملحق I 139 صفحة

ية حان لتدريب القياسات الب�ش الملحق 5: المّدة والمحتوى المق�ت

ية مّدة تدريب القياسات الب�ش

فون الميدانيون الم�ش ية  اختصاصيو القياسات الب�ش

يوم واحد يوم واحد ي قاعات الدراسة عىل تحديد الأ� 
تدريب �ن

ي 
، وإكمال الستبيانات )بما �ن ن المعيشية والمشارك�ي

ذلك التحديد الصحيح لتاريخ الميالد(

يوم واحد يوم واحد ي قاعات الدراسة عىل استخدام المعدات 
تدريب �ن

ية باستخدام  وصيانتها، وإجراء القياسات الب�ش

الدمى ومعينات أخرى

يومان* يومان* تمارين عملية عىل إجراء القياسات باستخدام 

الأطفال

يومان يومان تمارين التوحيد وإعادة التدريب وإعادة تمارين 

التوحيد

يوم واحد ------ ي
ف الميدا�ن تدريب الم�ش

يوم واحد يوم واحد ي
الختبار الميدا�ن

8 أيام** 7 أيام** جمالية للتدريب المّدة الإ

ة مسبقة؛  ية خ�ب ي القياسات الب�ش ّ * يُمكن التخفيض إل يوم واحد إذا كان لدى اختصاص�ي
ن ي الأمر مزيداً من الوقت تبعاً لعدد المتدرب�ي

** قد يقت�ن
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ح  محتوى التدريب المق�ت

بعد الظهر الصباح  اليوم

وصف العّينة ومعاي�ي التأهيل

تقنيات المقابلت الستطلعية 

ح الستبيان  �ش

التحديد الصحيح لتاريخ الميلد

تمارين

حسب القتضاء: استخدام المعدات 

ونية لك�ت الإ

الجلسة الفتتاحية

المقدمات

نظرة عامة عىل سوء التغذية وأثره من زاوية 

الصحة العمومية 

أغراض الستقصاء، نظرة عامة مقتضبة 

عىل الموجز القطري، نموذج الحصول عىل 

الموافقة، وصف الستقصاء، التنظيم العام، 

ن  ة تنفيذ الستقصاء، دور المستطلع�ي ف�ت

، أهمية المقابلت الستطلعية ن ف�ي والم�ش

دارية، معّدل الدفع وموعده، لوائح  الأمور الإ

الستقصاء 

التعريف بدليل الستقصاء: إجراءات العمل 

ي تجري 
ي )تحديد الأ� المعيشية ال�ت

الميدا�ن

 ، ن معاينتها، تعريف الأ� بالمستطلع�ي

، إكمال الستبيان  ن تحديد الأطفال المؤهل�ي

ي ذلك الستخدام الصحيح للجداول 
بما �ن

الزمنية للأحداث المحلية(

اليوم الأول

نظرة عامة عىل الستقصاء 

والتدريب عىل إكمال 

الستبيانات

كما سبق تعليمات بشأن مكان وضع المعدات بأمان 

وكيفية معايرتها وحفظها

معلومات نظرية وعملية بشأن القياسات 

ية  الب�ش

تعليمات بشأن قياس الطول/ ارتفاع القامة 

والوزن 

تمارين عملية باستخدام الدمى ومعينات 

) أخرى )عىل سبيل المثال، الع�ي

التعليقات بعد التمارين العملية باستخدام 

الدمى 

)30-60 دقيقة(

ي
اليوم الثا�ن

التدريب عىل استخدام 

المعدات وإجراء 

ي 
ية )�ن القياسات الب�ش

قاعات الدراسة(

ن معاً )والأفضل  ن من المتدرب�ي تمارين عملية باستخدام أطفال من فئات عمرية مختلفة لكل اثن�ي

ن وبمساعدتهم  ف�ي ن والم�ش ب�ي ة من الآخر(، تحت ملحظة جميع المدرِّ أن يكون أحدهما أك�ش خ�ب

ي قاعات الدراسة )30-60 دقيقة(
التعليقات بعد الظهر عىل التمارين العملية �ن

اليوم الثالث

تمارين عملية عىل القياس

ن بالقياس( تمارين التوحيد )يلزم نصف يوم لتدريب مجموعة من 10 معني�ي اليوم الرابع

أول تمارين التوحيد 
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بعد الظهر الصباح  اليوم

ي اختبار التوحيد، تُجرى جلسة إضافية للتمرين 
ي بالقياس �ن

حسب القتضاء أو إذا رسب أي مع�ن

ي الصباح )إعادة التدريب( ثم تمرين ثاٍن عىل التوحيد بعد الظهر   
العمىلي باستخدام الأطفال �ن

اليوم الخامس

ي تمارين 
تمارين عملية وثا�ن

التوحيد

تمارين ي تجري 
اف، عمليات التحقق ال�ت �ش تنظيم الإ

، تعليمات بشأن كيفية  ي
عىل المستوى الميدا�ن

ية  ي القياسات الب�ش ّ التواصل مع اختصاص�ي

اليوم السادس

فون الميدانيون الم�ش

ي
مناقشة الختبار الميدا�ن

استعراض المشاكل والأخطاء والملحظات 

ي 
ي جرت خلل التمرين العمىلي الميدا�ن

ال�ت

ي الستبيانات المكتملة
اكتشاف الأخطاء �ن

مناقشة طرائق رصد جودة البيانات: التنقيح 

، جداول عمليات  ي
، التحقق العشوا�أ ي

الميدا�ن

ي
التحقق الميدا�ن

ي 
اختبار ميدا�ن اليوم السابع 

ي
الختبار الميدا�ن

ي للأفرقة 
ن بالتكوين النها�أ إعلم المتدرب�ي

ي صيغتها النهائية
تيبات اللوجيستية �ن  وضع ال�ت

اختتام التدريب
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CALIBRATION LOG – WEIGHING SCALES

Month and year:

Equipment ID Day of 
Month

PSU 
Number Measurement in kg Condition/Remarks Not in use 

(check) 
Technician 
ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ية وبوم�ت الملحق 6: نموذج لسجل معايرة المعدات الأن�ش
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CALIBRATION LOG – MEASURING BOARDS

Month and year:

Equipment ID Day of 
Month

PSU 
Number Measurement in cm Condition/Remarks Not in use 

(check) 
Technician 
ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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ية نموذجية وبوم�ت الملحق 8: قائمة مرجعية أن�ش

[YEAR] [COUNTRY] SURVEY - ANTHROPOMETRY CHECKLIST

CLUSTER NUMBER ...................... ANTHROPOMETRIST ID ...

