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 اليونسكو
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 الدين، وذلك وفقًا لميثاق األمم المتحدة. أو 
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 ( تباُدل المعلومات التخصصيّة.5تقني بين الدول األعضاء؛ ( توفير الخبرات حول السياسات والمشاريع التنمويّة من خالل التعاون ال4والتوصيات التشريعيّة؛ 
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  توطئة
 
 
 

أهداف التنمية  تحقيق دقيقة لرصد التقّدم المحَرز نحوتدعو الحاجة إلى بيانات 

ومع تضافُر . ولتوجيه السياسات وضمان إنفاق الموارد على نحو فعّال المستدامة

جهود الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين، أصبحت الصورة أكثر وضوًحا 

التعليم : لجهة التقّدم المحَرز في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

ومع ذلك، حيث أّن المهلة الزمنيّة المحّددة . 2030الجيّد للجميع بحلول عام 

كبيرة ما زالت  ثغراتالهدف تنقضي بعد عشر سنوات فقط، إالّ أّن لتحقيق هذا 

 .في هذا المجال معارفنا تعتري

 
لة توافر البيانات الموثوقة والقابفي مجال تعزيز إلى جانب االستثمارات الجديدة 

ة لمصادر ب أيًضا استخداًما أكثر فعاليّ الثغرات يتطلّ  سدّ  ، فإنّ ليًاللمقارنة دو

الرابع الهدف  موجز بياناتمن  2020نسخة عام ز ركّ وعليه، تة. البيانات الحاليّ 

طين ين والمخطّ لمسؤولين الحكوميّ ل المخصَّصة - لتنمية المستدامةا من أهداف

سياسة  مجال في ن أصحاب المصلحةوغيرهم مين والجهات المانحة الوطنيّ 

 امهمً  الً مكّمِّ  ر المعيشيّة باعتبارهاسَ لأل الدراسات االستقصائيّةعلى  -التعليم 

اعدة مس من شأنها ويوضح كيف ،جمعها في المدارس ة التي تمّ للبيانات اإلداريّ 

من أهداف التنمية  الرابعطريق تحقيق الهدف على  كي تبقى ثابتةالبلدان 

 .2030لمستدامة بحلول عام ا

 

لقد رّكز جيل جديد من الدراسات االستقصائيّة الخاصة باألَسر المعيشيّة بشكل 

ونتيجة لذلك، قد تشّكل . أكثر تحديًدا على التعليم وقياس نمّو الطفل ومهاراته

الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة مصدًرا للبيانات الخاصة بنصف 

يّة والمواضيعيّة المستخَدمة لرصد التقّدم المحَرز عالميًا نحو المؤّشرات العالم

باإلضافة إلى كونها المصدر . تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

المفضَّل للبيانات بالنسبة إلى بعض المؤّشرات، توفّر الدراسات االستقصائيّة 

فمن خالل جمع . التعليم معلوماٍت ال مثيل لها حول أوُجه انعدام المساواة في

المعلومات ذات الصلة بالخصائص الفرديّة واألسريّة، يصبح باإلمكان تتبّع وفهم 

  .أوُجه التباين في الوصول إلى التعليم والمخَرجات ذات الصلة

 

واألزمات األخرى على  19-في ضوء اآلثار المتفاوتة التي خلّفتها جائحة كوفيد

رصد مثل هذه التفاوتات سيكتسي أهميّة متزايدة في  السكان األكثر تهميًشا، فإنّ 

 .األشهر والسنوات المقبلة

 

لجهة ة الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّ  اإلمكانات التي توفّرها غير أنّ 

 بالقدر الكافي. ةالتعليم ما زالت غير مستغلَّ مجال في  المحَرز مرصد التقدّ 

 

 

 

 
من  الرابعبيانات الهدف  وجزميسعى هذا العدد من من هنا، 

الدراسات ستخدام بيانات إلى تعزيز ا أهداف التنمية المستدامة

تسليط الضوء  على نحو أكثر فعاليّة عبرة الحاليّ االستقصائيّة 

ة كيفيّ  وشرح لألَسر المعيشيّة الدراسات االستقصائيّةعلى مزايا 

من أهداف التنمية المستدامة.  الرابعرات الهدف حساب مؤشّ 

دراسات وبرامج  تصميم وحداتٍ  الشامل رصدب التطلّ كما ي

إعداد حول  إرشاداتٍ  موجزالوفّر يمن جهته، جديدة. استقصائيّة 

عامة على ا؛ كما يقّدم لمحة وتنفيذه الدراسة االستقصائيّة

تأمين الدعم  الواجب لحظها، بدًءا من ةاالعتبارات المهمّ 

 فريقمروًرا بتشكيل ال إلجراء الدراسة االستقصائيّة،السياسي 

 لدراسةأسئلة ا ووصوالً إلى صياغة، البرنامج الذي سيعمل على

  .جنتائال مشاركةو

 

 والقابلة للمقارنة، دقيقةالبيانات الجمع من هنا، تكتسي عمليّة 

وقت مضى.  أكثر من أيّ  املحً  طابعًا ،في الوقت المناسب

لألَسر  االستقصائيّةدراسات ن االستثمار في الم بدّ ال وعليه، 

والبقاء على ة وتحديد األهداف فهم الحقائق الحاليّ بغية ة المعيشيّ 

في هذا ة المشتركة. تطلعاتنا التعليميّ  حقيقالمسار الصحيح لت

يقف معهد اليونسكو لإلحصاء على أهبة االستعداد السياق، 

توليد البيانات على الحكومات ومجتمع التعليم الدولي للعمل مع 

إلى ب في السعي ف أحد عن الركْ زمة لضمان عدم تخل  الال

  .2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

 

، وإلين فريدريش هوبلر، وإميلي كوشيتكوفا لقد تولّى كّل من

إعداد هذا  دن-ل.ماركس، وألسدير ماكويليام، وإيمي مولكاهي

انكواه، أكوفو أممن  كما كانت إسهاماٌت قيّمة لكلّ  .الموجز

وديوغو أمارو، وكارين أفانيسيان، وجواو بيدرو أزيفيدو، 

وكلوديا كابا، ولورا جريجوري، وأتيال هانسيوغلو، وكيفين 

روبرت ماكجي، وساكشي ميترا، وسوجورو ميزونويا، 

هيونجو وبيز، ول-، وأمبارو باالسيوسوجبيميسوال أوسيني

كما وناالن. وإيفا كوينتانا وتورغي أ نيكول بتروفسكيو، بارك

وريتشارد وارن  ،وتانيا جيات ،شيرين جوزيف كّل من مقدّ 

  إنتاج التقرير.تنسيق و رالتحري في مجال الدعم

 

 سيلفيا مونتويا

مديرة معهد اليونسكو لإلحصاء
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  المختَصرات واألسماء البدائيّة
 
 
 
 

3MC  الثقافات أو متعّدد األقاليمت، أو متعّدد متعّدد الجنسيّا 

ACASI حاسوبلا امباستخد ّةصوتي ّةتيذا تمقابال  

AES الكبار لتعليم االستقصائيّة الدراسة 

ASER التعليم حالة عن السنوي التقرير 

CAPI الحاسوب بمساعدة الشخصيّة المقابالت 

CATI  ّمساعدة الحاسوببة المقابالت الهاتفي       

 CAWI اإلنترنت بمساعدة الحاسوبمقابالت عبر ال 

 DFID  ّالمملكة المتحدة(ة وزارة التنمية الدولي(  

DHS الديموغرافي والصحي حالمس 

DLGF الرقميّة األميّة لمحو العالمي اإلطار 

EA التعداد منطقة 

ECD المبكرة الطفولة مرحلة في النماء 

ECDI المبكرة الطفولة مرحلة في النماء مؤّشر 

 ECDI2030  2030لعام مؤّشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة 

EMIS التعليم إدارة معلومات نظام 

EU األوروبي االتحاد 

GAML التحالف العالمي لرصد التعلّم  

GDP اإلجمالي المحلي الناتج 

GIS الجغرافيّة المعلومات نظم 

GPS العالمي المواقع تحديد نظام 

GRI  ّالتقاريرة إلعداد المبادرة العالمي 

GSHS  ّة الطالب في المدارسة لصحّ ة العالميّ الدراسة االستقصائي 

HBSC الدراسة ألطفال في سنّ دى االسلوك الصحي ل 

 HFPS التواتر عالي يالهاتف االستقصائي حسالم 

HHM المعيشيّة األسرة أفراد 

IAEG-SDGs  التنمية فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤّشرات أهداف

