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.1

مقدمة

تتضمن التعليامت التالية املبادئ التوجيهية العامة إلدارة الدراسة
االستقصائية عىل نحو فعال باإلضافة إىل مبادئ توجيهية محددة لضامن
تطبيق مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030بصورة قياسية .سوف
ترشد هذه التعليامت الباحثني امليدانيني يف دورهم الحاسم الذي يتمثل
يف جمع بيانات عالية الجودة من خالل تطبيق قواعد قياسية .وتساعد
هذه القواعد املستجيبني عىل فهم ما يُسألون عنه ،مام سوف يساعدهم يف
تقديم إجابات واضحة .وسوف يس ِّهل ذلك من مهمة َمن يجرون املقابالت
يف ترميز اإلجابات ،ويجعلهم أقل عرضة للخطأ.

 1.1الخلفية واألهداف
يعد مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  )ECDI2030( 2030أداة
لجمع البينات عىل مستوى السكان تناسب إعداد التقارير بشأن مؤرش
هدف التنمية املستدامة رقم  .4.2.1اختري املؤرش لرصد أثر اإلجراءات
الحكومية الرامية لضامن قدرة جميع األطفال ،بحلول عام  ،2030عىل
الوصول إىل رعاية تنمية الطفولة املبكرة العالية الجودة والتعليم ما قبل
االبتدايئ .وهو يقيس نسبة األطفال البالغني من العمر  24إىل  59شهرا ً
الذين يسريون عىل املسار الصحيح عىل صعيد النامء يف مجاالت الصحة
والتعلم والعافية النفسية االجتامعية.

وينبغي استعراض هذا الدليل بحرص ومناقشته يف جلسات تدريب
مخصصة .كام ينبغي أن يُتاح للباحثني امليدانيني خالل فرتة أنشطة العمل
امليداين.

يف أعقاب اعتامد أهداف التنمية املستدامة وإطار املؤرش املتعلق بها ،أعلن
عن اختيار اليونيسف وكالة راعية لهدف التنمية املستدامة رقم .4.2.1
يتمثل دور الوكالة الراعية يف وضع معايري ومنهجيات دولية متفق عليها
وتدعم اعتامدها؛ تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية وآليات إعداد التقارير؛
إنشاء آليات لتجميع البيانات الوطنية والتحقق منها؛ حساب اإلجامليات
اإلقليمية والعاملية؛ تع ُّهد قواعد البيانات العاملية وتقديم تقديرات قابلة
للمقارنة دولياً إىل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إلدراجها يف قاعدة
البيانات العاملية الخاصة بأهداف التنمية املستدامة.

 1.2الخصائص العامة
يتمثل الغرض من مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030يف الحصول
عىل معلومات بشأن مستوى النامء اإلجاميل الذي وصل إليه الطفل طبقاً
لعمره/عمرها عرب ثالثة نطاقات مرتابطة يتناولها مؤرش هدف التنمية
املستدامة رقم  :4.2.1الصحة والتعلّم والعافية النفسية االجتامعية.

وبصفتها الوالية الراعية ،أوكلت إىل اليونيسف مهمة قيادة تطوير مقياس
لتتبع التقدم املحرز بشأن املؤرش  .4.2.1يف عام  ،2015بدأت عملية
تطوير منهجية انطوت عىل مشاورات موسعة مع الخرباء والوكاالت
الرشيكة والسلطات اإلحصائية الوطنية .وعىل مدار السنوات الخمس
التالية ،نفذت سلسلة من الخطوات املخططة بحرص ،تجمع ما بني
األساليب النوعية والكمية من أجل تحديد أفضل العنارص لقياس املؤرش.
أدت هذه العملية إىل تطوير مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام .2030

ُح ِّد َد الـ  20سؤاالً يف مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030من خالل
عملية منهجية صارمة .كام خضعت لعدة جوالت من االختبار والتعديل
لتحديد أقرص وأفضل مجموعة من العنارص لقياس نطاقات النامء الثالثة.
واختريت األسئلة عن عمد بحيث تعكس زيادة تعقيد املهارات التي
يكتسبها األطفال مع تقدمهم يف السن .ولذلك ،قد تبدو بعض األسئلة
سهلة للغاية أو صعبة للغاية بالنسبة لبعض األطفال .وبعيدا ً عن املبادئ
التوجيهية املحددة املبينة يف هذا الدليل ،هناك ثالثة اعتبارات عامة لضامن
أن يؤدي مؤرش النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة لعام  2030إىل توليد
بيانات عالية الجودة:
•ينبغي توجيه األسئلة عىل النحو املذكور يف مؤرش تنمية الطفولة
املبكرة لعام  2030متاماً ،دون تغيريات يف الصياغة.
رشح الحقاً يف
ي
س
•فيام عدا سؤال واحد متبوع بقاعدة للتخطي (كام ُ َ
هذا الدليل) ،يجب عىل َمن يجرون املقابالت سؤال الـ  20سؤال
جميعاً.
•ميكن أن تتسبب حقيقة أن بعض األسئلة قد تبدو صعبة للغاية
أو سهلة للغاية يف ردود أفعال من املستجيبني .وينبغي أن يتناول
الباحثون امليدانيون هذه التساؤالت لضامن فهم املستجيبني أن هذا
أم ٌر طبيعي ومتوقع .ويجب أن يركز الشخص الذي يجرى املقابلة عىل
أن جميع األسئلة قياسية ويجب توجيهها لكل طفل بغض النظر عن
عمر الطفل أو حالته النامئية.

ُص ِّم َم مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030لتوليد بيانات قوية وقابلة
للمقارنة لإلبالغ عن مؤرش هدف التنمية املستدامة رقم  .4.2.1وهو
يعب عن تحقيق املعامل الرئيسية املتعلقة بالنامء الخاصة باألطفال البالغني
ّ
من العمر  24إىل  59شهرا ً .تُسأل األمهات أو مقدمي الرعاية الرئيسيني
 20سؤاالً عن طريقة ترصف أطفالهن يف املواقف اليومية املعتادة ،وعن
املهارات واملعارف التي اكتسبوها.
ولتوليد بيانات قابلة للمقارنة ،ينبغي استخدام مؤرش تنمية الطفولة املبكرة
لعام  2030كجزء من دراسات استقصائية مصممة ومنفذة بطريقة
مناسبة .ومن الحقائق املسلّم بها عىل نطاق واسع أن العمل الشاق
وااللتزام من جانب القامئني بالعمل امليداين يعترب من األمور الجوهرية
للحصول عىل بيانات عالية الجودة ،ولهذا السبب من املهم دعمهم
باألدوات التي يحتاجونها ألداء وظيفتهم بأفضل ما تسمح به قدراتهم.

يبني الشكل أدناه النطاقات الثالثة واالثني عرش نطاقاً فرعياً التي يغطيها
مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030للتعبري عن النامء املبكر.
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املشاعر والتعبري عنها بطرق مناسبة اجتامعياً وثقافياً .ويف مؤرش تنمية
الطفولة املبكرة لعام  ،2030يضم هذا النطاق  5أسئلة تشري إىل الجوانب
العامة من مناء األطفال االجتامعي والعاطفي ،باإلضافة إىل غياب أعراض
الصعوبات النفسية املبكرة.

وضع تصور لنطاق التعلُّم بحيث يضم املهارات املبكرة التي تسبق التعليم
األكادميي والكفاءات التي تلزم بشدة الكتساب مهارات أخرى أكرث تعقيدا ً
يف وقت الحق باإلضافة إىل النجاح األكادميي .ويف مؤرش تنمية الطفولة
املبكرة لعام  ،2030يضم هذا النطاق  11سؤاالً تتعلق باللغة التعبريية
واإلملام بالقراءة والكتابة ومهارات األرقام ومرحلة ما قبل الكتابة واألداء
الوظيفي التنفيذي.

يتضمن نطاق الصحة  4أسئلة تعرب عن املهارات واملعامل الرئيسية املتعلقة
بالنامء الحريك الدقيق واإلجاميل والرعاية الذاتية.

يعرب نطاق العافية النفسية االجتامعية عن الكفاءات والسلوكيات املتعلقة
بتشكيل وتعهد عالقات شخصية صحية مع البالغني واألقران وتنظيم

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة
ا لتعلُّم
اللغة التعبريية

املهارات العاطفية

الحريك اإلجاميل

يستخدم كلامت لتسمية األشياء ويستطيع
تكوين جملة بسيطة

يعرض تقديم املساعدة لآلخرين الذين يبدون يف
حاجة للمساعدة

مييش عىل سطح غري مست ْو ويقفز بكلتا قدميه

اإلملام بالقراءة والكتابة

املهارات االجتامعية

الحريك الدقيق

يتعرف عىل الحروف

مهارات األرقام

LUC

العافية النفسية
االجتامعية

ا لصحة

ينسجم جيدا ً مع األطفال اآلخرين

السلوكيات الداخلية

يحدد األرقام ويعد

يبدو حزيناً للغاية أو مكتئباً يومياً

ما قبل الكتابة

السلوكيات الخارجية

يكتب اسمه

يركل األشخاص اآلخرين أو يعضهم أو يرضبهم
بوترية أكرث من األطفال من نفس العمر

األداء الوظيفي التنفيذي

يشارك يف نشاط دون االستسالم برسعة زائدة

6

يربط ويفك األزرار

الرعاية الذاتية

يرتدي الرسوال والقميص بدون مساعدة

 1.3هيكل عنارص مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام 2030
تتألف عنارص مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030من أسئلة مغلقة
اإلجابات .تتضمن معظم العنارص ( 18من  )20مقياساً ثنائياً لإلجابات
‘نعم/ال’ ،عىل سبيل املثال:

 .ECD1هل يستطيع/تستطيع (االسم) امليش عىل سطح غري مستوٍ ،عىل
سبيل املثال طريق وعرة أو شديدة االنحدار ،دون السقوط أرضاً؟
 )1نعم
 )2ال
 )8ال أعلم
العنرصان األخريان فقط ( ECD19و )ECD20يستخدمان مقياساً
لإلجابات:
 .ECD19كم مرة يبدو (االسم) حزيناً للغاية أو مكتئباً؟ هل ميكن أن
تقول :يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو لبضع مرات خالل العام أو مطلقاً؟
 )1يومياً
 )2أسبوعياً
 )3شهرياً
 )4بضع مرات كل عام
 )5مطلقاً
 )8ال أعلم
 .ECD20باملقارنة باألطفال اآلخرين من نفس السن ،إىل أي مدى يقوم
(االسم) بركل األطفال اآلخرين أو البالغني أو عضهم أو رضبهم؟ هل ميكن
أن تقول :مطلقاً ،أو بنفس القدر أو أقل أو أكرث بكثري؟
 )1مطلقاً
		
 )2نفس القدر أو أقل
 )3أكرث
 )4أكرث بكثري
 )8ال أعلم
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 .2املبادئ التوجيهية لإلدارة

مثال :هل ينسجم (االسم) جيدا ً مع األطفال اآلخرين؟

 2.1تحديد املستجيبني املؤهلني
يُقصد من مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030أن يُدرج ضمن
منوذج استطالع لجمع املعلومات عن األطفال البالغني من العمر  24إىل
 59شهرا ً وأن يوجه حرصياً إىل أم الطفل ،إال إذا مل تكن األم من أفراد
األرسة املعيشية .وكإجراء قيايس ،ال يكون مقدم الرعاية الرئييس البديل
مؤهال لإلجابة عن النموذج إال إذا كانت األم متوفاة أو تقيم خارج األرسة
املعيشية.