HOUSEHOLD NUMBER ............... FIELD SUPERVISOR ID ...........................

INSTRUCTIONS: FILL IN THIS FORM DURING FIELD OBSERVATIONS FOR ONE CHILD PER HOUSEHOLD. PROVIDE 
FEEDBACK TO THE ANTHROPOMETRIST AFTER HE/SHE LEAVES THE HOUSEHOLD.

PREPARATION

101 Line number, name, DOB, lying/standing filled. CHECK QUESTIONNAIRE. 1 2 3 4

102 Anthropometris and assistant performing measurement. 1 2 3 4

103 Asked to unbraid or remove child’s hair ornaments that will interfere with measurement. 
Refusals noted on questionnaire. 1 2 3 4

104 Asked to remove child’s shoes and outer clothing. Refusals noted on questionnaire. 1 2 3 4

WEIGHT MEASUREMENT

200

OBSERVE IF THE CHILD IS MEASURED STANDING OR WEIGHED BEING HELD BY AN ADULT.

STANDING HELD
301

201 Measurer positioned in front of scale. 1 2 3 4

202 Air bubble in center of circle. 1 2 3 4

203 Scale displays numbers «0.00» before child steps on scale. 1 2 3 4

204 Child looking straight ahead. 1 2 3 4

205 Short press on «hold» key after numbers stabilize. 1 2 3 4

206 Read outloud, reading repeated, checked. 1 2 3 4

207 Correctly recorded weight. CHECK QUESTIONNAIRE. 1 2 3 4
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و التابع للمنظمة الملحق ٩: تقارير عن جودة ومخرجات بيانات محلِّل الستقصاءات أن�ش

DATA QUALITY REPORT

SURVEY TITLE:
ADD SURVEY DETAILS: field work period, context Information, Information on training, limitations on access to selected 
households, etc.

AUTHOR: 

Recommended citation:

Data quality assessment report template with results from WHO Anthro Survey Analyser
Analysis date: 2019-03-14 16:40:14

Link: https://whonutrition.shinyapps.io/anthro/

This report is a template that includes key data quality checks that can help to identify issues with the data and 
considerations when interpreting results. Other outputs that can be relevant to your analyses can be saved directly 
from the tool interactive dashboards and added to the report.

Table of Contents
1. Missing data ................................................................................................................................................................................116

1.1. Percentage (number of cases) of children missing information on variables used in the analysis .................116
1.2. Missing data by Geographical Region ...........................................................................................................................116
1.3. Missing data by Team ......................................................................................................................................................116

2. Data Distribution .........................................................................................................................................................................117
2.1. Distribution by standard age grouping and sex ...........................................................................................................117
2.2. Distribution by age in years and sex ..............................................................................................................................117

3. Number of cases and proportions of mismatches between length/height measurement position and 
recommended position, by age group. .......................................................................................................................................117
4. Digit preference charts ..............................................................................................................................................................118

4.1. Decimal digit preference for weight and length/height ..............................................................................................118
4.2. Decimal digit preference by Geographical Region ......................................................................................................118
4.3. Decimal digit preference by Team ..................................................................................................................................119
4.4. Whole number digit preference for weight ...................................................................................................................119
4.5. Whole number digit preference for length/height .......................................................................................................120

5. Z-score distribution of indicators ............................................................................................................................................120
5.1. Z-score distribution by index ...........................................................................................................................................120
5.2. Z-score distribution by index and sex ............................................................................................................................121
5.3. Z-score distribution by index and age group ................................................................................................................121
5.4. Percentage of flagged z-scores based on WHO flagging system by index ...........................................................122

6. Z-score summary table .............................................................................................................................................................122
6.1. Z-score distribution unweighted summary statistics by index ................................................................................122
6.2. Z-score distribution unweighted summary statistics by index (continued)...........................................................123

Annex: Summary of recommended data quality checks ........................................................................................................124

https://whonutrition.shinyapps.io/anthro/
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For guidance on how to interpret the results, user should refer to the document “Recommendations for improving the 
quality of anthropometric data and its analysis and reporting” by the Working Group on Anthropometric Data Quality, 
for the WHO-UNICEF Technical Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring (TEAM). The document is available at 
www.who.int/nutrition/team, under “Technical reports and papers”.

1. Missing data

1.1. Percentage (number of cases) of children missing information on variables used in the analysis

Total number of children: 15735.

* The percentage of missing values are based on dates that have either or both month and year of birth missing.

Va
ria

bl
e

Age* (days) 0.1% (15)
Weight (kg) 0.6% (88)

Length or height (cm) 1% (155)
Sex 0% (3)

Geographical region 0% (0)

0.0 0.3 1.20.90.6

Proportion missing (%)

1.2. Missing data by Geographical Region
GEOGRAPHICAL 

REGION
N AGE* (DAYS) WEIGHT (KG) LENGTH OR HEIGHT 

(CM)
SEX

1 812 4 (0.5%) 5 (0.6%) 5 (0.6%) 3 (0.4%)

2 918 4 (0.4%) 25 (2.7%) 34 (3.7%) 0 (0%)

3 946 1 (0.1%) 8 (0.8%) 16 (1.7%) 0 (0%)

4 950 0 (0%) 3 (0.3%) 5 (0.5%) 0 (0%)

5 974 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

6 933 0 (0%) 5 (0.5%) 5 (0.5%) 0 (0%)

* The percentage of missing values are based on dates that have either or both month and year of birth missing.

1.3. Missing data by Team
TEAM N AGE* (DAYS) WEIGHT (KG) LENGTH OR HEIGHT 

(CM)
SEX GEOGRAPHICAL 

REGION

1 1059 4 (0.4%) 5 (0.5%) 5 (0.5%) 3 (0.3%) 0 (0%)

2 919 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.1%) 0 (0%) 0 (0%)

3 1060 0 (0%) 3 (0.3%) 16 (1.5%) 0 (0%) 0 (0%)

4 887 1 (0.1%) 9 (1%) 20 (2.3%) 0 (0%) 0 (0%)

5 1016 2 (0.2%) 1 (0.1%) 8 (0.8%) 0 (0%) 0 (0%)

6 1052 0 (0%) 8 (0.8%) 15 (1.4%) 0 (0%) 0 (0%)

7 1181 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

8 1075 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

* The percentage of missing values are based on dates that have either or both month and year of birth missing.

https://www.who.int/nutrition/team/
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2. Data Distribution

2.1. Distribution by standard age grouping and sex

Standard age group

Sex

Co
un

t

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
Female

Male

NA

NA48-59 mo36-47 mo24-35 mo12-23 mo06-11 mo00-05 mo

1050

1101

901

924

1690

1652

1551

1618

1558

1543

1064

1068

7

2.2. Distribution by age in years and sex

Age in years

Sex

Co
un

t

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000
Female

Male

NA

NA543210

1051

1101

1810

1853

1696

1710

1597

1577

1307

1303
354

362 6

3. Number of cases and proportions of mismatches between length/height measurement 
position and recommended position, by age group.