  المستدامة

ICT واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  

ISCED للتعليم نَّنلمقا ليولدا لتصنيفا 

ISWGHS  َةر المعيشيّ الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالدراسات االستقصائية لألس 

ITU لالتصاالت الدولي االتحاد 

 LAMP األميّة محو ورصد تقييم برنامج 

LFS  ّة للقوى العاملةالدراسة االستقصائي 

LSMS المعيشة مستويات قياس دراسة 

MDG لأللفيّة اإلنمائي فهدلا 
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MELQO المبكر التعلّم ونتائج جودة قياس 

MICS المؤّشرات متعّدد يالعنقود حالمس 
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MOE التربية وزارة 

MRP االختيار بعد العيّنة إلى طبقات مختلفة تصنيف مع المستويات متعّدد االنحدار 

NLAC المجلس االستشاري الوطني للعمل 

NSO ب الوطني لإلحصاءالمكت 

OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

PAL  ّمشبكة العمل الشعبي من أجل التعل 

PIAAC الكبار كفاءات لتقييم الدولي البرنامج 

PISA الطالب لتقييم الدولي البرنامج 

PPP  ُل القوة الشرائيّةتعاد 

SDG المستدامة التنمية هدف 

SES ضع االجتماعي واالقتصاديالو 

SMS خدمة الرسائل القصيرة 

STEP ةالمهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّ  مبادرة 

SWTS العمل إلى المدرسة من االنتقال مسح 

TCG  2030 التعليم حتى عام –فريق التعاون التقني المعني بمؤّشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

TIMSS دراسة االتجاهات الدوليّة في الرياضيّات والعلوم  

TVET والمهني التقني والتدريب التعليم 

UIS لإلحصاء اليونسكو معهد 

UN المتحدة األمم 

UNESCO  األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة –اليونسكو 

UNICEF  منظمة األمم المتحدة للطفولة –اليونسيف 

UOE  المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيّة -منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  –اليونسكو 

USAID كيّة للتنمية الدوليّةريالوكالة األم 
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  المستدامة التنمية أهداف رصد. 1
 
 

 

الغرض من أهداف التنمية المستدامة وأهميّة رصد  .1.1

 مؤّشرات أهداف التنمية المستدامة
 

 
 

دولة عضو في األمم المتحدة باإلجماع خطة تنمويّة جديدة  193اعتمدت 
األمم " )2030المستدامة لعام بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية 

( في خالل اجتماع الجمعيّة العامة لألمم المتحدة الذي 2015المتحدة، 
إلى األهداف اإلنمائيّة  . تستند هذه الخطة2015سبتمبر/أيلول  25ُعقد في 
وهي نتاج عمٍل تشاركي ساهمت فيه جهات عدة من جميع أنحاء  ،لأللفية

للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية  العالم. وتشّكل هذه الخطة "دعوةً 
)برنامج  كوكب األرض وضمان تمتًّع جميع الناس بالسالم واالزدهار"

هدفًا واسعًا  17كما تشتمل الخطة على  (.2019األمم المتحدة االنمائي، 
ومترابًطا من أهداف التنمية المستدامة التي تتناول "التنمية االقتصاديّة، 

 de la) امة البيئيّة، والحوكمة الرشيدة"، واالستدواإلدماج االجتماعي
Mothe et al., 2015 .) 

 
فريق الخبراء وضع ، ز نحو أهداف التنمية المستدامةم المحرَ لرصد التقدّ 

إطاًرا   1المشترك بين الوكاالت المعني بمؤّشرات أهداف التنمية المستدامة
مة لألمم المتحدة في ة العااعتمدته الجمعيّ ة، والذي رات العالميّ للمؤشّ 
ت مؤخًرا مراجعة تمّ وقد (. 2017، )األمم المتحدة 2017 تموز/يوليو

 ضّم اإلطاروي؛ 2020لعام  الشامل الستعراضخالل افي إطار العمل 
ع هذه تشجّ . 2(2020)األمم المتحدة، مؤشًرا عالميًا  231 حاليًا
 ،تحتاج إلى الدعمد المجاالت التي ، وتحدّ رات المساءلة والتعاونالمؤشّ 
وسيخضع إطار ر المعلومات الالزمة للدعوة إلى اإلصالح المستمر. وتوفّ 

 .2025آخر في عام  شاملالمؤّشرات العالميّة الستعراض 
 

عة حسب مؤّشرات مواضيعيّة عالوةً على المؤّشرات العالميّة، هناك  مجمَّ
ّمق داخل الموضوع، مثل الطاقة والصحة والتعليم، لتعزيز الرصد المتع

تسهيل استفادة البلدان من الدروس اإلنمائيّة المستقاة القطاعات الفرديّة و
 .(de la Mothe et al., 2015)  اآلخرين تجارب من
 

فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤّشرات أهداف التنمية لموقع االلكتروني الخاص با 1
 sdgs-https://unstats.un.org/sdgs/iaeg/:  المستدامة

رات أهداف التنمية المستدامة جة في اإلطار العالمي لمؤشّ رات المدرَ العدد اإلجمالي للمؤشّ يبلغ  2

مم المتحدة، ن أو ثالثة أهداف مختلفة )األمؤشًرا تحت هدفيْ  12 يتكّرر ،لكنْ  مؤشًرا؛ 247

2020 ). 

 

 

 الهدف الخاص بالتعليم

 

ّن الوصول إالمبدأ القائل  (SDG 4) يعكس الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

 :إلى التعليم الجيّد يشّكل حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان وضرورة للتنمية المستدامة

 

ضمان : المستدامة التنمية أهداف من الرابع الهدف

د المنصف والشامل للجميع وتعزيز التعليم الجيّ 

م مدى الحياة للجميعفرص التعلّ   

  
، من مؤشًرا 43غايات و 10 على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يشتمل

 األولة للهدف رات العالميّ ، يقيس أحد المؤشّ باإلضافة إلى ذلك. 3مؤشًرا عالميًا 12 بينها

، بما ةمن أهداف التنمية المستدامة نسبة إجمالي اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسيّ 

 في ذلك التعليم.

 

 

 

رات أحد المؤشّ  رفع مستوى ، تمّ 2020نتيجة لالستعراض الشامل الذي أجري عام  3

، الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو معدل اإلكمالهدف ة الخاصة بالالمواضيعيّ 

ضمن قد أُدرج مؤشًرا عالميًا  11 كان، وقبل االستعراض. ا عالميًارً مؤشّ ليصبح 

من أهداف  4.1الخاصة بالغاية رات ترقيم المؤشّ  تّمت مراجعةكما . الرابعالهدف 

إلى معّدل اإلكمال بعد أن  4.1.2على سبيل المثال، يشير المؤّشر  .التنمية المستدامة

الترقيم الحالي  1تضّمن الملحق ي. في السابق 4.1.4ؤشر كان هذا األخير وارًدا في الم

 .ةة والمواضيعيّ رات العالميّ جميع المؤشّ الخاص ب

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/


10 
 

 
من أهداف التنمية المستدامة  الرابعرات الهدف ريق التعاون التقني المعني بمؤشّ ف عمل

 هدفالخاصة بال 31ة الـ المواضيعيّ رات المؤشّ  على بلورة 2030 حتى عام التعليم –

في إطار العمل الخاص  ؛ وقد تمّ إدراج هذه المؤّشراتالتنمية المستدامة الرابع من أهداف

 2015لليونسكو في عام  ، الذي اعتمده المؤتمر العام2030بالتعليم حتى عام 

جميع دولة عضو من  27لين عن ممثّ  ويضّم فريق التعاون التقني(. 2016، )اليونسكو

، ةلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليّ ، باإلضافة إلى ممثّ مناطق اليونسكو

من بينها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي. 