إذا كان العمل امليداين يعتمد عىل املقابالت الشخصية مبساعدة الحاسوب،
فسوف يتم استبدال اسم الطفل أوتوماتيكياً يف كل سؤال .ولكن عند
استخدام مناذج االستطالع الورقية ،فيجب أن يشري القائم باملقابلة إىل اسم
الطفل عىل النحو املشار إليه يف كل سؤال.
أدخل اسم الطفل حيثام أشري له بلفظ (االسم).
مثال :هل ينسجم بريان جيدا ً مع األطفال اآلخرين؟

قد يكون مقدم الرعاية الرئييس البديل هذا هو األب/زوج األم أو شخص
بالغ آخر من أفراد األرسة أو شخص آخري يعيش يف األرسة املعيشية.
وال يلزم أن يكون املستجيبني عىل دراية بالقراءة والكتابة .وطبقاً لعمر
املستجيبني ودرجة نضجهم وأصولهم وقدراتهم اإلدراكية ،قد يجد
املستجيبون بعض األسئلة أو املفاهيم أصعب يف فهمها من البعض اآلخر.
يف الحالة امل ُثىل ،ينبغي توجيه أسئلة مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام
 2030إىل جميع ِالشخاص املؤهلني بغض النظر عن حالة إعاقتهم .يف
بعض الحاالت ،سوف يتطلب متكني أحد املستجيبني املختارين من املشاركة
يف املقابلة قدرا ً من املساعدة وبروتوكوالت محددة ،وينبغي مناقشة كال
األمرين والتخطيط لهام أثناء مرحلة تصميم الدراسة االستقصائية ،وأن
يجري تناولهام أثناء التدريب.

 2.2.2قواعد إدارة العنارص
يقصد من عنارص مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030قياس سلوكيات
ومعامل رئيسية محددة تكتسب عىل مدار الوقت وميكن أن تصبح تدريجياً
أكرث وضوحاً ورسوخاً مع تقدم العمر .لذلك ،كام سبق الرشح ،ومن املتوقع
أن يكون بعض األطفال غري قادرين حتى اآلن عىل القيام بجميع األشياء
التي يسأل عنها يف مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  ،2030أو قد
يكونون قادرين عىل القيام ببعض األشياء يف بعض األوقات فقط ،أو قد ال
يكونون متمكنني متاماً منها.

إذا مل تكن األم أو مقدم الرعاية الرئييس متاحني يف وقت زيارة األرسة
املعيشية ،يجب أن يعود الباحث امليداين إىل األرسة املعيشية يف وقت آخر
تكون متاحة فيه .وينبغي أال تُجرى املقابلة مع مستجيب بديل بخالف األم
أو مقدم الرعاية الرئييس كبديل عن األم/مقدم الرعاية الرئييس.

بالنسبة لجميع األسئلة ،ينبغي عليك تسجيل الرمز املقابل طبقاً لإلجابة
التي قدمها املستجيب .إذا مل تكن متأكدا ً من إجابة املستجيب ،أو كنت
غري واثق من كيفية ترميز اإلجابة ،فينبغي أن تسأل السؤال مرة أخرى.
التقص يف بعض األحيان إذا أجاب املستجيب بعبارة «يف بعض
وقد يلزم ّ
األحيان» أو «هذا يعتمد» .يرجى النظر يف تعليامت الرتميز التالية مع
األمثلة الشائعة.

عند تضمني مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030كجزء من منوذج
استطالع لفئة عمرية أوسع ،يجب تضمني سؤال ترشيح لضامن التطبيق
الصحيح .عىل سبيل املثال:
التحقق من العمر:
إذا كان عمر الطفل أقل من  24شهرا ً أو أكرب من  59شهرا ً ،سوف
تنتقل إىل الوحدة التالية ذات الصلة .أما إذا كان عمر الطفل  2أو  3أو
 4أعوام ،فسوف تستمر يف توجيه السؤال التايل.

بالنسبة لألسئلة التي يُجاب عنها ‘بنعم/ال’:
ينبغي أن تُس ِّجل «نعم» إذا أبلغ املستجيب أن الطفل ميكنه القيام مبهمة
محددة .إذا قال املستجيب أن الطفل ميكنه أحياناً القيام به ،فينبغي حينئذ
أن تتقىص األمر ليك تفهم ما يستطيع الطفل القيام به معظم األوقات.
•ينبغي أن تُس ِّجل «نعم» إذا قال املستجيب أن الطفل قادر عىل القيام
بذلك معظم الوقت ،عىل سبيل املثال:
•«ميكنه القيام بذلك معظم الوقت ،ولكنه يفشل أحياناً يف ذلك
األمر».
•ينبغي أن تُس ِّجل «نعم» إذا قال املستجيب أن الطفل قادر عىل القيام
بذلك يف سياقات محددة فقط ،عىل سبيل املثال:
•«ميكنها القيام بذلك حني يطلب منها زوجي أو أنا ذلك منها ،ولكنها
ال تقوم به حني يطلب منها ذلك بالغون آخرون».
•«مل أرها قط تفعل ذلك ،ولكن معلمتها يف الحضانة تقول أنها تقوم
بذلك فعالً يف املدرسة».
•ينبغي أن تس ِّجل “ال” إذا كان الطفل قد قام بذلك مرة أو مرتني ولكنه
فشل يف القيام به يف مناسبات أخرى عديدة ،عىل سبيل املثال:
•«طلبت منها مرة أن تفعل ذلك واستطاعت فعله ،ولكن هذه كانت
املرة الوحيدة .طلبت منها ذلك يف مناسبات أخرى ولكنها مل تتمكن
من فعله».

قبل البدء يف إدارة مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  ،2030ينبغي
التحقق من العمر لضامن عدم تطبيق الوحدة إال عىل األمهات أو عىل
مقدمي الرعاية الرئيسيني لألطفال البالغني من العمر  24إىل  59شهرا ً.
ويفرتض أن مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030سيكون جزئاً من
منوذج استطالع أكرب وأن تصميم منوذج االستطالع سيتم بحرص لضامن
مالءمة الهيكل واملحتوى وتدفق جميع األسئلة.

 2.2اتّباع اصطالحات منوذج االستطالع وقواعد إدارة العنارص
 2.2.1اصطالحات منوذج االستطالع
يستخدم منوذج االستطالع اثنني من االصطالحات الكتابية القياسية لإلشارة
إىل الكيفية التي ينبغي قراءة األسئلة بها للمستجيب.
أي يشء مكتوب بالخط القيايس يجب أن يُقرأ للمستجيب.
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•إذا استطاع الطفل القيام باليشء عندما يساعده/يساعدها شخص
ما ،فينبغي أن تتقىص األمر ليك تفهم ما إذا كان الطفل ميكنه أيضاً
القيام به وحده .إذا كان الطفل ال يستطيع القيام باليشء إال مبساعدة،
فينبغي أن تس ِّجل «ال» .إذا كان الطفل يستطيع أيضاً أن يقوم باليشء
وحده ،فينبغي أن تس ِّجل «نعم».
•يجب أال تس ِّجل «ال أعلم» إال حني يبلغ املستجيب عن عدم معرفته إذا
كان الطفل يستطيع أو ال يستطيع القيام مبهمة محددة .ينبغي القيام
بالقدر الكايف من التقيص للحصول عىل املعلومات املطلوبة ليك تتمكن
من تسجيل اإلجابة باعتبارها إما ‘نعم’ أو ‘ال’،يُرجى مراجعة القسم
التايل الخاص باملبادئ التوجيهية للمقابالت حيث سنتعرض لقضايا
الخصوصية أثناء املقابلة مبزيد من التفصيل.
•يف امل ُج َمل ،ينبغي أال تُسجل «ال أعلم» إال حني تقول املستجيبة أنها
ليست عىل دراية مبثل هذا السلوك ،عىل سبيل املثال:
•“مل أرها تفعل ذلك قط”.
•“مل أطلب منها فَعل ذلك مطلقاً ،لذا فإنني ال أعلم”.

يؤدي وجود أشخاص بالغني أو أطفال آخرين إىل التداخل مع عملية
املقابلة مام قد يؤدي إىل تشتيت املستجيب أو منعه من تقديم إجابات
صادقة ،أو التدخل لإلجابة عىل األسئلة.
لذلك ،من املهم أن تُجرى املقابالت يف خصوصية ،وأال يجيب عىل األسئلة
سوى املستجيب فقط.
يف حالة وجود آخرين ،ارشح للمستجيبة أن املقابلة ينبغي أن تكون خاصة
واطلب منها التحدث وحدكام .إذا تعذر ذلك ،فضع يف اعتبارك ما ييل:
•بوجه عام ،من املهم ضامن أال يؤدي وجود اآلخرين ،مبا يف ذلك
األطفال ،إىل تشتيت املستجيب .إذا كان وجود البالغني اآلخرين أو
األطفال يق ّوض تدفق املقابلة ،أو إذا كنت تعتقد أن املستجيب لن
يتمكن من الرتكيز عىل األسئلة التي توجه إليه ،ميكنك أن تقرتح إيقاف
املقابلة واستئنافها حينام تتمكن من تحسني الظروف.
•يف حالة وجود أشخاص بالغني آخرين فمن املهم ضامن أال يتدخلوا
من خالل تقديم إجابات خاصة بهم أو تصحيح إجابات املستجيب.
بالنظر إىل أنواع األسئلة الواردة يف مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام
 ،2030قد مييل بعض املستجيبني إىل استكشاف ما إذا كان الطفل
قادرا ً عىل القيام باألشياء التي يُسأل عنها أم ال .وهذا ليس باألمر
رشح للمستجيبة أن األسئلة يجب
املناسب ،وينبغي تجنبه دامئاً بأن يُ َ
أن يجاب عنها استنادا ً إىل إدراكها ومعرفتها بالطفل فقط .وباملثل،
يف بعض الحاالت ،قد متيل املستجيبة إىل استشارة أشخاص آخرين يف
األرسة املعيشية ليك تؤكد أو تتأكد من اإلجابة التي تعطيها .وال تؤثر
هذه املامرسة عىل مدى معيارية إجراء املقابالت فحسب ،بل قد
تسبب أيضاً الحيود غري املطلوب وقد تؤثر عىل جودة البيانات .لذلك،
إذا حدث هذا ،ذكّر املستجيبة أنها يجب أن تجيب عن جميع األسئلة
بنفسها .وطبقاً ملا رشحناه أعاله ،إذا كانت املستجيبة ال تعرف بحق
إجابة السؤال ،فينبغي عليك أن تستخدم ‘ال أعلم’ لتسجيل اإلجابة.