AGE GROUP EXPECTED 
POSITION

TOTAL OBSERVED 
MISMATCH*

% MISMATCH*

00-11 mo lying 3504 515 14.7%

 00-08 mo lying 2780 405 14.6%

12-23 mo lying 2980 515 17.3%

24-35 mo standing 2797 1861 66.5%

36-47 mo standing 2753 1009 36.7%

48-59 mo standing 1871 548 29.3%

Total 13905 4448 32.0%

Number of children with missing information on measurement position: 1825

Mismatch means children under 24 months were measured standing (height) or children 24 months or older were measured laying down (recumbent 
length), as opposed to the recommendation.
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4. Digit preference charts

4.1. Decimal digit preference for weight and length/height

Weight (kg)

Di
gi

t

0.0 9.7%
0.1 10.3%
0.2 10.3%
0.3 10.3%
0.4 10.2%
0.5 9.9%
0.6 9.7%
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4.2. Decimal digit preference by Geographical Region
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4.3. Decimal digit preference by Team
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4.4. Whole number digit preference for weight

Weight (kg) - Digit (integer)

0

500

1000

1500

2000

25242322212019181716151413121110987654321

Fr
eq

ue
nc

y



الملحق I 151 صفحة

4.5. Whole number digit preference for length/height

Length or height (cm) - Digit (integer)
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5. Z-score distribution of indicators

5.1. Z-score distribution by index
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5.2. Z-score distribution by index and sex
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The standard normal density distribution curve is overlaid as a dashed-and-dotted line to provide a visuel reference.
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5.3. Z-score distribution by index and age group
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5.4. Percentage of flagged z-scores based on WHO flagging system by index

zbmi_flag 0.2%
zlen_flag 0.5%
zwei_flag 0.1%
zwfl_flag 0.2%

0.0 0.2 0.60.4

Flagged (%)

6. Z-score summary table

6.1. Z-score distribution unweighted summary statistics by index
GROUP
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All 15735 -1.62 1.50 0.26 3.94 -1.20 1.23 -0.17 3.43

Age group: 00-05 mo 2151 -0.83 1.42 0.15 4.23 -0.60 1.25 -0.40 4.20

Age group: 06-11 mo 1825 -0.99 1.47 0.65 5.36 -1.02 1.29 -0.16 3.54

Age group: 12-23 mo 3342 -1.57 1.46 0.57 4.75 -1.30 1.22 -0.06 3.53

Age group: 24-35 mo 3169 -1.94 1.45 0.22 3.42 -1.34 1.22 -0.26 3.11

Age group: 36-47 mo 3101 -1.96 1.44 0.09 3.24 -1.31 1.14 -0.30 3.23

Age group: 48-59 mo 2132 -2.00 1.38 -0.17 2.85 -1.45 1.09 -0.38 3.29

Sex: Male 7911 -1.72 1.53 0.35 4.14 -1.26 1.26 -0.12 3.39

Sex: Female 7821 -1.52 1.47 0.19 3.77 -1.14 1.20 -0.21 3.50

Team: 1 1059 -1.46 1.43 0.10 3.42 -1.21 1.19 -0.30 3.58

Team: 2 919 -1.33 1.51 0.37 4.27 -1.08 1.17 -0.09 3.41

Team: 3 1060 -1.55 1.63 0.46 3.86 -1.16 1.26 -0.10 3.55

Team: 4 887 -1.61 1.54 0.45 4.38 -1.17 1.23 -0.19 3.36

Team: 5 1016 -1.95 1.53 0.35 3.81 -1.45 1.29 -0.25 3.48

Team: 6 1052 -2.15 1.53 0.13 3.20 -1.48 1.27 -0.10 3.27

Team: 7 1181 -1.85 1.33 0.04 3.38 -1.38 1.16 -0.05 3.38

Team: 8 1075 -2.01 1.49 0.43 4.12 -1.46 1.24 0.05 3.42

Geographical region: 2 918 -1.12 1.51 0.19 4.06 -1.00 1.23 -0.32 3.78

Geographical region: 3 946 -1.87 1.59 0.46 4.46 -1.40 1.24 -0.21 3.36

Geographical region: 4 950 -1.32 1.49 0.56 4.42 -0.90 1.17 0.01 3.22

Geographical region: 5 974 -1.20 1.30 0.06 3.99 -0.69 1.08 -0.11 3.51
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Geographical region: 6 933 -1.70 1.30 0.07 3.73 -1.34 1.19 -0.37 3.58

6.2. Z-score distribution unweighted summary statistics by index (continued)
GROUP
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All 15735 -0.23 1.13 -0.20 3.84 -0.36 1.15 -0.03 3.82