ف هد المنضوية تحت لواءة ة والمواضيعيّ رات العالميّ جميع المؤشّ  1الملحق  ويتضّمن

رات أمًرا ضروريًا لضمان رصد هذه المؤشّ  عدّ يُ ولتعليم. با الخاص امةالتنمية المستد

 ف.منصِّ الشامل والد جيّ التعليم الم في تحقيق استمرار التقدّ 

 

، أُحرز 2015بعد مرور خمس سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 

أهداف التنمية  تقّدم كبير على مستوى التطوير المنهجي، حيث أصبحت جميع مؤّشرات

ومع ذلك، . المستوى األول أو المستوى الثاني: المستدامة العالميّة مصنَّفة على مستويْين

وعليه، . ال نزال نعاني نقًصا في البيانات الالزمة لحساب جميع مؤّشرات الهدف الرابع

، وما فإننا نجهل إلى أّي مدى ال يزال العديد من البلدان بعيًدا عن تحقيق الهدف الرابع

ويضع ذلك صانعي السياسات والمانحين . إذا كانوا قد أحرزوا أّي تقدم في هذا المجال

ة الكافية وأصحاب المصلحة اآلخرين أمام تحّديات كبيرة، ذلك أنهم يفتقرون إلى األدلّ 

 .الت في قطاع التعليم وتنفيذهاالتي يمكنهم االسترشاد بها في تصميم التدخّ 

 

 

 

 
 

توافُر مؤّشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية  1.1الشكل يعرض 

كما يتضّمن . 2020 أيلول/المستدامة حسب المنطقة حتى سبتمبر

طريّة الخاصة بكّل مؤّشر مع البيانات الخاصة بمجموعة المالحظات القُ 

والعالميّة والمواضيعيّة  العالميّة، والمواضيعيّة،)المؤّشرات ذات الصلة 

ويشمل التحليل فقط المؤّشرات التي ينشرها معهد  .لكّل منطقة( مجتمعة

 54على المستوى العالمي، يبلغ معدل التغطية . اليونسكو لإلحصاء حاليًا

بالمائة للمؤّشرات  53بالمائة للمؤّشرات العالميّة الخاصة بالهدف الرابع و

 54لجميع المؤّشرات مجتمعة التغطية كما يسّجل معدل  المواضيعيّة؛

ونالحظ بعض االختالفات على مستوى مجاالت أهداف التنمية . بالمائة

 38المستدامة، لكّن النمط مشابه، حيث أّن معدل التغطية يتراوح بين 

بالمائة  43بالمائة بالنسبة إلى المؤّشرات العالميّة، وبين  58بالمائة و

.ؤّشرات المواضيعيّةبالمائة بالنسبة إلى الم 59و

 
 
 

 
 العالميّة المستدامة التنمية أهداف مؤّشرات تصنيف مستويات

 

 ال يقلّ ما  قوميكما  ومتوفّرة؛ دوليًامتّفَق عليها  ومعايير ةمنهجيّ يعتمد ة، ور واضح من الناحية المفاهيميّ المؤشّ  :األول المستوى

 على نحو منتظم. إنتاج البيانات ذي صلة، بر يكون المؤشّ  مامنطقة حيث في كلّ  ،المائة من البلدان والسكانب 50عن 

 
 

ومتوفّرة؛ غير أّن البلدان ال تقوم  دوليًامتّفَق عليها  ومعايير ةمنهجيّ يعتمد و، ةر واضح من الناحية المفاهيميّ المؤشّ : الثاني المستوى

 بإنتاج البيانات على نحو منتظم.

 

مع منهجيّة أو معايير متّفَق عليها دوليًا بالنسبة إلى المؤّشر، بل يجري )أو سيجري( إعدادها أو اختبارها )ال تتوفّر المستوى الثالث: 

 (.مؤشرات من المستوى الثالث على أيّ يحتوي رات العالمي إطار المؤشّ م يكن ة لألمم المتحدة، لللجنة اإلحصائيّ  51الدورة  انعقاد

 

 

 (2020) رات أهداف التنمية المستدامةبين الوكاالت المعني بمؤشّ ك فريق الخبراء المشترَ : المصدر
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 )النسبة المئويّة( حولها بيانات تتوفّر التي المؤّشرات نسبة: الرصد ومستوى المنطقة حسب المستدامة التنمية أهداف من الرابع الهدف مؤّشر رتوافُ  1.1 الشكل
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 أفريقيا شمال

آسيا وغرب  

 

 
 أوقيانيا

 

 
فريقيا جنوب أ

 الصحراء

 

 
البلدان كلّ   

 

 
العالميّة المؤّشرات المواضيعيّة المؤّشرات  والمواضيعيّة العالميّة المؤّشرات   

 
 2020 أيلول/سبتمبر لإلحصاء، اليونسكو معهد: المصدر
نسبة  على أنهاة م اإلقليميّ القيَ وتُحّدد . 2020و  2010 بين عاميْ  من أهداف التنمية المستدامة متاحة على المستوى الوطني إذا كانت متاحة لمدة عام واحد على األقلّ  الرابعرات الهدف عتبر مؤشّ تُ : مالحظة
 .2020و  2010سنة بين  أيّ  العائدة إلىبيانات المرفَقة بالة مجتمعة( عيّ يضاة والمووالعالميّ  ،ةعيّ يضاوالمو ،ةرات )العالميّ المؤشّ مجموعة ر حسب مؤشّ بكّل  الخاصة ةطريّ القُ  مالحظاتال

 

 
 
 

 
تظهر الثغرات في البيانات بشكٍل واضح ومثير للجدل بالنسبة إلى بعض 

، (4.2.1المؤّشر )في ذلك النماء في مرحلة الطفولة المبكرة  المؤّشرات، بما

الكفاءة ، و(4.4.1المؤّشر )ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 (. 4.6.1المؤّشر ) ة في القراءة والكتابة والحسابالوظيفيّ 

 

في البيانات المتعلقة التفاوت الكبير  1.2الشكل  ظهر، يُ على سبيل المثال

في الواقع، لم تتضّمن قاعدة بيانات الطفولة المبكرة.  في مرحلة النماءب

 43رات من أصل لسبعة مؤشّ  معهد اليونسكو لإلحصاء أّي بيانات متاحة

 أيلول/أهداف التنمية المستدامة في سبتمبربالهدف الرابع من  خاًصامؤشًرا 

لبًا ما ال غاف، حولها بياناتتتوفّر البلدان التي إلى ال حتى بالنسبةو. 2020

ق جمع البيانات بسبب االختالفات في طرُ  دوليًا متاحةة المقارنة إمكانيّ تكون 

 .راتة وحساب المؤشّ الوطنيّ 
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 شهًرا 59و 24بين ة لألطفال المئويّ  النسبة:  4.2.1ر حول أحد مؤّشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: المؤشّ  البيانات توافر محدوديّة على مثال. 1.2 الشكل

 تتوافر البيانات بشأنها ؛ أحدث سنةم والرفاه النفسيالصحة والتعلّ  الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجاالت

 
 

 

 

 أو بالمائة 90
 أكثر

%90-80  %80-70  %70-50 50% من أقلّ   متوفّرة بيانات ال   

 
 2020 أيلول/سبتمبر لإلحصاء، اليونسكو معهد: المصدر

 
ة الموافقة النهائيّ أّما . 2020نيسان /أبريل 2آدار و /مارس 13وافق فريق الخبراء المشتَرك بين الوكاالت، المعني بمؤّشرات أهداف التنمية المستدامة، على تنقيح اسم المؤّشر في : مالحظة

 .2021آذار /للّجنة اإلحصائيّة في مارس 52 الـ فتنتظر انعقاد الدورة

 
 

 

 في البيانات وتخّطيها؟ األساسيّة لثغراتا سدّ  البلدان تستطيع كيف  1.2

 
يعمل معهد اليونسكو لإلحصاء على معالجة هذه الثغرات في البيانات عن طريق 

المشورة حول كيفيّة توليد البيانات وحساب مؤّشرات الهدف الرابع من أهداف  إسداء

المعني  ق الخبراء المشتَرك بين الوكاالتالتنمية المستدامة، بالتعاون مع فري

ق التعاون التقني والمنظمات الدوليّة بمؤّشرات أهداف التنمية المستدامة وفري

كما يمكن رصد العديد من المؤّشرات بواسطة البيانات اإلداريّة، مثل تلك . األخرى

التي يجمعها معهد اليونسكو لإلحصاء من الدول األعضاء في اليونسكو من خالل 

ًما آخر وتشّكل كذلك عمليّات تقييم التعلّم مصدًرا مه. المسح السنوي للتعليم النظامي

 .للبيانات لصالح مؤّشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

 
 

وأصحاب ين طين الوطنيّ مخطّ لل ، المخصَّصالموجز هذا ز ركّ ي

الدراسات على ، سياسة التعليم مجال في المصلحة اآلخرين

 ةغير مستغلَّ طريقة مهّمة و ر المعيشيّة باعتبارهاسَ لأل االستقصائيّة

بالقدر الكافي لجمع البيانات الالزمة لرصد التقّدم المحَرز نحو تحقيق 

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. كما يمكن تصنيف 

الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة على نطاق أوسع من البيانات 

اإلداريّة بغية تسهيل رصد اإلقصاء في التعليم.   