يرجى مالحظة أنه إذا أجابت املستجيبة قائلة «أنا غري متأكدة إن كانت
التقص لتوضيح ما إذا كانت املستجيبة
تستطيع ذلك” ،فإن ذلك يتطلب ّ
غري متأكدة نظرا ً ألنها مل يسبق لها رؤية الطفل يقوم بذلك عىل اإلطالق،
أم أنها غري متأكدة نظرا ً ألن الطفل يستطيع القيام بذلك يف بعض األوقات
التقص حتى ميكن تسجيل
فقط .ويف الحالة الثانية ،ينبغي القيام مبزيد من ّ
اإلجابة باعتبارها إما ‘نعم’ أو ‘ال’ ،باستخدام القواعد التي سبق رشحها من
قبل.
 2.3الوقت املطلوب لالستكامل
يستغرق استكامل مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030نحو  3دقائق
يف ظل الظروف العادية .قد تتأثر هذه الفرتة الزمنية بعدة عوامل ،منها مدى
فهم املستجيب ومستوى اإلملام بالقراءة والكتابة ،وفوارق الصياغة والعبارات
بني الرتجامت املختلفة ،ويف بعض السياقات ،قد تكون هناك حاجة ملوجود
مرتجمني فوريني محليني لدعم عملية إجراء املقابلة .ميكن أن يتأثر زمن
االنتهاء من الدراسة أيضاً إذا كان املستجيب يعاين من صعوبة وظيفية ،مام
قد يتطلب استخدام أنواعاً مختلفة من املساعدة يف إجراء املقابلة لضامن
جمع البيانات بصورة شاملة .قد يستغرق املستجيبون الذين يعانون من
مشاكل تتعلق باللغة أو مييلون للرثثرة الشديدة أو لديهم أطفال يعانون من
صعوبات كثرية وقتاً أطول يف اإلجابة عن األسئلة.

 2.5تعزيز إدارة موحدة
بقدر اإلمكان ،يجب أن يقوم جميع الباحثني امليدانيني بإجراء املقابالت
بنفس الطريقة مع كل مستجيبة` .ويتم هذا لتقليل الفوارق بني اإلجابات
التي قد تحدث نتيجة تغيري التنسيق أو الهيكل أو أسلوب إجراء املقابالت.
وقد تجيب إحدى املستجيبات عن األسئلة بطريقة مختلفة متاماً إذا أجريت
املقابلة يف وجود أشخاص آخرين يف الحجرة أو إذا كان الشخص الذي
متكب .وباملثل ،فإن املقابلة التي تُجرى يف عجلة
يُجري املقابلة غري ودود أو ِّ
أو دون اهتامم من الشخص الذي يُجريها ميكن أن تؤثر بشكل كبري عىل
اإلجابات .ينبغي تناول هذه العوامل أثناء التدريب ،من خالل النصائح
املناسبة وجلسات التدريب الكافية التي سوف تساعد يف الوصول إىل صيغة
قياسية ألسلوب إجراء املقابالت.

كجزء من عملية تنفيذ أي دراسة استقصائية ،ينبغي إجراء اختبار مسبق
ملؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030قبل العمل امليداين النهايئ ،وهو
ما سيقدم تقديرا ً أكرث دقة لوقت التنفيذ يف كل سياق محدد .وأخريا ً ،ينبغي
أال يوضع زمن االنتهاء من الدراسة يف االعتبار إال كمؤرش عام قد يكون
مفيدا ً ألغراض التخطيط إلجراء الدراسة االستقصائية .ينبغي عدم التع ّجل
يف إجراء املقابلة ،ويجب أن يعطى املستجيب الوقت الكايف لفهم السؤال
واإلجابة عليه .لذلك ،ينبغي أال ينظر للفرتة الزمنية باعتبارها مبدئاً توجيهياً
صارماً أو هدفاً لألداء.

 2.5.1دور الباحث امليداين
الشخص الذي يُجري املقابلة مسؤول عن توجيه األسئلة والتعامل مع
استفسارات املستجيبني وتسجيل اإلجابات .يجب عليه/عليها التحقق من أن
املستجيب قد فهم األسئلة باستخدام أساليب إجراء املقابالت مثل التقيص
املحايد والتوضيح والتعليقات املناسبة وتحديد ما إذا كانت اإلجابة املعطاة
واضحة .سوف يؤدي اإلنصات إىل ما يريد املستجيب إيصاله ،سواء بطريقة
لفظية أو غري لفظية ،إىل تعزيز تدفق املقابلة املناسب واملساعدة يف ضامن

 2.4إدارة مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030يف سياق مقابلة
خاصة
يف الحالة امل ُثىل ،ينبغي أن تتم املقابلة يف مكان خاص وهادئ .ميكن أن
9
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صحة املعلومات .يجب أن يضبط الباحث امليداين إيقاع املقابلة وأن يحافظ
عىل تركيز املستجيب واهتاممه .يجب أن يكون الجو العام مريحاً وودودا ً يف
جميع األوقات.
ينبغي أن يتلقى جميع أفراد العمل امليداين تدريباً مناسباً قبل النزول إىل
امليدان حتى يكونون عىل دراية تامة باألسئلة وبارعني يف إدارة مؤرش تنمية
الطفولة املبكرة لعام  .2030وعادة ما يتحقق هذا من خالل اإلعداد الشامل
باإلضافة إىل املامرسة املطولة .مبجرد إمتام التدريب ،ينبغي أن يرجع الباحثون
امليدانيون إىل هذا الدليل بالقدر الالزم لضامن االلتزام التام باملبادئ التوجيهية.
 2.5.2دور املرشف
يفرتض أن يستخدم مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030يف سياق
الربوتوكوالت القياسية لتنظيم العمل امليداين ،والتي تتضمن فرق للعمل
امليداين تتكون من عدد قليل من الباحثني امليدانيني ومرشف واحد .ويتمثل

دور املرشف يف ضامن اتساق عمل جميع الباحثني امليدانيني مع املبادئ
التوجيهية لدعمهم عن طريق تقديم التعليقات بصفة متكررة .ويتضمن هذا
التعامل مع األمور اللوجستية املتعلقة بالدراسة االستقصائية ،والتنسيق مع
املوظفني اآلخرين واإلرشاف عىل األنشطة بشكل عام .وينبغي أن يتم اإلرشاف
أثناء جميع مراحل عملية جمع البيانات .يجب أن يتحقق املرشفون من اتباع
إجراءات املوافقة بصورة صحيحة ومن إجراء املقابالت عىل نحو مناسب.
وينبغي أن يضمنوا اتباع أساليب إجراء املقابالت القياسية عند توجيه األسئلة
والتقص وإعطاء التعليقات بأسلوب غري توجيهي.
وتقديم التوضيحات
ّ
ويجب أن يقدم املرشفون التعليقات واإلحاطة بشكل منتظم ،مع التصدي ألية
مشكالت تنشأ أثناء العمل امليداين .وإذا ظهرت أية مشكلة تتعلق بإدارة مؤرش
تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030يستحيل عالجها باستخدام املعلومات
املتوفرة يف هذا الدليل ،فينبغي أن يسعى املرشفون للحصول عىل مزيد من
املدخالت.
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 .3املبادئ التوجيهية العامة إلجراء املقابالت

 3.1اتباع املامرسات الفضىل القياسية
بافرتاض إدارة مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030كجزء من دراسة
استقصائية أكرب حجامً ،فإنه يفرتض أيضاً اتّباع املامرسات الفضىل القياسية
أثناء عملية املقابالت بأرسها ،مبا يف ذلك املوافقة الواعية وغريها من املعايري
األخالقية .وفيام ييل بعض املبادئ التوجيهية العامة بشأن التعامل مع
املستجيبني وإجراء املقابالت.
يف أثناء االقرتاب األويل من األرسة املعيشية و/أو املستجيب ،ينبغي عىل
العاملني امليدانيني تقديم أنفسهم ،ورشح أهداف الدراسة االستقصائية
وعمليتها (أي من الذي سوف ت ُجرى معه املقابلة ،وكم ستستغرق
املقابالت ،وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة) .عادة ما تقوم الوكاالت
القامئة بتنفيذ الدراسة االستقصائية بإعداد هذه املعلومات كجزء من
الربوتوكوالت القياسية للبحوث واألخالقيات التي يجري استعراضها
بوقت ٍ
والتصديق عليها قبل العمل امليداين ٍ
كاف .ينبغي وضع املشاركة
الطوعية عىل املشاركة يف الدراسة االستقصائية ضمن إطار من املعلومات
الواضحة بشأن أهداف الدراسة االستقصائية ،وإجراءاتها ومخرجاتها،
باإلضافة إىل جوانب املشاركة الطوعية ،وبروتوكوالت الرسية وحامية
البيانات املطبقة.
تتضمن األساليب القياسية األخرى إلجراء املقابالت الواجب اتباعها أثناء
الدراسة االستقصائية بأرسها ما ييل:
•توجيه األسئلة باستخدام الربوتوكول امل ُعطى حتى تكون البيانات غري
منحازة وقابلة للمقارنة عرب جميع الباحثني امليدانيني
•تقديم توضيح حني ال يفهم املستجيب السؤال
التقص سعياً للحصول عىل مزيد من املعلومات إذا بدا أن املستجيب
• ِّ
يفرس السؤال عىل نحو خاطئ أو يقدم إجابة غري مكتملة أو غري
مناسبة.
•تقديم التعليقات لتشجيع املستجيب وللحفاظ عىل السيطرة عىل
املقابلة.
•تسجيل البيانات بدقة حتى تكون جميع السجالت مكتملة وموثوقة
ومتسقة بني مختلف الباحثني امليدانيني.
•التحقق من البيانات للتأكد أنها تامة قبل مغادرة األرسة املعيشية.

•ارشح الهدف اإلجاميل من الدراسة االستقصائية:
ͦ الدراسة االستقصائية تتعلق بـ....
ͦ البد أن نتأكد من أن الجميع يفهمون هذه األسئلة وأن الجميع
يفهمونها بنفس الطريقة.
ͦ االستبيان يهدف إىل جمع بيانات ألبحاث مهمة وق ّيمة.
•ارشح العملية:
ͦ سوف تسأل األسئلة وسوف يجيبون.
•مشاركة املستجيبة حيوية لنجاح األبحاث ولكنها طوعية ،وميكن
للمستجيبة أن تختار إنهاء مشاركتها يف أي وقت أثناء املقابلة.
•اإلجابات املعطاة ستكون رسية ولن تستخدم إال يف األغراض البحثية.
•اسأل املستجيبة إذا كانت لديها أية أسئلة.
•اتبع الربوتوكول للحصول عىل املوافقة الواعية الرسمية.
•أجر املقابلة بوضوح وبلطف ينبغي أن تكون لطيفاً ولكن بحسم ،وأن
تجعل املستجيب مسرتيحاً.
•ينبغي أن تعرف منوذج االستطالع معرفة شاملة وأن تكون عىل أهبة
االستعداد لإلجابة عن أية أسئلة.
•ينبغي أن تتكلم ببطء وأن تحدد وترية املقابلة.
•ينبغي أن تكون متحمساً ومهتامً باملقابلة.