Age group: 00-05 mo 2151 -0.15 1.23 -0.11 3.72 0.14 1.29 -0.11 3.48

Age group: 06-11 mo 1825 -0.60 1.24 -0.15 3.58 -0.55 1.24 -0.01 3.88

Age group: 12-23 mo 3342 -0.46 1.12 -0.13 3.98 -0.71 1.10 -0.06 3.82

Age group: 24-35 mo 3169 -0.11 1.08 -0.29 3.72 -0.37 1.07 -0.17 3.93

Age group: 36-47 mo 3101 0.01 1.06 -0.17 3.86 -0.21 1.04 -0.05 3.77

Age group: 48-59 mo 2132 -0.16 1.00 -0.03 4.14 -0.32 1.02 -0.06 3.91

Sex: Male 7911 -0.22 1.19 -0.27 3.78 -0.38 1.20 -0.09 3.60

Sex: Female 7821 -0.24 1.08 -0.10 3.86 -0.33 1.10 0.05 4.05

Team: 1 1059 -0.42 1.14 -0.07 4.21 -0.54 1.13 -0.07 3.78

Team: 2 919 -0.32 1.08 -0.01 3.57 -0.44 1.09 0.06 3.48

Team: 3 1060 -0.22 1.18 -0.26 3.92 -0.36 1.18 -0.13 4.15

Team: 4 887 -0.18 1.16 -0.16 3.67 -0.28 1.20 0.20 3.77

Team: 5 1016 -0.27 1.15 -0.33 3.96 -0.43 1.18 -0.10 3.81

Team: 6 1052 -0.07 1.10 -0.24 4.03 -0.26 1.09 -0.21 3.59

Geographical region: 1 812 -0.43 1.07 0.17 4.65 -0.53 1.07 0.25 4.12

Geographical region: 2 918 -0.43 1.11 -0.11 3.86 -0.52 1.12 -0.08 3.76

Geographical region: 3 946 -0.24 1.15 -0.28 4.06 -0.40 1.15 -0.12 3.77

Geographical region: 4 950 -0.09 1.13 -0.23 3.88 -0.18 1.17 0.01 4.13

Geographical region: 5 974 0.09 1.10 -0.07 3.37 0.01 1.11 0.03 3.66

Geographical region: 6 933 -0.39 1.21 -0.49 4.08 -0.50 1.21 -0.30 3.80
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Annex: Summary of recommended data quality checks
The Working Group (WG) on Anthropometry Data Quality recommendation is that data quality be assessed and 
reported based on assessment on the following 7 parameters: (i) Completeness; (ii) Sex ratio; (iii) Age distribution; (iv) 
Digit preference of heights and weights; (v) Implausible z score values; (vi) Standard deviation of z scores; and (vii) 
Normality of z scores.

The WG recommends that (i) data quality checks should not be considered in isolation; (ii) formal tests or scoring 
should not be conducted; (iii) the checks should be used to help users identify issues with the data quality to improve 
interpretation of the malnutrition estimates from the survey. Although not exhaustive, a summary of details on the 
various checks is provided below to help their use. Full details and more comprehensive guidance, including on how 
to calculate, can be found at the full report on the WG’s recommendations1.

(i) Completeness: although not all statistics are included in the WHO Anthro Survey Analyser, report on structural 
integrity of the aspects listed below should be included in the final report:

 – PSUs: % of selected PSUs that were visited;
 – Households: % of selected households in the PSUs interviewed or recorded as not interviewed (specifying why);
 – Household members: % of household rosters that were completed;
 – Children: % of all eligible children are interviewed and measured, or recorded as not interviewed or measured 
(specifying why), with no duplicate cases;

 – Dates of birth: % of dates of birth for all eligible children that were complete.

(ii) Sex ratio:
 – What - ratio of girls to boys in the survey and compare to expected for country. The observed ratios should be 
compared to the expect patterns based on reliable sources;

 – Why – to identify potential selection biases.

(iii) Age distribution:
 – What – age distributions by age in completed years (6 bars weighted), months (72 bars) and calendar month of 
birth (12 bars), as histograms;

 – Why – to identify potential selection biases or misreporting.

(iv) Height and weight digit preference:
 – What –terminal digits as well as whole number integer distributions through histograms;
 – Why – Digit preference may be a tell-tale sign of data fabrication or inadequate care and attention during data 
collection and recording. When possible, it should be presented by team or other relevant disaggregation categories.

(v) Implausible z score values:

 – What – the % of cases outside of WHO flags2 for each HAZ, WHZ and WAZ;
 – Why – a percent above 1% can be indicative of potential data quality issues in measurements or age determination 
It should be presented by team or other relevant disaggregation categories.

(vi) Standard deviations:
 – What –SD for each HAZ, WHZ and WAZ;
 – Why – large SDs may be a sign of data quality problems and/or population heterogeneity. It is unclear what causes 
SD’s size and more research is needed to determine appropriate interpretation. It should be noted that SDs are 
typically wider for HAZ than WHZ or WAZ, and that HAZ SD is typically widest in youngest (0-5 mo) and increases 
as children age through to 5 years. No substantial difference should be observed between boys and girls. It should 
be presented by team or other relevant disaggregation categories.

(vii) Checks of normality:
 – What – measures of asymmetry (skew) and tailedness (kurtosis) of HAZ, WHZ and WAZ, as well as density plots;

41 Working Group on Anthropometric Data Quality, for the WHO-UNICEF Technical Expert Advisory Group on Nutrition Monitoring (TEAM). Recommendations 
for improving the quality of anthropometric data and its analysis and reporting. Available at www.who.int/nutrition/team (under “Technical reports 
and papers”).

42 WHO Anthro Software for personal computers - Manual (2011). Available at www.who.int/childgrowth/software/anthro_pc_manual_v322.pdf?ua=1.

https://www.who.int/nutrition/team
https://www.who.int/childgrowth/software/anthro_pc_manual_v322.pdf?ua=1
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 – Why – general assumption that 3 indices are normally distributed but unclear if applicable to populations with 
varying patterns of malnutrition. One can use the rule of thumb ranges of <-0.5 or >+0.5 for skewness to indicate 
asymmetry and <2 or >4 for kurtosis to indicate heavy or light tails. Further research needed to understand patterns 
in different contexts. Anyhow the comparisons amongst the distribution by disaggregation categories might help 
with the interpretation of results.

SURVEY OUTPUTS REPORT (RESULTS FROM WHO ANTHRO 

SURVEY ANALYSER)

SURVEY TITLE:
ADD SURVEY DETAILS: field work period, context Information, Information on training, limitations on access to selected 
households, etc.

AUTHOR: 
Recommended citation: “Report template with results from WHO Anthro Survey Analyser”. Analysis date: 

Link: https://whonutrition.shinyapps.io/anthro/)

Overall survey results summary

i) Outcome plots

Figure 1: Nutritional status by stratification variable

Age group: 00-05 mo

Age group: 06-11 mo

Age group: 12-23 mo

Age group: 24-35 mo

Age group: 36-47 mo

Age group: 48-59 mo

Sex: f

Sex: m

WastingStunting Overweight Underweight

Proportion (%)

Severe wasting

0 20 40 0 5 10 0 10 20 300 1 2 3 0 2 4 6 8

https://whonutrition.shinyapps.io/anthro/
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ii) Summary on survey description
2.1  Sample size: The original sample was of 15741 children. There were 15735 children retained after filtering for 

[INSERT DETAILS OF ANY FILTERING APPLIED]; height measurements were obtained for 15580 (99%) children 
and weight measurements were obtained for 15647 (99.4%). There were 3 (0%) children with missing information 
on sex and there were 13 (0.1%) children with missing age and 2 (0%) children with negative values for age. There 
were 6 (0%) children aged greater than sixty months who were excluded from the analysis. There were 39 cases 
of oedema reported.