13 
 

على  تمثيليًا المعيشيّة، التي تكتسي طابعًا رة لألسَ الدراسات االستقصائيّ أصبحت 

ة المسوحات الدوليّ  في الواقع، ال ينفّك نطاق. أكثر فأكثرشائعة  ،المستوى الوطني

  ،راتد المؤشّ المسح العنقودي متعدّ ، لامثيتوّسع؛ ويشمل ذلك، على سبيل ال

ويقوم عدد  ؛مستويات المعيشة ودراسة قياس ،والمسح الديموغرافي والصحي

. عالوةً على خاصة بهاالة وطنيّ الة سريّ األمسوحات المتزايد من البلدان بإجراء 

 لألَسر المعيشيّة التي ترّكز الدراسات االستقصائيّةجديد من الجيل ال يشهد ذلك،

 انتشاًرا جغرافيًا ،الطفل وقياس المهاراتنماء أكثر تحديًدا على التعليم و بشكلٍ 

متزايًدا. ومن األمثلة على هذه الدراسات االستقصائيّة نذكر البرنامج الدولي لتقييم 

الطالب؛ والبرنامج الدولي لتقييم كفاءات الكبار؛ وبرنامج المهارات من أجل 

التي يقودها المواطنون، مثل التقرير السنوي  التوظيف واإلنتاجيّة؛ والتقييمات

  ( للتعلّم.Uwezoعن حالة التعليم وتقييم أويزو )

 

الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة وغيرها من الدراسات ي هذه تغطّ 

معظم أنحاء العالم وتجمع قدًرا كبيًرا من البيانات الالزمة ، مجتمعةً  االستقصائيّة،

تنمية المستدامة، على الرغم من ال الرابع من أهدافرات الهدف لحساب مؤشّ 

ضمان الحصول البيانات عبر البلدان و توحيدها إلتاحة قابليّة مقارنة الحاجة إلى

ك بين الفريق العامل المشترَ بدرجة كافية. وقد أشار ذات جودة عالية على بيانات 

يمكن  ، إلى أنّه "ةر المعيشيّ األمانات المعني بالدراسات االستقصائية لألسَ 

ة[ نمية المستدامة ]العالميّ رات أهداف التمن مؤشّ  77الحصول على ما مجموعه 

 .الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة"ح( من حاليًا أو على أساس مقترَ  سواء)

يمكن بلورة ما يقرب من ثلثْي المؤّشرات بالوتيرة المرغوبة "ويتابع التقرير بأنه 

من خالل دورة المسوحات الديموغرافيّة والصحيّة، والمسوحات العنقوديّة متعّددة 

ة بشأن لدراسات االستقصائيّ ، واقياس مستويات المعيشة اتودراسالمؤّشرات، 

اللجنة " )، والدراسات االستقصائيّة للقوى العاملةةالمعيشـــيّ  ـرنفقات األســَ و دخل

 (. 2018اإلحصائيّة لألمم المتحدة، 

 

 

ال يسعى هذا المنشور إلى تعزيز االستخدام األكثر فعاليّة 

الحاليّة بغية رصد أهداف التنمية المستدامة لبيانات المسح 

فحسب، بل أيًضا إلى توجيه عمليّة إعداد دراسات استقصائيّة 

جديدة وتضمين عمليّات المسح عناصر جديدة لرصد أهداف 

 .التنمية المستدامة

 
 :التالي التنظيمي للهيكل وفقًا المنشور هذا أُعدّ 

 
سات االستقصائيّة لألَسر الدرااستخدام  يّةكيفالفصل الثاني  فنّدي

مزايا العدًدا من  سردلرصد أهداف التنمية المستدامة. وي المعيشيّة

الدراسات  المستقاة من ياناتالباستخدام التي ينطوي عليها 

التي رات فئات المؤشّ  فضالً عن، ةر المعيشيّ سَ لأل االستقصائيّة

م يقدّ كما  على النحو األنسب. هذه البياناتواسطة بيمكن رصدها 

ق رات المختارة وطرُ مؤشّ ت الخاصة بالالفصل الثاني التعريفا

المستقاة من الدراسات بيانات الدمج  يّةكيف كذلك ويشرح ها؛حساب

من مصادر  المتوفّرة ة مع البياناتر المعيشيّ ألسَ ل االستقصائيّة

 أخرى.

 

ن الفصل الثالثأّما  ، فيستهدف المسؤولين الحكوميّين وغيرهم ممَّ

االستقصائيّة   يتّخذون القرارات ذات الصلة بإجراء الدراسات

 .التي تكتسي طابعًا تمثيليًا على المستوى الوطني لألَسر المعيشيّة

ويشرح الفصل متطلّبات إجراء هذه الدراسات والخطوات التي 

ينبغي اتّباعها في هذا اإلطار، بدًءا بتصميم االستبيان ووصوالً 

ويُختتم الفصل بنصائح حول عرض . ليلهاإلى جمع البيانات وتح

النتائج ومناقشة عمليّة جمع البيانات في ضوء استمرار جائحة 

 .19-كوفيد

 

يتبعه ملحق يحتوي على موارد بفصٍل رابع   الموجزويُختتم 

إضافيّة، بما في ذلك أسئلة المسح المقتَرحة لجمع البيانات الخاصة 

 .بالتعليم
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استخدام الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة . 2 
 لرصد أهداف التنمية المستدامة

 
 

 

 االستقصائيّة الدراسات تساعد كيف 2.1

في تحقيق الهدف الرابع من  البلدان لألَسرالمعيشيّة

 أهداف التنمية المستدامة؟
  
 
 

 قياس اإلنصاف في التعليم 

على الرغم من الخطوات الهائلة التي تحقّقت في مجال زيادة الوصول إلى 

التعليم، إالّ أّن الفئات السكانيّة المهمَّشة مثل األشخاص الذين يعيشون في الفقر 

واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، المدقع، واألطفال ذوي اإلعاقة، 

دين أو البدو، غالباً ما تكون األقّل تمثيالً في المدارس وبالمثل، حتى . والمشرَّ

شين أو المحرومين فرص االلتحاق بالمدارس، فإنّهم  عندما تُتاح للسكان المهمَّ

في  وتدنيًا المواردتعاني نقًصا في  من نوعيّة متدنيّة، غالبًا ما يلتحقون بمدارس

ضمان حصول بذل جهود متواصلة ل وعليه، يتعيّن. لطالبكفاءة امعدالت 

من أهداف التنمية  الرابعتصميم الهدف  وقد جرى. دجميع األطفال على تعليم جيّ 

لتسليط الضوء على الحاجة إلى دعم وصول  على وجه التحديد، ،المستدامة

 بياناتال من شأن اإلطار،في هذا . جميع األطفال إلى المدرسة ونجاحهم فيها

دوًرا محوريًا في  الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة أن تؤّدي المستقاة من

 .تحقيق هذا الهدفالرامية إلى  توجيه الجهود

 

 الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة في من المستقاة البيانات مزايا تشتمل

 :ما يتعلّق باإلنصاف على ما يلي

 

 

 
 األَسر المعيشيّةالبيانات المستندة إلى تجمع  ■

معلومات عن األطفال داخل المدرسة وخارجها. 

لى المدرسة أو على عكس البيانات المستندة إو

المستقاة من بيانات ال فإنّ  ة،البيانات اإلداريّ 

قادرة الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة 

في الوصول إلى التعليم  اإلنصاف تقديرعلى 

 شامل. والتحصيل بشكلٍ 

الدراسات االستقصائيّة لألَسر يمكن استخدام  ■

ة لتحليل مؤشرات تعليميّ  التي تقيس أيّ  المعيشيّة

 اإلنصاف.