 3.3توجيه األسئلة
منذ البداية ،ينبغي أن يوضح الباحث امليداين أن املقابلة ليست اختبارا ً وأنه
ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة .وهناك قواعد يف إجراء املقابالت
ينبغي اتباعها لتجنب اإلجابات املتحيزة ولضامن قابلية البيانات للمقارنة.
عىل سبيل املثال:
•اقرأ األسئلة كام هي مكتوبة متاماً يف النص .ال تغري الصياغة أو تعيد
الصياغة أو تغري الكلامت بأية طريقة.
•ال تغري ترتيب األسئلة.
•حني يطلب منك (يف السؤالني  ECD19و ،)ECD20يجب قراءة
ٍ
بصوت عا ٍل للمستجيب.
اإلجابات
•اقرأ األسئلة ببطء وبوضوح.
•اقرأ األسئلة بصوت لطيف يعرب عن االهتامم والتوكيد واالحرتافية.
عب عن االحرتام بطريقة مقبولة ثقافيا ،مثل التواصل بالعينني يف بعض
• ّ
الثقافات.
•اقرأ السؤال كامالً للمستجيبة وتأكد أنها قد سمعه بالكامل .إذا قاطع
املستجيب قبل النهاية ،يجب تكرار السؤال.
•باستثناء قاعدة التخطي الخاصة بالسؤال  .ECD6ال تتخ َّط أية أسئلة.
•تحقق من املعلومات التي يتطوع املستجيب باإلدالء بها .قد يتطوع
املستجيب باإلدالء مبعلومات قبل توجيه سؤال .وإذا سأل الباحث
امليداين السؤال حني يأيت دوره وتجاهل ما قالته املستجيبة من قبل،
فقد تنزعج املستجيبة ألنها تعتقد أن الباحث امليداين ال ينصت لها.
حني يحدث ذلك ،وجه األسئلة بعد مقدمة تقرر أن املستجيب قد
قدم معلومات من قبل ذات صلة بسؤال معني .ميكن أن يقرأ الباحث
امليداين السؤال مسبوقاً بعبارة.
«أخربتني من قبل أن...ولكني ال زلت بحاجة إىل أن أسأل السؤال كام هو

 3.2تقديم املقابلة
يجب عىل الباحث امليداين توصيل أهداف الدراسة االستقصائية بوضوح
إىل املستجيب .سوف تسهم معرفة ما هو متوقع من املستجيب يف دقة
اإلجابات .ينبغي عىل الباحث امليداين إنشاء صلة جيدة مع تقديم نفسه/
نفسها والدراسة االستقصائية بصورة واضحة وكاملة.
يُرجى وضع التوصيات التالية يف االعتبار:
•اتبع الربوتوكوالت الخاصة بالحصول عىل املوافقة الواعية ،وقدم
عم سوف يحدثن وقدم نفسك بطريقة ودودة ولكن
معلومات كاملة ّ
بأسلوب احرتايف ،مع التأكيد عىل أنك شخص محرتف مسئول عن إجراء
املقابالت من منظمة رشعية وذات سمعة طيبة.
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مكتوب».

أساليب التقيص:
•قد يكون الصمت هو أفضل طريقة للتقيص وسوف مينح املستجيبة
وقتاً للتفكري والتوسع يف إجاباتها .كام قد تُش ِّجع نظرة أو إمياءة
عىل التواصل .ك ِّرر السؤال .قد تتمكن املستجيبة من تقديم اإلجابة
الصحيحة إذا سمعت السؤال مرة أخرى.
•تكرار رد املستجيب .عاد ًة ما ميثل هذا طريقة ف ّعالة ليك تفكر
املستجيبة يف إجابتها التي صدرت عنها للت ّو.
•استخدم مقدمات ُمحايدة لتجنب تحيز النتائج .ال توجه أسئلة
افتتاحية أو تقرتح إجابات مثل« ،أعتقد أنك تقصدين ،»...نظرا ً ألن
مثل هذه العبارات قد تؤثر عىل املستجيب .ولكن قُل« ،يف املجمل،
وبوجه عام »...ال ِ
تعط أبدا ً انطباعاً بأنك توافق أو ال توافق عىل
ما تقوله املستجيبة ،أو تقول لها أن إجابتها صحيحة أو خاطئة .إذا
سألتك املستجيبة عن رأيك ،فينبغي أن تقول لها أنك مهتم فيام ترغب
املستجيبة يف أن تقوله وأن عليك االستمرار يف املقابلة.

ينبغي أال يفرتض الباحث امليداين ما سيقوله املستجيب ،أو ما يفكر فيه،
نظرا ً لظروف صحية أو لنمط الحياة أو أن املستجيب سوف يجيب بطريقة
ما دون األخرى .قد يُغرى الباحث امليداين بتخطي بعض األسئلة أو بقول
تعليقات مثل «أعرف أن هذا رمبا ال ينطبق عىل حالتك ،ولكن »....وينبغي
تجنب هذه املامرسة دامئاً ألنها تؤدي إىل معلومات غري دقيقة ومنحازة.
ينبغي عدم التع ّجل يف إجراء املقابلة ،ويجب أن يعطى املستجيب الوقت
الكايف لفهم السؤال واإلجابة عليه .إذا شعرت املستجيبة بالضغط عليها
إلعطاء إجابة رسيعة ،فقد تجيب بأي يشء يخطر عىل بالها أو قد تقول أنها
«ال تعلم» .باإلضافة إىل ذلك ،فإن محاولة اإلرساع باملقابلة سوف يؤدي إىل
اإلبطاء من إجرائها نظرا ً للحاجة لتكرار املزيد من األسئلة مرة أخرى.
 3.4التوضيح
يلزم التوضيح حني ال تتمكن املستجيبة من اإلجابة عىل سؤال نظرا ً ألنها ال
تفهمه كلياً أو جزئياً .قبل محاولة التوضيح ،احرص عىل قراءة السؤال مرة
ثانية ،بنفس الطريقة املكتوب بها ،دون تغيري أي كلامت.

 3.6تقديم التعليقات
تعترب التعليقات مهمة لبناء التواصل مع املستجيبة وللحفاظ عىل مشاركتها
وتركيزها .ولكنها ينبغي أيضاً أن تكون محدودة وأن تدار بحرص حتى ال
تؤدي إىل نشوء «تحيز الباحث امليداين» يف إجابات املستجيبني .يرجى النظر
يف التوصيات التالية:

متى توضِّ ح:
•ال يبدو عىل املستجيب فهم السؤال ،ويعطي إجابة واضحة أو يصعب
ترميزها.
•ال يبدو أن املستجيب قد سمع السؤال.
•يستغرق املستجيب وقتاً طويالً يف اإلجابة.
•يسأل املستجيب عن جزء محدد من السؤال .يف هذه الحالة يجب
قراءة السؤال بأكمله مرة أخرى .إذا كان املستجيب ال يزال يجد
صعوبة يف فهم السؤال ،بعد تكراره ،يرجى التوضيح مرة أخرى.

•ميكن لتحيز الباحث امليداين أن يحدث إذا علق الباحث امليداين أي
تعليقات ميكن أن تؤثر عىل إجابة املستجيبة .لذلك ،ينبغي أال تصدر
منك أية تعليقات استنادا ً إىل رؤيتك الشخصية لقدرات الطفل ،أو
عم ينبغي أن تكون عليه إجابة املستجيبة.
بشأن أي توقعات لديك ّ
•ينبغي التعامل مع التعليقات دامئاً بطريقة قياسية .وعىل الرغم من أن
املستجيبني قد يطلبون التعليقات بطرق مختلفة ،إال أن أسئلتهم متيل
إىل أن تقع ضمن فئات واسعة ميكن تناولها بطريقة قياسية عىل النحو
املرشوح أدناه.
•توقف برهة بعد التعليق ليك تزيد من األثر.
•ميكن لبعض التعليقات مثل «دعيني أد ّون هذا ،»...أن تحفز املستجيبة
إذا شعرت أن ما تقوله ذو أهمية.

حني يطلب املستجيب توضيح أحد املصطلحات ،ينبغي أن تشري إىل
‘املواصفات املفصلة لكل سؤال’ يف القسم  .4إذا كان التعريف غري ُمعطى،
فيجب أن تطلب من املستجيبة اإلجابة عىل السؤال حسب ما يعنيه
السؤال بالنسبة لها .حني يحدث هذا ،ينبغي أن تكتب مذكرة قصرية توث ّق
فيها السؤال الذي مل تتمكن من تناوله مستخدماً محتويات هذا الدليل وأن
تسلمها إىل مرشفك ،حتى ميكن تضمني املعلومات الناقصة يف الدليل ونقلها
بصورة مناسبة إىل جميع العاملني يف امليدان.

باإلضافة إىل اإلنصات إىل ما تقوله املستجيبة ،من املفيد أن تهتم باإلمياءات
ونربة الصوت ،والتي عادة ما تعطي مؤرشا ً أوضح ملا تحاول املستجيبة قوله
معبة .قد ال يظهر الغضب أو
إذا كانت إجابتها اللفظية مربكة أو غري ّ
اإلحباط يف صورة لفظية ،وقد يوصل بصورة غري لفظية.

التقص للحصول عىل معلومات تامة ودقيقة
ّ 3.5
التقص حني ال يبدو عىل املستجيب فهم السؤال ،ولكنه يعطي إجابة
يلزم ّ
غري واضحة أو يصعب ترميزها .ويستخدم بصفة رئيسية لتشجيع املستجيبة
عىل االستفاضة فيام قالته أو توضيح إجابتها ،مع الحفاظ عىل تركيزها
لتجنب األجوبة غري املكتملة أو املعلومات غري ذات الصلة.

أمثلة للمواقف التي تحتاج إىل تعليقات عكسية
•استفسار املستجيبة عن أشياء غري مناسبة وطلبها النصية أو معلومات
أو أن ترغب يف معرفة التجارب الشخصية للشخص الذي يُجري
املقابلة .طرق مقرتحة للر ّد:

تتقص:
متى ّ
•أعطت املستجيبة إجابة غري واضحة أو يصعب ترميزها.
•مل تقدم املستجيبة إجابة كاملة وهناك معلومات أخرى مطلوبة.
فست السؤال عىل
•ال يبدو أن املستجيبة قد فهمت ما يُسأل عنه أو ّ
نحو خاطئ ،أو ال ميكنها أن تحسم قرارها أو تنحرف عن املوضوع.

«يف هذه املقابلة نحن مهتمون حقاً مبعرفة تجاربك ِ
أنت».
«حينام ننتهي ،دعينا نتحدث عن ذلك».
«سنعود إىل هذا املوضوع الحقاً».
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•تنحرف املستجيبة عن األسئلة من خالل إعطاء إجابات طويلة أو
معلومات غري رضورية.