2.2 Sample design:

2.3 Household listing (source or how was it done to update existing information):

2.4 Training of field staff: How many, how many teams, how many measurements per team per day:

2.5 Standardization:

2.6 Equipment and calibration:

2.7 Data collection period:

2.8  Data collection: Start: [enter month and year the survey started MM/YYYY]; End: [enter month and year the 
survey ended MM/YYYY]

2.9 Data entry:

2.10  Supervision:
Other survey context important for the interpretation of results: seasonality (e.g. harvest and malaria), climate 
conditions (e.g. monsoon, drought, natural catastrophes), epidemics, high mortality, security issues, civil unrest, 
population groups not covered (e.g. slums, refugees), etc:

iii) Summary of survey analysis
3.1 Data processing: Software;

3.2 Data cleaning;

3.3 Imputations.

iv) Data quality indicators and assessment: 
4.1  Flags: Flags were calculated as follows: There were 78 (0.5%) flags for length- or height-for-age, 11 (0.1%) flags 

for weight-for-age, 31 (0.2%) flags for body mass index-for-age, 26 (0.2%) flags for weight-for-length or height.

4.2 Missing data

Figure 2: Missing data
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Length or height (cm) 1% (155)
Sex 0% (3)
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4.3 Digit heaping charts (with mapping variable labels)

Figure 3: Digit preference for weight & height measurements
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4.4 Distribution issues:

Figure 4: Z-score distributions by age group
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Figure 5: Z-score distributions by sex
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Figure 6: Z-score distributions by geographical region
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Figure 7: z-score distribution violin plot by age group
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Figure 8: z-score distribution violin plot by sex
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v) Appendix: Nutritional status tables

5.1 Height-for-age
GROUP WEIGHTED N UNWEIGHTED 

N
-3SD (95% CI) -2SD (95% CI) Z-SCORE SD

All 15272.0 15496 17.1 (16.2; 18.1) 39.7 (38.4; 41.0) 1.54

Age group: 00-05 mo 1930.4 2058 5.7 (4.6; 7.1) 18.6 (16.6; 20.8) 1.45

Age group: 06-11 mo 1765.1 1812 5.8 (4.7; 7.1) 20.3 (18.1; 22.7) 1.46

Age group: 12-23 mo 3196.3 3313 14.7 (13.2; 16.3) 38.7 (36.5; 41.0) 1.50

Age group: 24-35 mo 3178.6 3136 22.2 (20.4; 24.1) 49.6 (47.3; 51.9) 1.48

Age group: 36-47 mo 3058.9 3068 23.0 (21.2; 25.0) 47.8 (45.5; 50.2) 1.48
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GROUP WEIGHTED N UNWEIGHTED 
N

-3SD (95% CI) -2SD (95% CI) Z-SCORE SD

Age group: 48-59 mo 2142.7 2109 24.2 (22.0; 26.6) 50.0 (47.2; 52.8) 1.40

Sex: f 7605.5 7720 14.9 (13.8; 16.0) 37.6 (36.0; 39.2) 1.51

Sex: m 7666.4 7776 19.3 (18.1; 20.5) 41.8 (40.3; 43.4) 1.56

Age + sex: 00-05 mo.f 963.5 1006 3.8 (2.7; 5.4) 15.2 (12.7; 18.2) 1.44

Age + sex: 06-11 mo.f 878.7 896 3.3 (2.2; 4.9) 16.5 (13.9; 19.4) 1.40

Age + sex: 12-23 mo.f 1593.8 1677 12.1 (10.2; 14.2) 36.3 (33.3; 39.4) 1.40

Age + sex: 24-35 mo.f 1559.4 1542 19.2 (17.0; 21.5) 47.0 (43.8; 50.2) 1.45

Age + sex: 36-47 mo.f 1548.8 1545 21.4 (18.9; 24.0) 45.6 (42.6; 48.7) 1.45

Age + sex: 48-59 mo.f 1061.3 1054 22.9 (20.1; 26.1) 51.8 (47.9; 55.6) 1.37

Age + sex: 00-05 mo.m 966.9 1052 7.7 (5.9; 9.9) 21.9 (19.0; 25.1) 1.45

Age + sex: 06-11 mo.m 886.3 916 8.2 (6.4; 10.5) 24.2 (21.0; 27.7) 1.50

Age + sex: 12-23 mo.m 1602.5 1636 17.3 (15.1; 19.7) 41.1 (38.0; 44.3) 1.59

Age + sex: 24-35 mo.m 1619.2 1594 25.1 (22.7; 27.7) 52.2 (49.2; 55.1) 1.50

Age + sex: 36-47 mo.m 1510.2 1523 24.8 (22.1; 27.6) 50.0 (46.7; 53.4) 1.51

Age + sex: 48-59 mo.m 1081.4 1055 25.4 (22.3; 28.8) 48.3 (44.6; 52.1) 1.42

Geographical region: 1 171.3 806 10.3 (8.3; 12.7) 27.3 (24.4; 30.4) 1.53

Geographical region: 2 2501.9 880 9.3 (6.8; 12.7) 26.1 (21.7; 31.1) 1.51

Geographical region: 3 964.8 921 24.0 (20.7; 27.7) 47.8 (43.2; 52.4) 1.59

Geographical region: 4 357.3 945 11.2 (8.9; 14.0) 31.6 (28.2; 35.3) 1.49

Geographical region: 5 228.6 972 7.2 (5.7; 9.0) 25.8 (22.1; 29.9) 1.30

Geographical region: 6 467.5 926 15.6 (12.6; 19.1) 40.2 (35.5; 45.1) 1.30
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4.2 Weight-for-age
GROUP WEIGHTED 

N
UNWEIGHTED 

N
-3SD (95% CI) -2SD (95% CI) Z-SCORE SD OEDEMA_

CASES

All 15457.8 15630 8.3 (7.7; 9.0) 24.6 (23.6; 
25.6)

1.24 39

Age group: 00-05 mo 2023.6 2114 4.0 (3.0; 5.2) 10.8 (9.2; 12.6) 1.26 0

Age group: 06-11 mo 1772.5 1818 7.1 (5.8; 8.6) 20.2 (18.1; 
22.4)

1.29 3

Age group: 12-23 mo 3219.0 3330 8.9 (7.7; 10.2) 26.6 (24.8; 
28.6)