الدراسات  المستقاة منبيانات في الواقع، تجمع ال

عن  معلوماتٍ  االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

 الملتحقين رغيخصائص األسرة المرتبطة ب

(. على Porta et al., 2011) بالمدارس

تستطيع هذه الدراسات سبيل المثال، 

حول مستويات تعليم  معلوماتٍ  جمع االستقصائيّة

ن والصحة والتغذية واإلعاقة ودعم الوالديْ 

لتعليم المدرسي، بما في ذلك المواقف لاألسرة 

 بشأن األطفال. عات األسرةالمدرسة وتوقّ تجاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المعيشيّة لألَسر االستقصائيّة الدراسات من المستقاة البيانات استخدام مزايا

 
 

 قياس اإلنصاف في التعليم •
 جمع المعلومات حول التعليم غير النظامي والخاص •
 جمع معلومات حّساسة حول المدارس في بيئة محايدة •
 بلورة تقديرات أكثر دقّة لمعدالت المشاركة والتحصيل في المدرسة  •
مهمّ للبيانات الخاصة بمعدالت اإللمام بالقراءة والكتابة، والكفاءة المدرسيّة )على سبيل المثال، مصدر  •

 التسّرب والرسوب(
 معلومات أكثر موثوقيّة حول خصائص الطفل واألسرة •
 الترابط فيما بين القطاعات •
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لألَسر المعيشيّة لتقدير الطلب  على  الدراسة االستقصائيّة يمكن جمع بيانات

 .االلتحاق بالمدارس والحواجز التي تحول دون ذلك

 

المعلومات الخاصة بهذه العوامل، والتي يتمّ استقاؤها من الدراسات  من شأن

ه السياسات االستقصائيّة لألسَ  واالستراتيجيّات ر المعيشيّة، أن توّجِّ

مة لزيادة  .(Porta et al., 2011)اإلنصاف في التعليم  المصمَّ

 

 واإلكمال في المدرسةمشاركة مستويات الة لتقدير أكثر دق  

 هاة عند استخالصرات المتعلقة بنسبة السكان أكثر دقّ قد يكون حساب المؤشّ 

التقديرات  بالمقارنة معة ر المعيشيّ ألسَ ل الدراسات االستقصائيّةبيانات من 

ة وبيانات التعداد السكاني، ال عة من البيانات اإلداريّ من مجمو دةّ المستمَ 

 انعداًماة وم اإلحصائيّ النظُ  التي تعاني ضعفًا على مستوىما في البلدان سيّ 

 من مصادر مختلفة. المستقاة ساق بين البياناتالتّ ل

 

م تستخدَ في الواقع، مثاالً على ذلك.  االلتحاقل ر حسابات صافي معدّ توفّ 

 . ثمّ لتحقين بالمدرسةة لتقدير عدد األطفال المة أو اإلداريّ المدرسيّ السجالت 

ن ُهم ضمن الفئة البلدهذا الرقم على إجمالي عدد األطفال في  يُقَسم  ممَّ

 ة. ة أو الثانويّ مدرسة االبتدائيّ اللتحاق باللة الرسميّ  ةالعمريّ 

 

  

أو  (لتحقينالبسط )عدد األطفال الم على مستوىتحديات يكون هناك لكْن، قد 

، قد تكون في بعض األحيانوة المناسبة(. )األطفال في الفئة العمريّ  لقاسما

ة متاحة ببساطة. ة مفقودة أو قد ال تكون التقديرات السكانيّ السجالت المدرسيّ 

ة مدرسيّ الة أو داريّ اإلبيانات الم في البسط من عدد األطفال المستخدَ  ويُستقى

  ه البيانات إلى سببْين. يُعزى انعدام الدقة على مستوى هذ قدو

ن دائًما بيانات عن االلتحاق ة ال تتضمّ السجالت اإلداريّ  ، نظًرا ألنّ أوالً 

يكون العدد الحقيقي للملتحقين أعلى ، فقد النظاميّة بالمدارس الخاصة أو غير

ة الفئة العمريّ  المنتمين إلى حساب األطفال نبغيي في حين، ثانيًابكثير. 

. المدارس صحيًحاقين بالملتح، قد ال يكون عمر األطفال حسبالمناسبة ف

فو المدرسة إلى مواءمة عمر الطفل مع الفئة ، قد يميل موظّ باإلضافة إلى ذلك

أخيًرا، عندما يكون التمويل و. اطابقً يكون مة، حتى عندما ال ة الرسميّ العمريّ 

الغ عن المدارس في اإلب فرط، قد تُ االلتحاقلمدرسي مرتبًطا بمستويات ا

يتجاوز  قد، لذلك (. نتيجةً 2004، ل الطالب )معهد اليونسكو لإلحصاءتسجي

(. 2016)معهد اليونسكو لإلحصاء،  بالمائة 100االلتحاق  معّدل صافي

ة عادةً من اإلسقاطات السكانيّ  قاسمم في العدد األطفال المستخدَ  ويُستقى

من حين فة غير دقيقة. نيّ عات السكاتكون التوقّ  قد، لكنْ القائمة على التعداد. 

، قد ال عدة عقود. وبالمثلو عائدة إلى تكون بيانات التعداد قديمة  قد، آلخر

الحرب أو الهجرة أو الكوارث  الحسبان، بدقّة،ة باإلسقاطات السكانيّ  أخذت

، ة دقيقة )معهد اليونسكو لإلحصاءإقليميّ  ر تقديراتٍ أو قد ال توفّ  ،ةالطبيعيّ 

2004.) 

 

القدرة على جمع المعلومات عن األطفال داخل المدرسة وخارجها تشّكل 

على حّد سواء واحدة من المزايا الرئيسيّة التي توفّرها الدراسات 

فبالنسبة إلى  البيانات المستندة إلى األسرة،  .االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

لبسط والتي تَجمع عادةً معلومات عن الحضور بدالً من التسجيل، يُستقى ا

والقاسم من المصدر نفسه؛ وتكون البيانات محدَّثة، ويتمّ جمعها خالل الفترة 

لكْن، تجدر اإلشارة إلى وجوب بلورة تقديرات سكانيّة وطنيّة دقيقة  .نفسها

لترجيح بيانات الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة بغية حساب األرقام 

 .على المستوى الوطني

 

على المعلومات المتعلقة بمعدالت اإلكمال والتسّرب، كما يتّم الحصول 

وكذلك أسباب التسّرب، بشكٍل أكثر فعاليّة من خالل الدراسات االستقصائيّة 

  .لألَسر المعيشيّة

 

 
 هل تَعلم؟

 

أداء  تقييمفي منشوره المعنون دولي البنك اليشير 

 ,.Porta et al) المساواة في التعليم انعدامالقطاع و

ألطفال التي تطال اة "التحليالت التجريبيّ إلى أّن ( 2011

عوامل مثل الفقر  أنّ فيد بالمدرسة تغير الملتحقين ب

المناهج ، وعدم مالءمة المدقع، وتكلفة الزي المدرسي

الشخصي ، وانعدام األمن المدرسة والبُعد عن، الدراسيّة

تحول  ةحواجز قويّ  ، تشّكلفي الطريق إلى المدرسة

 المدرسة".ب دون االلتحاق

دليل قياس اإلنصاف في  على االّطالع يُرجى واإلرشادات، المعلومات من لمزيد

 (2018 لإلحصاء، اليونسكو معهد) التعليم
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 في الواقع،. يمكن أيًضا الحصول على بيانات الرسوب بشكٍل فعّال من المنزل

سّرب من المؤّشرات المهّمة الدالّة على كفاءة نظام تعَّد معدالت الرسوب والت

 .التعليم بشكٍل عام

 

 معلومات عن التعليم غير النظامي والخاصال جمع

عن التعليم الخاص وغير  ياناتٍ ب المعيشيّة  رسَ لأل لدراسات االستقصائيّةتجمع ا

ة اإلداريّ ة أو السجالت المدرسيّ  ال تكون واردة فيغالبًا ما  تيالو نظامي،ال

للحصول خاص  بشكلٍ  امهمً  ويُعتبَر ذلك(. 2016، معهد اليونسكو لإلحصاء)

ذات الصلة المدرسة أو بيانات حول أعداد غير الملتحقين بدقيقة رقام على أ

طفولة المبكرة أو الخاصة بمرحلة ال نظاميلمشاركة في برامج التعليم غير البا

الحساب أو برامج التدريب و تابةفي مجال القراءة والكة الكبار محو أميّ ب

 .األخرى

 
 جمع المعلومات الحس اسة الخاصة بالمدرسة في بيئة محايدة

قد توفّر الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة مكانًا أكثر أمانًا لألفراد لإلبالغ  

لعقاب البدني أو العنف، عن القضايا التي يُحتَمل أن تكون حّساسة مثل التنّمر أو ا

فقد يشعر المجيبون براحٍة أكبر في . قد تكون حصلت في المدرسة هي حوادثو

 .اإلجابة على هذه األنواع من األسئلة خارج بيئة المدرسة

 
 للبيانات المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب مصدر مهم  

مة خصيًصا المعيشيّة رألسَ دراسات االستقصائيّة لال إنّ  لجمع البيانات  مصمَّ

 غير الملتحقينأو  الملتحقيناألطفال والشباب )سواء  بإلمام الصلةذات 

ا يساعد الحكومات ممّ  ،القراءة والكتابة والحسابب ،بالمدارس( وكذلك البالغين

مهارات القراءة والكتابة ب في مجال االرتقاء المبذولة جهودال أثرعلى قياس 

 على نحو فعّال. والحساب

 

 الطفل واألسرة خصائصأكثر موثوقي ة عن معلومات 

 طالب، مثلبال الخاصة ةة األساسيّ جمع المعلومات الديموغرافيّ  غالبًا ما يتمّ 

ر مواد ة األصول وتوافُ مثل ملكيّ  ،وخصائص األسرة ،الجنسنوع العمر و

 ة.والتقييمات المدرسيّ  الدراسات االستقصائيّة من خاللالقراءة في المنزل، 

 

  

، قد فال، وخاصة األطفال الصغارعند إجراء مسح لألط لكْن،

جمعها على مستوى المدرسة غير  تكون هذه البيانات التي تمّ 

تكون فقد ، ر المعيشيّةسَ لأل الدراسات االستقصائيّة أّما فيموثوقة. 