«لقد ذكرت يل من قبل أن طفلك أصغر من أن يستطيع أداء بعض
األشياء التي نسأل عنها .من الطبيعي أال يستطيع األطفال القيام سوى
ببعض هذه األمور ...ولكن ال يزال عيل أن أسألك جميع األسئلة».

«لدي أسئلة كثرية أخرى أود أن أسألها ،لذلك ينبغي حقاً أن نستمر».
«إذا كنت تريدين التحدث لوقت أطول عن ذلك ،رمبا ميكننا فعل ذلك
يف نهاية املقابلة».

عبت املستجيب عن أن طفلها لديه نوع من اإلعاقة وال يستطيع فعل
إذا ّ
أي يشء مام تسأل عنه:

•تسأل املستجيبة عام إذا كان طفلها ينمو بصورة جيدة ،أو تعرب عن
أي مخاوف نتيجة اإلجابة عن أسئلة مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام
:2030

«لقد أخربتني من قبل أن طفلك يعاين من بعض الصعوبات الوظيفية
التي متنعه/متنعها من القيام باألشياء التي نسأل عنها...ولوكن ال يزال
يل أن أسألك جميع األسئلة».
ع ّ
وأخريا ً ،كتوصية عامة ،ميكن إيقاف املقابلة مؤقتاً إذا أحس املستجيب
بالتعب أو الضيق ألي سبب .ميكن للباحث امليداين مقاطعة املقابلة لفرتة
وجيزة ،إذا تطلب األمر ،أو قد يعرض االستمرار يف مرحلة الحقة .يف الحالة
املثىل ،ينبغي أن يسعى الباحث امليداين لالنتهاء من جميع األسئلة التي
تتضمنها وحدة محددة ،وهي جميع األسئلة الـ 20التي يتضمنها مؤرش
تنمية الطفولة املبكرة لعام  .2030إذا مل يكن ذلك ممكنا وقوطعت
املقابلة لفرتة وجيزة( ،عىل سبيل املثال ،إذا احتاج املستجيب الستخدام
املرحاض أو ألن يرشب شيئاً) ،وينبغي عىل الباحث امليداين استئناف املقابلة
حيث توقفت .إذا دامت املقاطعة ألكرث من بضع دقائق ،فيجب عىل
الباحث امليداين إعادة قراءة النص االفتتاحي ملؤرش تنمية الطفولة املبكرة
لعام  2030قبل استكامل املقابلة لالنتهاء من توجيه األسئلة املتبقية.

قصد من هذه األسئلة تقديم معلومات عن أطفال بعينهم .إذا
«ال يُ َ
كانت لديك أية أسئلة عن الطريقة التي ينمو بها طفلك ،ميكنك طلب
معلومات من مقدم الرعاية الصحية األولية الخاص بك».
•تعطي املستجيبة إجابات غري مناسبة أو تشعر أنها ترغب يف الحوار.
ميكن أن يكون الصمت فعاالً للغاية يف هذه الحالة.
 3.7التعامل مع اإلحباط
يف بعض الحاالت قد يستشعر القائم باملقابلة بعض اإلحباط عىل جانب
املستجيب نظرا ً ألسباب متعددة:
•اإلرهاق
•املهارة املذكورة يف السؤال صعبة للغاية عىل طفلها ،بنا ًء عىل عمه أو
إعاقته أو ما إىل ذلك.
•املستجيبون تُجرى معهم مقابالت عن أكرث من طفل واحد باستخدام
نفس مجموعة األسئلة.

 3.8تحرير البيانات وتسجيلها
قواعد إدخال البيانات
يجب عىل الباحث امليداين أن يسأل األسئلة ويسجل األجوبة بصورة
صحيحة لضامن الحصول عىل بيانات غري منحازة وموثوقة .يجب تسجيل
جميع إجابات املستجيبة.

إن اإلرهاق الناجم عن الدراسة االستقصائية أم ٌر شائع ،وبخاصة عندما
تستخدم مناذج االستطالع الطويلة التي تغطي موضوعات متعددة .حني
يحدث هذا ،ينبغي أن يقر الباحثون امليدانيون بالجهد الكبري الذي يبذله
املستجيبون من خالل التربع بوقتهم لإلجابة .تأكد من أن املستجيبة تفهم
أهمية الدراسة االستقصائية وكيف ستستخدم إجاباتها.

أساليب إدخال البيانات باستخدام مناذج االستطالع الورقية
•استخدم قلامً رصاص للكتابة .ينبغي أال ميسح الباحث امليداين أية
مالحظات دونها ،نظرا ً ألنها قد تكون مفيدة.
•س ّجل جميع اإلجابات بعد أن يجيب املستجيب عىل السؤال مبارشة
ومبجرد أن تكون املعلومات واضحة بالنسبة لك .إذا احتجت لتوضيح
أي إجابة قدمتها املستجيبة ،افعل ذلك قبل االنتقال إىل السؤال التايل.
•يجب أن تكون املعلومات مقروءة .الكتابة غري املقروءة ليست مفيدة
إذا كان القائم باملقابلة فقط هو الذي يستطيع قراءتها.
ُطي سؤال بالخطأ،
•تحقق من أن جميع األسئلة قد ُس ِئلَت .إذا تُخ ّ
فيجب إمتامه مبجرد مالحظته .إذا حدث هذا بعد أن انتقلت بالفعل
إىل وحدة أخرى ،فيجب أن تعيد قراءة النص االفتتاحي ملؤرش تنمية
الطفولة املبكرة لعام  2030قبل أن تسأل السؤال امل ُتخطَّى .كام
يُنصح بأن يوث ِّق الباحث امليداين هذا التغيري يف ترتيب األسئلة من
خالل تدوين مالحظة عىل منوذج االستطالع.

تتضمن بعض املالحظات املفيدة ما ييل:
«إننا نق ّدر بشدة ما تقضيه من وقت يف اإلجابة عن أسئلتنا».
«هذه الدراسة االستقصائية تجمع معلومات هامة للغاية عن عافية
األطفال الصغار».
إذا اشتىك املستجيب أن األسئلة متكررة:
يل أن أسألك
«أفهم أن بعض األسئلة متشابهة للغاية...ولكن ال يزال ع ّ
جميع األسئلة».
إذا بدا عىل املستجيب اإلحباط نظرا ً لصعوبة األسئلة الشديدة:

كيفية تسجيل البيانات باستخدام منوذج االستطالع الورقي
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جميع أسئلة مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030عبارة عن أسئلة
مغلقة اإلجابات وتتطلب وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة .يجب أن يضع
الباحث امليداين دائرة بدقة حول رقم واحد وأن يتأكد من وضع دائرة حول
أي رقم آخر .إذا وضعت دائرة حول إجابة غري صحيحة نظرا ً ألن املستجيبة
غريت رأيها أو نتيجة خطأ من الباحث امليداين ،فيمكن شطب اإلجابة
بإشارة مائلة مزدوجة ( )//ووضع إجابة حول الخيار الصحيح.

التحرير
عند استخدام مناذج االستطالع الورقية ،ينبغي أن يراجع الباحث امليداين
منوذج االستطالع ليك يتحقق من استكامله وعدم حذف أية أسئلة .بعد
املقابلة مبارشة ،ينبغي قضاء بعض الوقت يف التحقق من منوذج االستطالع
للتأكد من اآليت:
•جميع األسئلة قد أجيب عنها.
•املعلومات املسجلة واضحة ومقروءة حتى ميكن لآلخرين فهمها.
•التعليقات مكتوبة بني اإلشارات املائلة ،أو يف الفراغ املخصص
للتعليقات واملالحظات.

ينبغي دامئاً تسجيل رفض اإلجابة عن األسئلة .ينبغي أن يكتب الباحث
امليداين ‘رفض’ يف هامش النموذج .قبل قبول الرفض ،ينبغي أن يرشح
الباحث امليداين الهدف من السؤال للمستجيبة.

ينبغي أن يقدم الباحث امليداين النموذج املستكمل إىل املرشف عىل الفور،
حتى ميكن مالحظة أية أخطاء يف التنفيذ وتصحيح اإلجراءات قبل أن تتم
مقابالت أخرى بصورة غري صحيحة.
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فصلة لكل سؤال
 .4مواصفات ُم َّ

يتمثل الغرض من هذا القسم يف اإلشارة إىل املقصد من كل سؤال .ينبغي
أن يستخدم الباحثون امليدانيون هذه املعلومات عند الشك يف رمز
اإلجابة الذي ينبغي استخدامه .عند تناول أسئلة وشكوك حول أي عنرص
من العنارص ،ينبغي أال يعرض الباحثون امليدانيون أبدا ً تفسريهم الخاص
لألسئلة .ولكن ،يجب عليهم اإلشارة إىل املعلومات الواردة يف هذا القسم
لتوفري التوضيح املطلوب للمستجيبني .إذا جرى تعديل النص املميز باللون
األحمر كجزء من عملية التخصيص ،فينبغي أن تنعكس نفس التغيريات هنا
قبل توزبع هذه املبادئ التوجيهية عىل الباحثني امليدانيني.

 .ECD3هل يستطيع/تستطيع (االسم) ارتداء مالبسه/ها بنفسه/ها ،أي
أن يرتدي/ترتدي البنطال والقميص دون مساعدة؟
يستهدف هذا العنرص الرعاية الذاتية والنامء الحريك اإلجاميل.
تعليامت :يستطيع الطفل ارتداء مالبسه/مالبسها بنفسه (مثل البنطال،
القميص ،الفستان ،السرتة) دون مساعدة من اآلخرين .ال يلزم أن يتمكن
الطفل من ارتداء مالبسه عىل نحو صحيح (بعبارة أخرى ،قد يكون القميص
مقلوباً) أو يتمكن من إغالق أدوات التثبيت املعقدة (مثل املشابك).

طبقاً ملا هو مرشوح يف قسم ‘تحديد املستجيبني املؤهلني’ـ ينبغي توجيه
السؤال املتعلق بالعمر قبل البدء يف إدارة منوذج االستطالع لضامن عدم
تطبيق مؤرش تنمية الطفولة املبكرة لعام  2030إال بالنسبة ألمهات
األطفال البالغني من العمر  24إىل  59شهرا ً ومقدمي الرعاية األولية لهم.

يرجى مالحظة أنه إذا أجابت املستجيبة بأن الطفل ال يرتدي أية مالبس ،يف
البيئات الحارة للغاية عىل سبيل املثال ،فينبغي أن تس ّجل اإلجابة ‘ال أعلم’.
كجزء من عملية التخصيص ،ميكن استبدال النص املكتوب باللون األحمر
بأسامء قطعتني شائعتني من املالبس التي تُل َبس يف السياق القطري أو البيئة
القطرية.