1.25 14

Age group: 24-35 mo 3198.5 3155 10.4 (9.1; 11.8) 28.3 (26.4; 
30.4)

1.22 15

Age group: 36-47 mo 3083.1 3088 8.7 (7.5; 10.0) 26.4 (24.6; 
28.4)

1.17 5

Age group: 48-59 mo 2161.1 2125 9.0 (7.7; 10.6) 29.9 (27.6; 
32.3)

1.09 2

Sex: f 7676.5 7771 7.2 (6.5; 8.0) 22.9 (21.6; 
24.3)

1.21 18

Sex: m 7781.3 7859 9.4 (8.5; 10.4) 26.2 (25.0; 
27.5)

1.27 21

Age + sex: 00-05 mo.f 1006.7 1033 3.6 (2.5; 5.3) 9.0 (6.9; 11.6) 1.23 0

Age + sex: 06-11 mo.f 881.8 899 4.6 (3.2; 6.6) 17.7 (14.9; 
20.8)

1.23 1

Age + sex: 12-23 mo.f 1600.3 1682 6.3 (5.0; 8.0) 24.9 (22.4; 
27.7)

1.19 6

Age + sex: 24-35 mo.f 1562.9 1546 9.4 (7.8; 11.3) 26.2 (23.6; 
29.0)

1.21 8

Age + sex: 36-47 mo.f 1557.0 1551 8.2 (6.7; 10.0) 25.1 (22.6; 
27.8)

1.15 2

Age + sex: 48-59 mo.f 1067.8 1060 9.4 (7.5; 11.7) 29.4 (26.2; 
32.9)

1.07 1

Age + sex: 00-05 mo.m 1016.9 1081 4.3 (3.0; 6.1) 12.6 (10.4; 
15.3)

1.28 0

Age + sex: 06-11 mo.m 890.7 919 9.5 (7.5; 12.1) 22.7 (19.6; 
26.2)

1.35 2

Age + sex: 12-23 mo.m 1618.8 1648 11.4 (9.7; 13.4) 28.3 (25.8; 
30.9)

1.30 8

Age + sex: 24-35 mo.m 1635.6 1609 11.3 (9.6; 13.2) 30.3 (27.6; 
33.2)

1.23 7

Age + sex: 36-47 mo.m 1526.1 1537 9.1 (7.4; 11.1) 27.8 (25.1; 
30.7)

1.19 3

Age + sex: 48-59 mo.m 1093.3 1065 8.7 (6.9; 10.8) 30.4 (27.2; 
33.7)

1.11 1

Geographical region: 1 171.5 807 5.7 (4.2; 7.7) 20.3 (17.3; 
23.8)

1.20 0
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GROUP WEIGHTED 
N

UNWEIGHTED 
N

-3SD (95% CI) -2SD (95% CI) Z-SCORE SD OEDEMA_
CASES

Geographical region: 2 2536.1 892 7.0 (4.7; 10.1) 17.8 (14.9; 
21.2)

1.23 2

Geographical region: 3 981.6 937 10.5 (8.7; 12.6) 29.5 (25.7; 
33.5)

1.24 4

Geographical region: 4 358.1 947 4.3 (3.2; 5.8) 15.0 (12.4; 
18.0)

1.17 0

Geographical region: 5 228.9 973 2.0 (1.2; 3.1) 9.2 (7.1; 12.0) 1.08 1

Geographical region: 6 468.0 927 9.5 (7.4; 12.1) 26.5 (23.3; 
30.1)

1.19 4

There were 39 cases of bilateral oedema, for which weight-for-age and weight-for-height z-scores were 
considered as below -3 for prevalence calculation purposes. 

4.3 Weight-for-height
GROUP

W
E
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T
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 N
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 N
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SD
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5%

 C
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 C
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A
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A
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All 15324.5 15541 1.8 (1.5; 
2.1)

7.5 (7.0; 
8.1)

2.0 (1.7; 
2.3)

0.4 (0.3; 
0.5)

1.15 39

Age group: 00-05 mo 1917.9 2049 1.5 (0.9; 
2.5)

5.3 (4.1; 
6.7)

6.2 (5.0; 
7.7)

1.5 (0.9; 
2.3)

1.30 0

Age group: 06-11 mo 1769.9 1815 2.7 (2.0; 
3.7)

10.8 (9.2; 
12.6)

2.4 (1.7; 
3.4)

0.5 (0.2; 
1.1)

1.23 3

Age group: 12-23 mo 3207.9 3321 3.0 (2.3; 
3.7)

11.9 (10.5; 
13.4)

1.1 (0.7; 
1.7)

0.2 (0.1; 
0.5)

1.12 14

Age group: 24-35 mo 3192.6 3149 1.9 (1.4; 
2.5)

7.2 (6.2; 
8.4)

1.0 (0.7; 
1.5)

0.2 (0.1; 
0.5)

1.08 15

Age group: 36-47 mo 3069.5 3078 0.8 (0.5; 
1.3)

4.6 (3.8; 
5.6)

1.6 (1.1; 
2.3)

0.2 (0.1; 
0.5)

1.04 5

Age group: 48-59 mo 2158.8 2123 0.7 (0.4; 
1.3)

5.1 (4.0; 
6.5)

1.2 (0.7; 
2.0)

0.1 (0.0; 
0.5)

1.02 2

Sex: f 7622.1 7732 1.3 (1.0; 
1.6)

6.3 (5.7; 
7.0)

1.8 (1.5; 
2.2)

0.4 (0.3; 
0.6)

1.11 18

Sex: m 7702.3 7809 2.2 (1.9; 
2.7)

8.8 (8.0; 
9.6)

2.2 (1.8; 
2.7)

0.3 (0.2; 
0.5)

1.19 21

Age + sex: 00-05 mo.f 956.7 999 1.0 (0.5; 
2.2)

4.5 (3.1; 
6.4)

4.8 (3.4; 
6.7)

1.1 (0.5; 
2.3)

1.23 0

Age + sex: 06-11 mo.f 880.0 898 2.4 (1.4; 
4.0)

9.4 (7.3; 
12.0)

2.6 (1.6; 
4.3)

0.7 (0.3; 
1.7)

1.20 1
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GROUP

W
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 C
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Age + sex: 12-23 mo.f 1596.9 1678 1.7 (1.1; 
2.5)

9.1 (7.4; 
11.1)

1.2 (0.7; 
2.1)

0.2 (0.0; 
0.5)

1.06 6

Age + sex: 24-35 mo.f 1561.6 1544 1.7 (1.1; 
2.7)