ألطفال وبيانات خصائص با الخاصة ةمعظم البيانات الديموغرافيّ 

مي الرعاية أو من مقدّ  مباشرةً  هامعج ، إذ يتمّ ةاألسرة أكثر دقّ 

 المالحظة المباشرة.بواسطة )األفضل من ذلك( 

 
 ة عن تعليم األطفال ذوي اإلعاقةبيانات أكثر موثوقي  

كبير نسبيًا من األطفال  ال يلتحق عددفي بعض أنحاء العالم،  

األطفال وغالبًا ما يتمّ إغفال أو إساءة فهم المدرسة. بذوي اإلعاقة 

غير أو  غير ظاهرة إعاقاتٍ  يعانون المدرسة ولكنْ يرتادون الذين 

إلى المتوسط. الضعيف أو السمع  نظر، مثل القابلة للكشف كثيًرا

ة أو ال يمكن االعتماد على السجالت المدرسيّ في هذه الحالة، 

أو حول معدالت االلتحاق دقيقة  تقديراتٍ  بلورةة لاإلداريّ 

 في غياب ةطفال ذوي اإلعاقالخاصة باألم التحصيل أو إتقان التعلّ 

 نظام فحص مناسب.

 

 

 
 هل تعلم؟

 

التصميم العام هو تصميم البيئة وتكوينها بحيث يمكن جميع األشخاص، "

الوصول إليها  بغّض النظر عن عمرهم أو حجمهم أو قدرتهم أو إعاقتهم،

أو )وعليه، يجب تصميم البيئة . ممكن وفهمها واستخدامها إلى أقصى حدّ 

بشكٍل يلبّي احتياجات جميع ( أّي مبنى أو منتَج أو خدمة في تلك البيئة

التصميم الشامل يَستحدث  .…األشخاص الذين يرغبون في استخدامها

ويعني ذلك، بالنسبة إلى ". منتجات وخدمات و بيئات تلبّي احتياجات الناس

 .ات التي يمكن جميع األطفال استخدامهاتقييم الطالب، تصميم التقييم

 

 

 

 

 (.2014)الهيئة الوطنيّة لإلعاقة : المصدر
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 أعّدتهاتلك التي  على غرار، األداء المستندة إلىالرعاية  يميمكن استخدام أسئلة مقدّ 

 ؛اإلعاقة، لتحديد األطفال ذوي إحصاءات اإلعاقةب المعنيواشنطن  فريقاليونيسف و

 تحصيلالحضور وال معدالت مكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لإلبالغ عنكما ي

 (.2020، إحصاءات اإلعاقةالمعني بواشنطن  فريقهؤالء األطفال ) في صفوف

، تُعنى بالتعلّم األساسيوحدة الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة مع تضمين 

ألطفال دى التقييم مهارات القراءة والحساب ل تهذه الدراسا يمكن أيًضا استخدام

لدراسات عدًدا قليالً من ا ، تجدر اإلشارة إلى أنّ لكنْ . وظيفيّةالذين يعانون صعوبات 

 بشكٍل يراعي احتياجاتمة ن حاليًا تقييمات مصمَّ ضمّ يت المعيشيّة االستقصائيّة لألَسر

غير أّن م. في التعلّ  إعاقاتٍ ة أو ة أو سمعيّ إعاقات بصريّ انون األطفال الذين يع

المسوحات العنقوديّة متعّددة المؤّشرات قد أدخلت ميزتْين على الطريقة المعياريّة 

مبدأ التصميم عمالً ب الُمعتَمدة في إجراء المسح العنقودي متعّدد المؤّشرات، وذلك

ئة األطفال ذوي اإلعاقة )الهيبهدف مراعاة احتياجات  العالمي لالستخدام العادل،

 (.2014ة لإلعاقة، الوطنيّ 

 

 

ا يجعل من غير ، ممّ متقييمات التعلّ  وقت معيّن إلجراءتحديد  ، ال يتمّ أوالً 

وقتًا  لمأو التعّ  في القراءة ألطفال الذين يعانون صعوباتٍ ا َمنحالضروري 

 مطبوع بأحرف كبيرة استخدام نٍص  ، يتمّ ة. ثانيًاهمّ المَ  كمالإل إضافيًا

ذلك حصول عدد يضمن ولجميع المواد التي يُطلب من األطفال قراءتها. 

ة خفيفة بصريّ  بما في ذلك أولئك الذين يعانون إعاقاتٍ أكبر من األطفال، 

نسخة من  بةتجر فقد تّمت. وبالمثل، سيّةالنسخة القيا ، علىطةأو متوسّ 

 بشكٍل يراعي احتياجات ةمالمصمَّ  عن حالة التعليم،تقرير السنوي المسح 

 األطفال المكفوفين.

 
 

  المعلومات والروابط المشتركة بين القطاعات

البيانات على عكس معظم الدراسات االستقصائيّة والتقييمات المدرسيّة أو 

اإلداريّة، فإّن معظم الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة التي جرى 

استعراضها ألغراض إعداد هذا التقرير تذهب أبعد من قطاع التعليم فتجمع 

وتتيح هذه المعلومات للباحثين ربط الهدف . معلومات من قطاعات مختلفة

لي تعزيز النهج الشامل للتنمية الرابع بأهداف التنمية المستدامة األخرى، وبالتا

على سبيل المثال، . الذي يشّكل أساس أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

تجمع العديد من الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة معلومات عن صحة 

الطفل، بما في ذلك التغذية، والقياسات الجسميّة، والمياه والصرف الصحي، 

ونظًرا ألّن صحة الطفل مرتبطة بأداء الطالب في . والوقاية من األمراض

المدرسة، فإّن الحصول على هذه المعلومات من قطاعات مختلفة قد يساعد 

في تحديد المشكالت الصحيّة التي تحول دون تحقيق الهدف الرابع من أهداف 

وتشمل األمثلة األخرى على المعلومات المشتركة بين . التنمية المستدامة

والتي تمّ جمعها من خالل الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة،  القطاعات،

عمالة األطفال، وتأديب األطفال، والتعّرض للعنف واستهالك الكحول للبالغين 

وتعود هذه المعلومات بالفائدة حيث أنه يُسترَشد بها في تطوير . في األسرة

مة لتحقيق أهداف التنمية ال مستدامة في الوقت السياسات والنُهج المصمَّ

.المناسب

 
 هل تعلم؟

 
إنشاء الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالدراسات  تمّ 

نطاق ب لالرتقاء" 2015االستقصائية لألسر المعيشية في عام 

التي يتّم توفيرها من ة ة واالقتصاديّ ة اإلحصاءات االجتماعيّ ونوعيّ 

ة ة الوطنيّ ر المعيشيّ ألسَ ل االستقصائيّةالدراسات برامج  خالل

ة، بما في ذلك من خالل زيادة التنسيق والتعاون ة والدوليّ واإلقليميّ 

  (.ISWGHS ،2020) "المستويات كافة لىع

 

رات الهدف الرابع من المعني بمؤشّ  تقنيأنشأ فريق التعاون ال

 مجموعة عمل 2030التعليم حتى عام  -أهداف التنمية المستدامة 

ة في عام المعيشيّ  رسَ الدراسات االستقصائيّة لألة ببيانات معنيّ 

الدراسات رات القائمة على "لدعم تطوير المؤشّ   2019

رات ، والحفاظ على تعريفات المؤشّ ةر المعيشيّ سَ االستقصائيّة لأل

، والمساهمة في تنسيق الدراسات االستقصائيّة من بيانات تَسبةالمح

، التي تستخدمها المنظمات المختلفة صائيّةالدراسات االستقبيانات 

 الدراسات االستقصائيّة ة لمنتجي بياناتوإعداد مبادئ توجيهيّ 

 (.فريق التعاون التقني") هاومستخدمي
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 التي المعيشيّة لألَسر االستقصائيّة الدراسات بيانات نوع ما 2.2

المستدامة؟ التنمية أهداف من الرابع الهدف لرصد استخدامها يمكن
 

 

 
ر سَ لأل الدراسات االستقصائيّةاستخدام بيانات  ينطوي، كما هو مذكور أعاله

بيد مزايا واضحة. على ر أهداف التنمية المستدامة حساب مؤشّ في ة المعيشيّ 

ر ألسَ ل الدراسات االستقصائيّةبيانات يتّم استخدام طريقة واحدة إلنشاء  أنه ال

ة ببعض المتطلبات األساسيّ  لدراسات االستقصائيّةا فييجب أن توة. المعيشيّ 

شيء،  رات. أوالً وقبل كلستخدام بياناتها في حسابات المؤشّ كي يُصار إلى ا

 عالية الجودة وموثوقة. بياناتٍ  توفّر الدراسة االستقصائيّةأن  نبغيي

 

بلد  االستبيانات والتقييمات وتكييفها واختبارها في كلّ  استعراضينبغي  وعليه،

 .دراسة االستقصائيّةقبل إطالق ال

وضع تدابير  أيًضا يجبو. تدريبًا شامالً ق جمع البيانات تدريب فرَ  تعيّنيكما 

 الدراسة االستقصائيّة التي تنطوي على مراقبة الجودة وتنفيذها أثناء مراحل

ر التي نة، أو قائمة األسَ اختيار العيّ  وينبغيجمع البيانات وإدخالها وتحليلها. 