البيان االفتتاحي:
أود أن أسألك عن أشياء معينة يستطيع/تستطيع (االسم) القيام بها حال ًيا.
يرجى األخذ يف الحسبان أن األطفال ينمون ويتعلمون بوترية مختلفة .عىل
سبيل املثال ،يبدأ بعض األطفال الكالم يف وقت أبكر من غريهم أو قد
يكونون يقولون فعال بعض الكلامت ولكنهم ال يشكلون ً
جمل بعد .ولذلك،
فال بأس إذا مل يكن طفلك قاد ًرا عىل فعل كل األشياء التي سأسأل عنها.
ميكنك إعالمي إذا كان لديك أي شكوك حول اإلجابة التي يجب تقدميها.

 .ECD4هل يستطيع/تستطيع (االسم) ز ُّر األزرار وحلّها دون مساعدة؟
يستهدف هذا العنرص املهارات الحركية الدقيقة.
تعليامت:
الطفل قادر عىل أن يربط ويفك أزرار القمصان أو الرساويل أو غريها
من املالبس دون مساعدة من شخص بالغ أو من طفل آخر .سجل ‘نعم’
ألي إجابة تعكس أن الطفل قادر عىل الربط والفك .س ِّجل ‘نعم’ إذا قال
املستجيب أن الطفل ال يستطيع سوى أن يربط ويفك األزرار الكبرية يف
قطعة مالبس معينة ،ولكن ليس يف قطع املالبس األخرى ذات األزرار
األصغر حجامً .إن حجم األزرار التي يستطيع الطفل ربطها/فكها ال عالقة
له باملوضوع.

 .ECD1هل يستطيع/تستطيع (االسم) امليش عىل سطح غري مستوٍ ،عىل
سبيل املثال طريق وعرة أو شديدة االنحدار ،دون السقوط أرضاً؟
يستهدف هذا العنرص النامء الحريك اإلجاميل.
تعليامت :ميكن للطفل السري ألكرث من عدد محدود من الخطوات عىل
سط ٍح غري مستوٍ ،مثل منحدر صاعد أو هابط (كأحد التالل أو املنحدرات
عىل سبيل املثال) أو عىل سطح غري ممهد (مثل الحىص) ،دون أن يقع.
ينبغي أن يكون الطفل قادرا ً عىل إظهار ذلك دون مساعدة أو معونة من
اآلخرين( ،مثالً ،دون أن ميسك أحد بيده) ،أو دون اإلمساك بأي جسم قد
يساعده أو يساعدها يف امليش.

س ّجل ‘ال’ إذا كان الطفل ال يستطيع سوى استخدام أنواع أخرى من أدوات
الربط مثل الكبّاسات أو الخطّافات أو األربطة أو الس ّحابات .إذا كان الطفل
يستطيع ربط/فك األزرار وأنواع أخرى من أدوات الربط ،س ِّجل ‘نعم’.

 .ECD2هل يستطيع/تستطيع (االسم) القفز عن األرض بكلتا القدمني معاً؟

يرجى مالحظة أنه إذا أجابت املستجيبة بأن الطفل مل تتح له أبدا ً فرصة
التعامل مع األزرار ،فينبغي أن تس ّجل اإلجابة ‘ال أعلم’.

يستهدف هذا العنرص النامء الحريك اإلجاميل.

 .ECD5هل يستطيع/تستطيع (االسم) أن يقول/تقول  10كلامت أو
أكرث مثل «ماما» أو «كُرة»؟

تعليامت :يستطيع الطفل أن يقفز رافعاً كال قدميه عن األرض يف نفس
الوقت .ميكن إثبات ذلك بأن يقفز الطفل يف الهواء إىل أعىل مبارشة أو
يف اتجاه آخر (مثل القفز إىل األمام أو إىل الخلف أو إىل أحد الجانبني).
س ِّجل ‘ال’ إذا قال املستجيب أن الطفل ال ميكنه القفز إال مبساعدة أو مع
اإلمساك بيشء/بشخص ما .س ِّجل ‘ال’ أيضاً إذا قال املستجيب أن الطفل ال
ميكنه أن يقفز إال هبوطاً من مكان ما ،عىل سبيل املثال ،أن يقفز هبوطاً
من ُسلّم أو درجة.

يستهدف هذا العنرص اللغة التعبريية
تعليامت:
ميكن للطفل أن ينطق  10كلامت مختلفة أو أكرث بوضوح .ميكن أن تكون
هذه الكلامت كلامت حقيقية (مثل أشياء أو أسامء) أو كلامت ‘مختلقة’
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يستخدمها الطفل بصورة متسقة للتعبري عن املعنى (عىل سبيل املثال كُنية
لشخص أو لطعام).
يُرجى مالحظة أن األطفال قد يستخدمون يف بعض األحيان أسامء مختلفة
أو كُ َنى لألشياء املألوفة أو األشخاص املألوفني .عىل سبيل املثال ،قد يقول
الطفل ‘ ِد ُّدي’ بدالً من ‘ج ّدي’ أو يقول ‘موياه’ بدالً من ‘كوب’ ،ويف هذه
الحالة ينبغي أيضاً أن تس ّجل ‘نعم’ إذا عرب املستجيب عن أن الطفل
يستخدم هذه الكلمة عادة لإلشارة إىل ذلك الشخص أو اليشء .ال بأس بأن
تبدأ املستجيبة يف ذكر الكلامت التي ميكن للطفل قولها ،إذا كان هذا سوف
يساعدها يف تحديد ما إذا كان الطفل يعرف  10كلامت ،ولكن يرجى
مالحظة أنها ال زال عليها أن تذكر إجابة أما ‘نعم‘ أو ‘ال‘ بنفسها ،حتى
ميكنك تسجيل إجابة املستجيبة .إذا كان الطفل يستخدم كلمتني مختلفتني
لإلشارة إىل نفس اليشء أو الشخص ،عىل سبيل املثال ‘أمي‘ و‘مامي‘،
فينبغي إحصاؤهام عىل أنهام كلمة واحدة.

 .ECD7هل يستطيع/تستطيع (االسم) التحدث باستخدام جمل مك ّونة
من  5كلامت أو أكرث تتامىش معاً ،مثل «هذا املنزل واسع وكبري جداً»؟
يستهدف هذا العنرص اللغة التعبريية
تعليامت :يستطيع الطفل التحدث بوضوح عن طريق تكوين جمل قصرية
تتكون من خمس كلامت أو أكرث .ينبغي أن تعكس هذه الجمل قدرة
األطفال عىل ربط الكلامت معاً ليك تعرب عن األفكار أو املشاعر .عىل سبيل
املثال ،ميكن أن تتضمن الجملة مزيجاً من فعل وفاعل وصفة ومفعول به
(مثالً ،أرى كلباً أبيضاً كبريا ً) .أو قد تتضمن طلباً (مثل« ،أريد املزيد من
املاء») .الرتاكيب البسيطة و/أو املكررة من الكلامت التي ال تحمل معنى
معني ال تعترب جمالً .وينبغي أال ينطوي هذا عىل مجرد تكرار بعض الجمل
التي يسمعها الطفل بصورة متكررة .يرجى مالحظة أن الكلامت املذكورة
أعاله املميزة باللون األحمر قد تحتاج إىل تخصيص ليك تشري إىل الكلامت
التي يشيع استخدامها يف البالد.

يرجى مالحظة أن األطفال ،يف بعض السياقات ،قد يستخدمون كلامت
بلغات مختلفة .تشري جميع األسئلة التي تستهدف القدرات اللفظية إىل
الكلامت املنطوقة بأي لغة.

س ِّجل «نعم» ألي إجابة تعكس أن الطفل ميكنه التواصل باستخدام جمل
تحتوي عىل خمس كلامت عىل األقل .يُرجى مالحظة أن تكرار الكلامت
البسيطة (مثل «هيا ،هيا ،هيا») باإلضافة إىل تكرار نغامت أو جمل مألوفة
(مثل «قطتي صغرية ،أسمها منرية» أو الجمل الشائعة من اإلعالنات) ينبغي
أن يس ّجل باعتباره «ال» .يرجى مالحظة أن األمثلة التي رضبناها للتور قد
تحتاج إىل تخصيص ليك تشري إىل الجمل الشعرية أو الجمل التي يشيع
استخدامها يف البالد.

 .ECD6هل يستطيع/تستطيع (االسم) التحدث باستخدام جمل مك ّونة
من  3كلامت أو أكرث تتامىش معاً ،مثل «أنا أريد ماء» أو «هذا املنزل
كبري»؟
يستهدف هذا العنرص اللغة التعبريية

 .ECD8هل يستطيع/تستطيع (االسم) التعبري بشكل صحيح باستخدام
أي من الضامئر «أنا» أو «أنت» أو «هي» أو «هو» ،مثل «أنا أريد ماء»،
أو «هو يأكل األ ُرز»؟

تعليامت :يستطيع الطفل التحدث بوضوح عن طريق تكوين جمل بسيطة
وقصرية تتكون من ثالث كلامت أو أكرث .ينبغي أن تعكس هذه الجمل
قدرة الطفل عىل ربط الكلامت معاً ليك تعرب عن األفكار أو املشاعر .عىل
سبيل املثال ،ميكن أن تحتوي الجملة عىل مزيج من فاعل وفعل ومفعول
به (مثل« ،أرى كلباً») ،أو قد تتضمن تعليامت (مثل« ،أريد املزيد»).
الرتاكيب البسيطة و/أو املكررة من الكلامت التي ال تحمل معنى معني ال
تعترب جمالً .وينبغي أال ينطوي هذا عىل مجرد تكرار بعض الجمل التي
يسمعها الطفل بصورة متكررة .يرجى مالحظة أن الكلامت املذكورة أعاله
املميزة باللون األحمر قد تحتاج إىل تخصيص ليك تشري إىل الكلامت التي
يشيع استخدامها يف البالد.

يستهدف هذا العنرص اللغة التعبريية والقدرة عىل التعرف عىل النفس و/
أو اآلخرين.
تعليامت :يستطيع الطفل استخدام ضمري واحد عىل األقل (مثل ‘أنا‘‘ ،أنت‘،
‘هو‘‘ ،هي‘‘ ،نحن‘‘ ،هم‘) بصورة صحيحة يف جمل .يرجى مالحظة أنه إذا
استطاع الطفل اإلشارة إىل الغائب (هو أو هي) ولكنه يخلط بني الجنسني،
فينبغي عليك أيضاً أن تس ّجل ‘نعم‘.

س ِّجل «نعم» ألي إجابة تعكس أن الطفل ميكنه التواصل باستخدام جمل
بسيطة قصرية تحتوي عىل ثالث كلامت عىل األقل .يُرجى مالحظة أن
تكرار الكلامت البسيطة (مثل «هيا ،هيا ،هيا») باإلضافة إىل تكرار نغامت
أو جمل مألوفة يسمعها الطفل عاد ًة (مثل «قطتي صغرية ،أسمها منرية»
أو الجمل الشائعة من اإلعالنات) ينبغي أن يس ّجل باعتباره «ال» .يرجى
مالحظة أن األمثلة التي رضبناها للتور قد تحتاج إىل تخصيص ليك تشري إىل
الجمل الشعرية أو الجمل التي يشيع استخدامها يف البالد.