6.0 (4.7; 
7.7)

0.9 (0.5; 
1.7)

0.4 (0.2; 
1.0)

1.06 8

Age + sex: 36-47 mo.f 1554.1 1549 0.6 (0.3; 
1.4)

4.1 (3.1; 
5.5)

1.5 (0.9; 
2.4)

0.3 (0.1; 
0.8)

1.02 2

Age + sex: 48-59 mo.f 1067.8 1060 0.5 (0.1; 
1.6)

4.7 (3.4; 
6.6)

1.0 (0.5; 
2.0)

0.2 (0.0; 
1.0)

1.01 1

Age + sex: 00-05 mo.m 961.2 1050 2.0 (1.1; 
3.7)

6.1 (4.4; 
8.2)

7.6 (5.9; 
9.7)

1.8 (1.0; 
3.2)

1.37 0

Age + sex: 06-11 mo.m 889.9 917 3.0 (2.0; 
4.4)

12.2 (10.0; 
14.8)

2.1 (1.3; 
3.6)

0.3 (0.1; 
1.1)

1.27 2

Age + sex: 12-23 mo.m 1611.0 1643 4.3 (3.2; 
5.6)

14.7 (12.7; 
16.9)

1.1 (0.6; 
2.0)

0.2 (0.0; 
1.1)

1.17 8

Age + sex: 24-35 mo.m 1631.0 1605 2.0 (1.3; 
3.1)

8.3 (6.8; 
10.2)

1.1 (0.6; 
2.0)

0.0 (0.0; 
0.1)

1.09 7

Age + sex: 36-47 mo.m 1515.4 1529 1.0 (0.5; 
1.9)

5.1 (3.9; 
6.6)

1.7 (1.1; 
2.8)

0.1 (0.0; 
0.4)

1.07 3

Age + sex: 48-59 mo.m 1091.0 1063 1.0 (0.6; 
1.8)

5.5 (4.0; 
7.4)

1.4 (0.8; 
2.7)

0.1 (0.0; 
0.2)

1.04 1

Geographical region: 1 171.5 807 1.1 (0.6; 
2.1)

8.1 (5.8; 
11.1)

1.1 (0.6; 
1.9)

0.5 (0.2; 
1.3)

1.07 0

Geographical region: 2 2507.6 882 1.9 (1.2; 
3.2)

8.3 (6.6; 
10.3)

1.4 (0.8; 
2.4)

0.3 (0.1; 
1.0)

1.12 2

Geographical region: 3 971.1 927 2.4 (1.4; 
3.9)

7.8 (6.1; 
9.9)

1.6 (1.0; 
2.7)

0.4 (0.2; 
1.1)

1.15 4

Geographical region: 4 357.3 945 1.1 (0.6; 
1.9)

5.7 (4.2; 
7.7)

2.6 (1.9; 
3.8)

0.8 (0.4; 
1.7)

1.17 0

Geographical region: 5 228.9 973 0.7 (0.4; 
1.4)

3.4 (2.2; 
5.1)

3.5 (2.5; 
4.9)

0.8 (0.4; 
1.7)

1.11 1

Geographical region: 6 468.0 927 3.3 (2.3; 
4.9)

10.4 (8.2; 
13.0)

1.2 (0.6; 
2.3)

0.4 (0.2; 
1.1)

1.21 4
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ية وبوم�ت حة بشأن جودة التقارير الأن�ش الملحق 10: قائمة مرجعية مق�ت

CRITERION DESCRIPTION YES NO

Cover page Survey title, dates of the survey, author

Executive summary

Introduction Survey title and details: geographic area surveyed (areas excluded 
if any and why), description of the population: total population, 
population surveyed, type of population surveyed (residents, 
immigrants, refugees, displaced, etc.).

Contextual information: food security, nutrition, health situation 
or any other information likely to have an impact on the nutrition 
status of the population.

Objectives: population including age group surveyed.

Survey objectives Are the objectives stated clearly?

Methodology Sample size determination

Sampling frame details including whether any region, district, 
PSU or other area or population has been excluded from the first 
stage sample (and why).

Sampling design and procedure: full details about all sampling 
stages, especially the initial stage (i.e. selection criteria for PSUs), 
second stage (i.e. mapping and listing procedures) and last 
stage (i.e. selection of households and participants, etc.) and any 
additional step or stage applied in the survey (e.g. subsampling, 
etc). Include a definition of household and household member.

Questionnaire: procedures for translation and back translation, 
pre-testing if any, development and instructions for using the local 
events calendar, pre-testing if any, procedures for translation and 
back-translation, etc.

Measurements procedures

Case definitions and inclusion criteria

Training (content, number of days, number of trainees, testing 
in the field, etc.)

Standardization exercises

Field work procedures: data collection, number and composition 
of teams, period of data collection, procedures for call-backs 
when children absent or for re-measuring children, etc.

Equipment used and calibration procedures

Coordination and supervision process: checks for procedures 
in the field.

Data entry procedure

Data analysis plan: software (name, version and link if available), 
data cleaning, imputation factors

Type of flags used.
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CRITERION DESCRIPTION YES NO

Results Total number of PSUs sampled versus PSUs areas completed 
(including reasons for non-completion)

Total number of sampled households 

Breakdown of survey outcomes (e.g. completed, refused, including 
random and flagged re-measurements) for all sampled households 

Total number of children under 5 who met the definition of 
household member in sampled households (and indicate if all 
children are eligible); if data are collected in a subsample, present 
the total number of eligible children in this subsample.

Total number of eligible children under 5 years old with weight 
measurement, number with length/height measurement and 
number with date of birth (at least month and year of birth)

Total number of eligible children under 5 years old selected for 
random remeasurements with weight measurement, length/
height measurement and at least month and year of birth

Prevalence of different forms or malnutrition based on 
anthropometric indicators and recommended cut-offs (with 
confidence intervals) 

Design effects observed

Mean z-score for each index

z-score Standard deviations 

Standard errors (SE) for prevalence and mean z-score estimates

95% confidence intervals for prevalence and mean z-score estimates

Frequency distribution plots versus the reference distribution

Results presented by disaggregation categories: sex, age groups, 
urban/rural and subnational levels, wealth quintiles and mother’s 
education (when available)

Weighted and unweighted total number of individuals (n) for 
each indicator

Report on indicators for 
data quality

Number and percentage of cases excluded when applying fixed 
exclusion criteria based on WHO Child Growth Standards for 
each anthropometric index (should include the overall number 
and percentage of cases as well as for lowest and highest 
performing teams)