ر األسَ هذه  ؛ وعلى عشوائي ، بشكلٍ دراسةاختيارها للمشاركة في الجرى 

قياس ما إذا كان جميع  وبهدف .على نحو دقيقتمثّل البلد برّمته  أن المختارة

من أهداف  الرابعرات الهدف ، تتطلب مؤشّ دتعليم جيّ حصلون على األطفال ي

ختلفة من الناس داخل البلد. مجموعات م إعداد التقارير حولالتنمية المستدامة 

للباحثين  بشكل يتيح المعيشيّة رسَ لأل دراسات االستقصائيّةلذلك، يجب تصميم ال

ومقارنتها )على سبيل المثال،  ة مختلفة من الناسلنظر إلى مجموعات فرعيّ ا

مناطق وال األَسر األكثر فقًرا؛ ر األكثر ثراًء مقابلواألسَ  ؛مقابل الفتيات فتيانال

المزيد  إشارةٌ إلى أّن الفصل الثالث يتضّمنة(. ة مقابل المناطق الريفيّ الحضريّ 

الدراسات االستقصائيّة لألَسر إجراء ة كيفيّ ة حول من المعلومات التفصيليّ 

 المعيشيّة.

 

الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة الرئيسيّة واألدوات  2.1الجدول يسرد 

المستنِّدة إلى األَسر المعيشيّة، والتي تجمع الكثير من المعلومات الالزمة لرصد 

ًما مع الفئات العمريّة أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من أنها ال تتماشى دائ

وتقّدم هذه . المحدَّدة في مؤّشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

الدراسات أمثلة على البرامج القائمة التي من شأنها توفير البيانات لحساب 

وبالنسبة إلى المسح العنقودي متعّدد . مؤّشرات أهداف التنمية المستدامة

سف دليالً شامالً يمكن الركون إليه لتحديد مؤّشرات المؤّشرات، نشرت اليوني

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الرئيسيّة وغيرها من المؤّشرات 

األخرى التي يمكن رصدها باستخدام بيانات المسح العنقودي متعّدد المؤّشرات 

 .(2020aاليونيسف، )

 

 

 
 المستدامة؟ التنمية أهداف من الرابع الهدف بيانات مصادر هي ما 2.3

 
 

 
رات تُستخدم في حساب مؤشّ  ساسيّةهناك أربعة مصادر بيانات أ

 المصادر من أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه الرابعالهدف 

بيانات و؛ وبيانات التقييم الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

ونظام ؛ ت التقييمة وبياناالمدرسيّ  والدراسات االستقصائيّةالتعداد؛ 

، رالمؤشّ  وبحسبة. معلومات إدارة التعليم أو البيانات اإلداريّ 

استخدام بيانات التي ينطوي عليها  واضحةهناك بعض المزايا ال

ت الفقرا ونستعرض في. الدراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

إلى مصدر البيانات ، مشيرين التالية فئات البيانات العريضة

 ل.المفضَّ 

 

 ة السكانم  نسبة عا

بنسبة السكان الملتحقين  ذات الصلةرات مؤشّ في ما يتعلّق بال

سّربوا ة، أو تيّ المدرس مرحلة الدراسة بالمدرسة، أو الذين أكملوا

ر ضون للتنمّ قوا أهداف تنمية الطفل، أو يتعرّ المدرسة، أو حقّ  من

الدراسة ر بيانات أو العنف في المدرسة، وما إلى ذلك، غالبًا ما توفّ 

األدّق في هذا  تقديرالقياس أو ال االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

شة ة المهمَّ التحاق الفئات السكانيّ  معدالت وبما أنّ  الصدد.

لة تكون ممثَّ  ال  هذه الفئات، فإنّ منخفضة باإلجمال تكونبالمدارس 

مقارنة ببيانات  ارسفي البيانات المستندة إلى المد بالقدر الكافي

 التعداد.بيانات ة ور المعيشيّ األسَ 

 

 من السكان، النسبة الدالّة على هذه راتمؤشّ اليضمن حساب 

 بيانات أو الدراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّةباستخدام بيانات 

، بما في ةة الفرعيّ جميع الفئات السكانيّ ل شمول المؤّشرات ،التعداد

وإذا مضينا خطوة  .دون أو البدووالمشرَّ  قون والفقراءذلك المعوَّ 

 بشكلٍ  الدراسةنات تصميم عيّ  يمكن القوال إنّ ، أبعد من ذلك

من  لكلّ  تمثيليًا عن الدراسة طابعًا البيانات الناتجة يُكسبمناسب 

رات المؤشّ  لحظهذا ال يعني و .المعنيّةة المجموعات الفرعيّ 

 بل أيًضا، فحسبة ة الفرعيّ هذه المجموعات السكانيّ لة الوطنيّ 

 مجموعة كلّ ب الخاصة راتالمؤشّ  إمكانيّة إعداد التقارير بشأن

رصد جهة ل ةخاص أهميّة ويكتسي هذا األمرمنفصل.  على نحو

 في التعليم بمرور الوقت. اإلنصاف
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 (2022، 2016، 2011، 2007)كل خمس سنوات 
 

 عاًما 25-64

 

 
ASER 

 
 التعليم حالة عن السنوي التقرير

ة". م األساسيّ "حالة تعليم األطفال ومستويات التعلّ  ة لألَسر المعيشيّة عنسنويّ  دراسة استقصائيّة

ات، ات القراءة والرياضيّ عاًما في أساسيّ  16و  5اختبار األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  يتمّ و

رصد أهداف التنمية هذا التقرير ليعتمد استخدام والقدرة.  على أساسة همّ صعوبة المَ  زيادة مع

 ر الكفاءة العالمي.مع إطا هالمستدامة على توافق

 

 
 التعليم حالة عن السنوي التقرير مركز

 

 
14 

 

 
 2008سنويًا منذ عام 

 عاًما 3-16

 
ITU إلى الوصول على واألفراد المعيشيّة األَسر قدرة قياس 

 قبل من واستخدامها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 لالتصاالت الدولي االتحاد

الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها من  القدرة على يجمع البيانات حول

 ن )أحدهما قصير واآلخر طويل(.ر واألفراد من خالل استبيانيْ قبل األسَ 

 
 األمم المتحدة
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 2004سنويًا منذ عام 

 
 (البلد حسب) أكثرف سنوات 5 أو 3

 

 
LSMS 

 

 
 دراسة قياس مستويات المعيشة

 وحدة المسح التابعة لمجموعةمن إعداد  ،ةر المعيشيّ ألسَ ل يشتمل على دراسة استقصائيّة"برنامج 

ة في تصميم ة الوطنيّ للمكاتب اإلحصائيّ  تقنيّةر المساعدة الوفّ ت، التي بيانات التنميةل البنك الدولي

 دة الموضوعات".متعدّ  الدراسات االستقصائيّة األسريّةوتنفيذ 

 

 
 البنك الدولي

 

 
37 

 

 
 تختلف حسب البلد

 

 
 كافة األعمار

 
 

MICS 

 
 

 المؤّشراتالمسح العنقودي متعّدد 

 
  ".ا عن النساء واألطفالقابلة للمقارنة دوليً  "بياناتٍ  دراسة استقصائيّة تُنتج

 
 

 اليونيسف
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 ؛1998و 1993 عاميْ  بين األولى جولةال

 ؛2003و 1999جولة الثانية بين عامْي ال

 ؛2010و 2005جولة الثالثة بين عامْي ال

 ؛2013و 2010جولة الرابعة بين عامْي ال

 ؛2017و 2013جولة الخامسة بين عامْي ال

 2020و 2017جولة السادسة بين عامْي ال

 
 مقّدم على إجراؤه يتمّ ) سنوات 4 إلى 0 من األطفال األسرة،
 ،(الرعاية
 (،يتّم إجراؤه على مقّدم الرعاية) عاًما 17 إلى 5 من األطفال

 عاًما 49و 15يتّم إجراؤه بشكٍل منفرد مع الرجل أو المرأة بين 

 
LAMP-Mini الكبار أميّة لمحو الكامل النطاق يقيس األميّة محو ورصد تقييم برنامج. 