عرضت عىل (االسم) شيئاً ما يعرفه/تعرفه جيداً ،مثل كوب
َ
 .ECD9إذا
ِ
أو حيوان ،هل ُيكنه/ها ذكر اسم ذلك اليشء أو الحيوان بشكل منتظم؟
يستهدف هذا العنرص اللغة التعبريية والتعرف عىل األشياء.
تعليامت :حني يُعرض يشء مألوف عىل الطفل ،فإنه يستخدم نفس الكلمة
لإلشارة إىل نفس اليشء ،حتى إذا كانت الكلمة املستخدمة ليست صحيحة
متاماً.

منط التخطي :إذا كانت إجابة املستجيب ‘نعم‘ فيجب عليك االستمرار إىل
العنرص  .ECD7أما إذا أجاب املستجيب بـ ‘ال‘ أو ‘ال أعلم‘ فيجب عليك
التخطي إىل العنرص .ECD8

س ِّجل ‘نعم‘ ألية إجابة تعكس أن الطفل قادر عىل قول اسم اليشء بطريقة
متسقة ،أي يقول دامئاً نفس الكلمة لإلشارة إىل هذا اليشء .يُرجى مالحظة
أن األطفال قد يستخدمون يف بعض األحيان أسامء مختلفة أو كُ َنى لألشياء
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املألوفة أو األشخاص املألوفني .عىل سبيل املثال ،قد يقول الطفل ‘ ِد ُّدي‘
بدالً من ‘ج ّدي‘ أو يقول ‘موياه‘ بدالً من ‘كوب‘ .ينبغي أن ت ُس ِّجل ‘نعم‘
إذا عرب املستجيب عن أن الطفل يستخدم عادة تلك الكلمة لإلشارة إىل هذا
الشخص أو ذلك اليشء.
 .ECD10هل يستطيع/تستطيع (االسم) التع ّرف عىل  5أحرف عىل األقل
من األبجدية؟

باستخدام حروف الطباعة (وليس الخطوط املتصلة أو خط اليد) .س ِّجل
‘نعم‘ إذا كان الطفل قادرا ً عىل كتابة إما اسمه/اسمها أو لقبه أو عىل كتابة
اسم كنية .كام ال يلزم أن يتمكن الطفل من كتابة اسمه/اسمها بصورة
صحيحة (عىل سبيل املثال ،قد يكتب الحروف معكوسة) .األمر املهم هو أن
يستطيع الطفل اإلمساك بأداة كتابة وأن يستخدمها لكتابة اسمه/اسمها إما
كامالً أو جزئياً.

يستهدف هذا العنرص مهارات القراءة والكتابة املبكرة والتعرف عىل
الحروف.

سجل ‘نعم‘ ألي إجابة تعكس أن الطفل قادر عىل أن ميسك بأدوات الكتابة
ليك يكتب اسمه/اسمها إما كامالً أو جزئياً باستخدام الحروف األبجدية
املحلية .س ِّجل «نعم» إذا استطاع الطفل كتابة اسم غري اسمه/اسمها (مثل
اسم حيوان أليف أو اسم صديقه املفضل) .س ِّجل «ال» إذا مل يستطع الطفل
كتابة الحروف إال بأصابعه (عىل سبيل املثال التلوين باألصبع أو كتابة اسمه
أو اسمها عىل الرمال بأصابعه).

تعليامت :يتمثل الغرض من هذا العنرص يف تحديد ما إذا كان الطفل قادرا ً
عىل التعرف عىل  5حروف عىل األقل من األبجدية املحلية بشكل واضح.
إن «التع ّرف» عىل الحروف املكتوبة أو املطبوعة ال يعني بالرضورة قدرة
الطفل عىل قراءة الحروف أو تسميتها لفظياً .لذلك يجب أن تُس ّجل «نعم»
إذا كان الطفل قادرا ً عىل نطق الحرف عند رؤية رمز الحرف مكتوباً عىل
ورقة (عىل سبيل املثال ،يقول الطفل ’باء‘ حينام يعرض عليه الحرف ‘ب‘)
أو إذا استطاع الطفل اإلشارة إىل الحرف عند سؤاله («أي الحروف هو حرف
‘أ‘؟») .الحظ أيضاً أن الحروف املتحركة تع ّد من بني الحروف ،لذلك ينبغي
أن تس ّجل ‘نعم‘ إذا قال املستجيب ،عىل سبيل املثال« ،الطفل ال يعرف
سوى «أ» و»ي» و»و»» .إذا قال املستجيب أن الطفل ال يعرف سوى الـ5
حروف التي تك ّون اسمه أو اسمها ،فينبغي أن تتقىص ليك تفهم ما إذا كان
اسم الطفل يتك ّون بالفعل من  5حروف (مثل بيدرو) أم أقل من  5حروف
(مثل كاتيا).

يرجى مالحظة أنه ،يف بعض الحاالت ،قد يجيب املستجيب بأن الطفل قادر
عىل التقليد ،من خالل مشاهدة الوالد يكتب اسمه أو اسمها ثم يكتب هو
مبفرده ،وهو ما يجب تسجيله باعتباره ‘نعم‘.
 .ECD12هل يستطيع/تستطيع (االسم) متييز جميع األرقام من
 1إىل 5؟
يستهدف هذا العنرص يف املقام األول مهارات األرقام والرياضيات املبكرة،
ويستهدف اإلملام املبكر بالقراءة والكتابة يف املقام الثاين.
تعليامت :يتمثل الغرض من هذا العنرص يف تحديد ما إذا كان الطفل قادرا ً
عىل يتعرف بوضوح عىل جميع األرقام املكتوبة أو املطبوعة من  1إىل 5
بلغته/لغتها األصلية .إن «التع ّرف» عىل األرقام املكتوبة ال يعني بالرضورة
قدرة الطفل عىل ذكر األرقام لفظياً .لذلك يجب أن ت ُس ّجل «نعم» إذا كان
الطفل قادرا ً عىل نطق الرقم عند رؤية الرمز مكتوباً عىل ورقة (عىل سبيل
املثال ،يقول ‘واحد‘ حينام يعرض عليه الرقم ‘ )’1أو إذا استطاع الطفل
اإلشارة إىل الرقم عند سؤاله («أي األرقام هو الرقم ‘’1؟»).

س ِّجل ‘ال‘ إذا قال املستجيب أن الطفل ال ميكنه أن ينطق سوى الحروف
األبجدية أو بعض الحروف من اسمه/اسمها .عىل سبيل املثال ،قد يغني
بعض األطفال أغنية األبجدية ،ولكنهم قد ال يستطيعون التعرف عىل
الحروف املطبوعة.
كجزء من عملية التخصيص ،ميكن استبدال النص املكتوب باللون األحمر
إذا كانت األبجدية املحلية تستخدماً شيئاً مختلفاً عن الحروف (مثل الرموز
يف األبجدية الصينية) .إذا حدث هذا ،يرجى مالحظة أن التعليامت واألمثلة
املميزة باللون األحمر سوف تحتاج أيضاً إىل تخصيص.

س ّجل ‘ال‘ إذا قال املستجيب أن الطفل ميكنه أن ينطق بعض األرقام التي
يعرفها/تعرفها جيدا ً من الذاكرة .عىل سبيل املثال ،قد يغني بعض األطفال
أغنية تحتوي عىل األرقام ،ولكنهم قد ال يستطيعون التعرف عىل األرقام
املطبوعة.

 .ECD11هل يستطيع/تستطيع (االسم) كتابة اسمه/ها؟
يستهدف هذا العنرص النامء الحريك الدقيق ومهارات القراءة والكتابة
املبكرة.

 .ECD13إذا طلبت من (االسم) أن يعطيك  3أشياء ،مثل  3حجارة أو
 3حبات فاصوليا ،هل ُيكنه/ها إعطاؤك العدد الصحيح الذي طلبته؟

تعليامت :األطفال غري القادرين عىل كتابة أسامئهم قد ال يتمكنون من ذلك
نظرا ً ألنهم غري قادرين عىل اإلمساك بقلم رصاص أو ال يعرفون الحروف
جيدا ً بعد .يُرجى مالحظة أن السؤال يشري إىل اسم الطفل نظرا ً ألن هذا
يكون بصفة عامة أول كلمة يتعلم الطفل كتابتها ،أو من أوائل الكلامت
التي يتعلم كتابتها .ولكن ،إذا قالت املستجيبة أن الطفل ال ميكنه كتابة
اسمه/اسمها ولكنه ميكنه كتابة اسم آخر ،فإن هذا مقبول أيضاً باعتباره
إجابة ‘نعم‘.

يستهدف هذا العنرص بصفة أساسية مهارات األرقام والرياضيات املبكرة
وبخاصة التناظر واحد-إىل-واحد .ومن املحتمل أن يتطرق أيضاً إىل اللغة
املتلقاة.
تعليامت :يستطيع الطفل أن يعطي املستجيب أو يحرض له العدد الصحيح
واملحدد من العنارص التي تطلبها .س ّجل «نعم» إذا أعطى الطفل العدد
الصحيح واملحدد من العنارص أو األشياء املطلوبة .س ِّجل «نعم» إذا قالت
املستجيبة أن الطفل قادر عىل إعطائها العدد الصحيح من أشياء أخرى

يستطيع الطفل استخدام حروف األبجدية املحلية لهجاء اسمه/اسمها
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مطلوبة ،عىل سبيل املثال« ،أطلب منه أن يعطني  5سيارات فيعطيني
العدد الصحيح ».س ّجل «ال» إذا أعطى الطفل أقل أو أكرث من عدد العنارص
أو األشياء املطلوبة.

غيابهم ،عدا األب واألم ،مثل «أين جدّ يت»؟
يستهدف هذا العنرص مهارات اإلدراك االجتامعي واللغة التعبريية .اإلدراك
االجتامعي مصطلح يستخدم يف علم النفس االجتامعي ويشري إىل القدرة
عىل إدراك وجود أشخاص آخرين يف عاملنا االجتامعي ،وتذكرهم وتفهم
وجودهم والتفكري فيهم .بالنسبة لألطفال الصغار ،تنمو هذه املهارة للمرة
األوىل فيام يتعلق باألشخاص املقربني من الطفل ،وتظهر من خالل األسئلة
اللفظية عن األشخاص املألوفني.

وكجزء من عملية التخصيص ،قد يستبدل النص املكتوب باللون األحمر
باسم أي جسم صغري مامثل يكون متاح ًة عاد ًة بالنسبة للطفل (مثل
الحمص أو الفاكهة الصغرية) وذو صلة بالسياق القطري أو البيئة القطرية.
 .ECD14هل يستطيع/تستطيع (االسم) أن يعدّ /تعدّ  10أشياء ،مثل
 10أصابع أو  10مكعبات ،دون أخطاء؟

تعليامت :يسأل الطفل أسئلة عن األطفال اآلخرين الذين يعرفهم/تعرفهم
جيدا ً ،بخالف الوالدين أو مقدمي الرعاية األساسيني ،حني يغيب هذا
الشخص أو ال يكون يف مرمى برصه .وقد يتضمن هذا السؤال عن مكان
األشخاص ،أو متى سيحرضون للزيارة أو ما يفعلونه.