Missing data: number and stratification by age group and type 
of residence, number and percentage of children without height 
or weight measurements and/or at least month and year of birth

Digit heaping charts (mapping variable levels) including for length, 
height, weight and age

Distribution issues: z-score distributions by age group, sex and 
geographical region
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CRITERION DESCRIPTION YES NO

Report on indicators for 
data quality

Percentage of date of birth information obtained from birth 
certificate, vaccination card, caretaker’s recall or other source 
out of the total number of eligible children. Children lying down/
standing up for measurement by age: % of children below 9 months 
standing, % of children over 30 months lying down, % mismatches 
for position measured versus recommended position

Mean, SD, median, min, max, absolute difference between the 
first and second measurement for the random cases

Percentage of random measurements within the maximum 
acceptable difference

Indicate other eventual data quality pitfalls and other survey 
limitations

Discussion Interpretation of nutritional status of children

Contextual factors of interest when interpreting results

Limitations

Discussion

Conclusions Conclusion present

Annexes Sample design details

Questionnaire

Local events calendar used

Map of area

Result of standardization exercises

Field check tables used
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ية لالأطفال ات القياسات الب�ش الملحق 11: صحيفة إكسل لتتّبع اتجاهات وأهداف مؤ�ش
http://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-annex11.xlsx
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ي الأرقام الطرفية
الملحق 12: منَسب حساب عدم التماثل �ن

http://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-annex12.xlsx



170 صفحة I الملحق

ي الستقصاءات الديمغرافية والصحية
الملحق 13: أداة معايرة الطول �ن

http://www.who.int/nutrition/publications/anthropomentry-data-quality-report-annex13.xlsx
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مالحظات ختامية

روابط إل الأدوات

Section 1.1 Planning
1. MICS toolkit, Appendix A, Budget calculation template (http://mics.unicef.org/tools, accessed 25 February 2019)
2. MICS toolkit, Survey Plan Template (http://mics.unicef.org/tools, accessed 25 February 2019)
3. MICS toolkit, MICS Listing and Fieldwork Duration, Staff and Supply Estimates Template, 26 May 2017 (http://mics.

unicef.org/tools, accessed 25 February 2019) 
4. DHS Survey Organization Manual 2012, Computer-assisted interviewing, page 19 (https://dhsprogram.com/

publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm, accessed 25 February 2019)
5. DHS Survey Organization Manual 2012, Illustrative timetable of key activities in a DHS, page 8 (https://dhsprogram.

com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm, accessed 25 February 2019)
6. UNICEF Procedure for ethical standards in research, evaluation, data collection and analysis, 2015: this document 

is a template and likely to require specific adaptation (https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-
UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF, accessed 25 February 2019)

7. DHS Model fieldworker questionnaire (https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQ7/DHS-7-Fieldworker-QRE-EN-
13Feb2019-DHSQ7.pdf, accessed 25 February 2019)

8. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Anthropometry Procedures Manual, https://www.
cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_11_12/Anthropometry_Procedures_Manual.pdf, accessed 29 March 2019)

Section 1.2 Sampling
9. MICS surveys identification (http://mics.unicef.org/surveys, accessed 25 February 2019)
10. DHS surveys identification (https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-search.cfm, accessed 25 February 2019)
11. DHS Sampling and household listing manual, section 5.2, (https://dhsprogram.com/publications/publication-

dhsm4-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm, accessed 25 February 2019)
12. NHANES sampling design (https://www.cdc.gov/nchs/tutorials/NHANES/SurveyDesign/SampleDesign/intro.htm, 

accessed 25 February 2019)
13. WHO Global Targets Tracking Tool (https://www.who.int/nutrition/trackingtool/en/, accessed 4 March 2019)
14. Child anthropometry indicators trends and targets tracking Excel spreadsheet (http://www.who.int/nutrition/

publications/anthropomentry-data-quality-report-annex11.xlsx, accessed on 4 March 2019)
15. FANTA Sampling Guide, Population-Based Survey Sampling Calculator, excel file (https://www.fantaproject.org/

sites/default/files/resources/FTF-PBS-Sample-Size-Calculator-Protected-Apr2018.xlsx, accessed 25 February 2019) 
16. MICS Sample Size calculation template (http://mics.unicef.org/tools?round=mics6, accessed 25 February 2019)
17. Optimal Sample Sizes for Two-stage Cluster Sampling in Demographic and Health Surveys (https://www.dhsprogram.

com/publications/publication-wp30-working-papers.cfm, accessed 25 February 2019)
18.  Measure evaluation spreadsheet for weight calculation example (https://www.measureevaluation.org/resources/

training/capacity-building-resources/hiv-english/session-9-surveys-and-sampling/Weight%20calculation%20
example.xls/view, accessed 25 February 2019)

19. DHS sampling and household listing Manual (https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_
Sept2012_DHSM4.pdf, accessed 25 February 2019)

20. MICS Systematic Random Selection of Households Template (http://mics.unicef.org/tools#survey-design, accessed 
25 February 2019)

21. MICS Manual for Mapping and Household Listing (http://mics.unicef.org/tools?round=mics5#survey-design, 
accessed 25 February 2019)

22. DHS interviewer instructions, de facto and de jure collection, pages 27-32 (https://www.dhsprogram.com/publications/
publication-DHSM1-DHS-Questionnaires-and-Manuals.cfm, accessed 25 February 2019)

23. MICS Instructions for supervisors and editors, de jure, pages 6-15 (http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjI wM
TUvMDEvMTQvMDYvNTYvNTAvOTMxL0VuZ2xpc2hfTUlDU19JbnN0cnVjdGlvbnNfZm9yX1N1cGVydmlzb3JzX2F
uZF9FZGl0b3JzXzIwMTQwMzIxLmRvY3giXV0&sha=4560dcc53435bfb3, accessed 25 February 2019)

http://mics.unicef.org/tools
http://mics.unicef.org/tools
http://mics.unicef.org/tools
http://mics.unicef.org/tools
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm10-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF
https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQ7/DHS-7-Fieldworker-QRE-EN-13Feb2019-DHSQ7.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSQ7/DHS-7-Fieldworker-QRE-EN-13Feb2019-DHSQ7.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_11_12/Anthropometry_Procedures_Manual.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_11_12/Anthropometry_Procedures_Manual.pdf
http://mics.unicef.org/surveys
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-search.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm4-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-dhsm4-dhs-questionnaires-and-manuals.cfm
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