يستهدف هذا العنرص مهارات األرقام والرياضيات املبكرة وبخاصة العد
والتناظر واحد-إىل-واحد.
تعليامت ميكن للطفل أن يعد عدد محدود من األشياء يصل إىل  10أشياء
بوضوح وبطريقة صحيحة .ينبغي أن يكون الطفل قادرا ً عىل القيام بذلك
دون أخطاء .ضع رمز ‘ال‘ إذا تخطى الطفل بعض األرقام (عىل سبيل املثال،
 )10 ،5 ،3 ،2 ،1أو إذا قام الطفل بع ّد األرقام بدون ترتيب (عىل سبيل
املثال.)10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 ،

وكجزء من عملية التخصيص ،قد يستبدل النص املكتوب باللون األحمر
باإلشارة إىل شخص من نوع آخر يكون مألوفاً ومعروفاً جيدا ً للطفل (مثل
العمة/الخالة أو العم/الخال أو الجد) وذو صلة بالسياق القطري أو البيئة
القطرية.
ٍ
شخص يبدو أنَّه يف
 .ECD17هل يعرض/تعرض (االسم) املساعدة عىل
حاج ٍة إىل مساعدة؟

 .ECD15هل يستطيع/تستطيع (االسم) مامرسة نشاط ما ،مثل التلوين،
الكف
أو اللعب باملك ّعبات ،دونَ طلب املساعدة بشكلٍ متكرر أو دونَ
ّ
عن مامرسة النشاط رسيعاً جداً؟

يستهدف هذا العنرص التعاطف والسلوك اإليجايب املبكر تجاه املجتمع.
يتضمن السلوك اإليجايب تجاه املجتمع سلوكيات مثل تقديم املساعدة أو
السلوى لشخص آخر ويعكس التعاطف واالهتامم بعافية اآلخرين.

يستهدف هذا العنرص أحد مكونات األداء الوظيفي التنفيذي .األداء
الوظيفي التنفيذي هو مصطلح يستخدمه املتخصصون يف علم النفس
لوصف املهارات التي يؤديها العقل والالزمة للتفكري والترصف وحل
املشكالت .وقد تتسبب مشكالت األداء الوظيفي التنفيذي يف صعوبة
الرتكيز ،من بني أمور أخرى.

تعليامت :يعرض الطفل تقديم املساعدة إما للبالغني أو ألطفال آخرين (مبا
يف ذلك اإلخوة واألخوات) حني يبدو له أنهم يف حاجة للمساعدة ،دون أن
يأمره أحد بفعل ذلك .يتطلب تفهم حاجة شخص ما للمساعدة القدرة
عىل فهم وجهة نظر شخص آخر .ويتطور التعرف عىل أن شخص آخر
يتعرض للضغوط أو الضيق أوالً ويف السن املبكرة ،ويعقب ذلك فهم كيفية
املساعدة والتعبري عن االستعداد لتقديم املساعدة بطريقة ما.

خلق)
تعليامت :يستطيع الطفل فعل يشء ما (مثل مهمة أو نشاط أو يشء ّ
مبفرده لفرتة مناسبة من الوقت دون أن يطلب املساعدة بشكل متكرر من
شخص آخر أو أن ييأس برسعة شديدة؟ يرجى مالحظة أن السؤال ال ينبغي
عم إذا كان الطفل قد أنهى النشاط أم ال .ولكن
فس عىل أنه يسأل ّ
أن يُ ّ
السؤال يشري فقط إىل القدرة عىل املشاركة بصورة مستقلة يف نشاط ما،
مثل التلوين أو اللعب باملكعبات لبعض الوقت.

س ِّجل ‘ال’ إذا قال املستجيب أن الطفل ال يقدم املساعدة لآلخرين إال إذا
طلب منه ذلك .عىل سبيل املثال ،إذا كان الطفل يساعد أحد إخوته نظرا ً
ألن األم طلبت منه أو منها فعل ذلك.
 .ECD18هل ينسجم/تنسجم (االسم) جيداً مع األطفال اآلخرين؟

كجزء من عملية التخصيص ،ميكن استبدال النص املكتوب باللون األحمر
إذا مل يكن التلوين أو اللعب باملكعبات من األنشطة املعتادة لألطفال
يف السياق القطري أو البيئة القطرية .وميكن أن تكون األنشطة املختارة
إما موجهة إىل املهام (مثل العمل عىل حل لغز) أو أن تكون ذات طبيعة
إبداعية (مثل الرسم أو التلوين أو مامرسة ألعاب التظاهر) .ويف حالة
األطفال الصغار يف هذا السن ،من املحتمل أن تكون جميع األنشطة
إبداعية بطريقة أو بأخرى.

يستهدف هذا العنرص الكفاءة االجتامعية ،والتي تعرف بأنها القدرة عىل
التعامل مع التفاعالت االجتامعية بصورة فعالة .وبعبارة أخرى ،تشري
الكفاءة االجتامعية إىل االنسجام جيدا ً مع اآلخرين ،والقدرة عىل تكوين
عالقات وثيقة والحفاظ عليها ،واالستجابة بطرق قادرة عىل التكيف يف
التفاعالت االجتامعية .ومثل املهارات األخرى ،تكتسب الكفاءة االجتامعية
تدريجياً مع تقدم عمر األطفال وقد تالحظ أثناء بعض ،وليس كل ،تفاعالت
الطفل مع األطفال اآلخرين.
تعليامت :يستطيع الطفل عاد ًة (يف أغلب األوقات) التفاعل أو اللعب مع
األطفال اآلخرين بأسلوب إيجايب .يُرجى مالحظة أنك ينبغي أن تس ِّجل

س ِّجل ‘ال‘ إذا قال املستجيب أن الطفل ال يستطيع إال أن يشارك يف األنشطة
السلبية ،مثل مشاهدة أفالم الكارتون يف التلفاز.
ٍ
أشخاص مألوفني لديه/ها عند
 .ECD16هل يسأل/تسأل (االسم) عن
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‘نعم‘ إذا كان الطفل ال ينسجم جيدا ً يف بعض األحيان مع األطفال اآلخرين،
وهو ما قد يكون متوقعاً ومناسباً لعمر الطفل و/أو مرحلة منائه .إذا رد
املستجيب بقوله ‘أحياناً‘ ،فينبغي أن تتقىص ليك تفهم ما إذا كان الطفل
ينسجم مع اآلخرين يف أغلب األوقات أم ال.

مثل هذا يف مشكلة أكرث وضوحاً تتعلق بالقلق أو الحزن ،ويف هذه الحالة
قد يلزم أن يتقىص الباحث امليداين ليك يفهم ما إذا كان املستجيب يشري
فقد إىل رد فعل عابر لحدث وقع مؤخرا ً يف حياته .إذا أجاب املستجيب بأن
حزن الطفل ناتج عن حادث مؤقت حدث مؤخرا ً يف حياة الطفل ،فينبغي
أن يسأل القائم باملقابلة“ :بعيدا ً عن هذا الحادث/السياق املحدد ،كم
مرة يبدو (االسم) حزيناً للغاية أو مكتئباً؟” ثم يستمر ليك يس ّجل اإلجابة
الصحيحة.

 .ECD19كم م َّرة يبدو/تبدو (االسم) حزيناً جداً أو مكتئباً؟ هل يف رأيك:
يومياً ،أم أسبوعياً ،أم شهرياً ،أم بضع مرات يف السنة ،أم ال يحدث ذلك
مطلقاً؟

 .ECD20مقارنة باألطفال من نفس ال ُعمر ،إىل أي حد يقوم/تقوم
(االسم) بركل أو عض أو رضب األطفال اآلخرين أو الكبار؟ هل يف رأيك:
ال يحدث ذلك مطلقاً ،أم مثل أترابه أو أقل ،أم أكرث منهم ،أم أكرث منهم
بكثري؟

إذا ذكر املستجيب أن الطفل ال يعرف أطفاالً آخرين أو مل يتفاعل قط مع
أطفال آخرين ،يرجى تسجيل اإلجابة عىل أنها ‘ال أعلم‘.

يستهدف هذا العنرص العافية العاطفية ،وبخاصة التعبري املبكر عن
استيعاب املشكالت السلوكية.

يهدف هذا العنرص إىل التعبري عن العدوانية املبكرة أو التعبري عن
املشكالت السلوكية الخارجية.

تعليامت :يعاين جميع األطفال من بعض املخاوف وقد يشعرون بالحزن،
ولكن حني تؤدي هذه املخاوف إىل أن يصبح الطفل ،بصورة متكررة ،غري
مستقر ومتعب ومش ّوش ورسيع الغضب ومتوتر ويعاين من مشكالت يف
النوم ،فقد تؤثر عىل دراسة الطفل ومنائه االجتامعي.

تعليامت :يتمثل الغرض من هذا السؤال يف التعبري عن الصعوبات السلوكية
لدى األطفال التي تحد من قدرتهم عىل التفاعل مع اآلخرين بطريقة
مناسبة .وعىل وجه أكرث تحديدا ً ،يعرب السؤال عن درجة أو شدة إظهار
الطفل للعدوان املادي نحو األطفال أو البالغني اآلخرين .وال يتضمن هذا
العراك بغض اللعب أو ما قد يع ّد اعتدا ًء ‘طبيعياً‘ أو ‘معتادا ً‘ عىل أحد
اإلخوة أو األخوات.

الغرض من هذا السؤال هو التعرف عىل الوترية التي يتعرض بها األطفال
لقدر مفرط من عدم السعادة أو الحزن أو االكتئاب.

إن عدم القدرة عىل السيطرة عىل الذات يف إحدى املرات يعد سلوكاً طبيعياً
لجميع األطفال الصغار ،لذلك فإن السؤال تسبقه عبارة ‘باملقارنة باألطفال
اآلخرين من نفس السن‘ وتعرب خيارات اإلجابات عن الدرجة التي يرى
املستجيب أن السلوك املوضح يعترب زائدا ً عن الحد.

وقد يتم التعبري عن ذلك بأن يبدو الطفل منطوياً عىل نفسه أو غري
متحمس أو بالبكاء دون سبب واضح أو ظاهر .كام ميكن أن يوصل الطفل
هذا املعنى من خالل التعبري اللفظي عن الحزن .ويختلف هذا متاماً عن
مجرد شعور الطفل بالتعب ،عىل الرغم من أنه قد يشبهه.
ال يقصد من هذا السؤال التعبري عن استجابة الطفل ألحداث الحياة
العابرة ،مثل الحزن استجاب ًة لوفاة أحد الوالدين أو حيوان أليف ،أو القلق
أو البكاء املتعلق ببدء الذهاب إىل الرعاية النهارية .وقد يتسبب حدثٌ
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