 
 اليونسكو

 
 ُمخطَّط

 
 تختلف حسب كّل بلد

 
 فأكثرعاًما  15

 

 
PIAAC 

 
ة المشكالت في البيئات الغنيّ  القراءة والكتابة والحساب وحلّ بالكبار  إلمامم مستويات يقيّ  الكبار كفاءات لتقييم الدولي البرنامج

تصنيف  ويتمّ ة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. بالتكنولوجيا. كما يقوم بتقييم المهارات األساسيّ 

 3ن من ومقياس مكوَّ ، والحساب للقراءة والكتابةنقاط  5ن من مكوَّ  لمامالمشاركين وفقًا لمقياس إ

 المشكالت. نقاط لحلّ 

 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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 ؛2012و 2011 عاميْ  بين األولى الجولة: األولى الدورة
؛ الجولة الثالثة عام 2015و 2014نية بين عامْي الثا الجولة
2017. 

 .2022و 2021الدورة الثانية: الجولة األولى بين عامْي 

 

 
 عاًما 16-65

 
4

D-PISA 

 
 التنمية أجلمن  الطالب لتقييم الدولي البرنامج

م تعريفًا يقدّ كما التعليم اإللزامي.  انتهاء مرحلة قبيلة األساسيّ  ارفالمع م اكتسابيقيّ 

األطفال الت يشمل تقييم معدّ و. عند الحد األدنى منه البرنامج الدولي لتقييم الطالب مقياسل

 سنة. 16و  14الذين تتراوح أعمارهم بين  ،خارج المدرسة

 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 
9 

 
 في األولى الوطنيّة التقارير صدرت. سنوات ثالث كلّ 

 .2020 األول كانون/ديسمبر

 
 عاًما 15

 

 
STEP 

 
 المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّةبرنامج 

ستقصائيّة لألَسر المعيشيّة الدراسة االقيس ت. العملوألصحاب  دراسة استقصائيّة لألَسر المعيشيّة

الذي يستند إليه البرنامج الدولي القراءة والكتابة باستخدام نفس مقياس إجادة القراءة والكتابة ب اإللمام

ة االجتماعيّ  هممهاراتل ذاتيتقييم إجراء . باإلضافة إلى ذلك، يطلب من المجيبين لتقييم كفاءات الكبار

القراءة والكتابة واستخدام ب اإللماموالمهارات األخرى المتعلقة بالعمل، بما في ذلك  ةوالعاطفيّ 

 ات.الرياضيّ 

 

 
 البنك الدولي

 

 
17 

 

 
 متفاوتة

 

 
 عاًما 15-64

 
SWTS االنتقال من ب ذات الصلةم لقياس المعلومات مصمَّ و ،األسرة وصاحب العمل يستند إلىمسح  العمل إلى المدرسة من االنتقال مسح

 المدرسة إلى العمل.

 منظمة العمل الدوليّة
 

34 
 

 متفاوتة
 

 عاًما 15-29

 
Uwezo 

 
ٌم  أويزو القراءة  المهارات األساسيّة في مجال لقياسالتقرير السنوي عن حالة التعليم،  على غرارُمصمَّ

 هذا المسح في أفريقيا جنوب الصحراء. وقد أجري ؛والكتابة والحساب

السنوي  مركز التقرير

  عن حالة التعليم

 تواويزا

 
3 

 
 سنويًا

 
 عاًما 5-16

 
Young Lives 

 
 مسح حياة الشباب

 
 عاًما. 15 البالغين من العمر أكثر منة حول فقر األطفال ة دوليّ دراسة طوليّ 

   (ODID) التنمية الدولية في أكسفورد إدارة
 

4 
 

 سنوات 4-3كّل 
 

 (الُدفعة أساس على/طوليًا) فأكثر عام

 

 

 

 
3

 2021ن عام اعتباًرا مالبرنامج الدولي لتقييم الطالب  في لتقييم الطالب من أجل التنميةالبرنامج الدولي ينبغي دمج . دول حاليًا في التجارب الميدانيّة وعمليّة جمع البيانات داخل البلد 9تشارك . األدوات قيد التطوير التقني المستمر. البرنامج الدولي لتقييم الطالب من أجل التنمية

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-survey
http://www.asercentre.org/#204t2
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/datacollection/default.aspx
https://www.worldbank.org/en/programs/lsms
http://mics.unicef.org/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/mini-lamp-monitoring-progress-sdg4.6.1-2018-en.pdf
http://www.oecd.org/skills/piaac/
https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/WCMS_191853/lang--en/index.htm
http://www.uwezo.net/
https://www.younglives.org.uk/
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 لتحقيننسبة الطالب الم

لقياس  5تقييمات الطالب المستندة إلى المدارستستخدم الحكومات عادةً  

نسبة الطالب الملتحقين حاليًا، والذين يحقّقون الحّد األدنى من معايير 

، أو فهم الطالب العام لموضوعات (4.1.1كما في المؤّشر )الكفاءة 

وتوفّر بعض . معيّنة، أو الطالب الذين يتلقّون التعليمات بلغتهم األم

لّم الُمدَرجة في   التقييمات المستندة إلى األَسر المعيشيّة، مثل وحدات التع

المسح العنقودي متعّدد المؤّشرات، والتقرير السنوي عن حالة التعليم، 

وأويزو، تقديرات الكفاءة في مجال القراءة والكتابة والحساب لدى 

فإّن البيانات ، بالتالي. الطالب واألطفال غير الملتحقين بالمدرسة

شيّة  توفّر ميزةَ إضافيّة المستقاة من التقييمات المستندة إلى األَسر المعي

. تتمثّل في بلورة التقديرات ذات الصلة بكفايات األطفال خارج المدرسة

، يجب أن تتماشى برصد أهداف التنمية المستدامة لكْن، في ما يتعلّق

 .6الدنياالتقييمات مع التعريف العالمي لمستوى الكفاءة 

 

 سياسة التعليم الوطني ة

بالنسبة إلى المؤّشرات المتعلقة بسياسة التعليم، مثل عدد سنوات التعليم 

، ينبغي اللجوء (4.2.5المؤّشر )ما قبل االبتدائي المجاني واإللزامي 

 .السياسة الوطنيّة والبيانات اإلداريّةإلى 

 
 إحصاءات أو تكاليف نظام التعليم

 
نسبة المعلّمين ، مثل حصاءات التعليمبإ الخاصةرات مؤشّ في ما يتعلّق بال

بين إلى التالميذ  نظام استخدام بيانات  يجب( 2.ج.4المؤّشر )المدرَّ
 مينرواتب المعلّ  ويمكن االّطالع على .ةمعلومات إدارة التعليم الوطنيّ 

نفقات التعليم لكّل  ؛ أّماةإحصاءات العمل الوطنيّ  من (5.ج.4ر المؤشّ )
 .ة للبلدانالبيانات الماليّ  خالل متاحة منفهي ( 4.5.4ر المؤشّ )طالب 

 
 
 
 

 

ع أفريقيا الجنوبيّة والشرقيّة تجم   يشّكل تطويرها على المستوى الوطني، باإلضافة إلى تقييمات الطالب التي تمّ  3

دراسة و ،والدراسة الدوليّة لقياس مدى تقد م القراءة في العالمالبرنامج الدولي لتقييم الطالب، لرصد جودة التعليم و

 .ةأمثلة على تقييمات الطالب الدوليّ  االتجاهات الدوليّة في الرياضيّات والعلوم،

م التعلّ  رصدالخاص بالتحالف العالمي ل الموقع االلكتروني زيارةرجى لمزيد من المعلومات، يُ  4

(gaml.uis.unesco.org.) 

 

دف الرابع من أهداف التنمية ما هي مؤّشرات اله 2.4

المستدامة التي يمكن رصدها بواسطة بيانات الدراسة 

 االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة
 

 
من أهداف التنمية  الرابعرات الهدف مؤشّ  2.2الجدول  يسرد

لدراسة االستقصائيّة المستدامة التي يمكن حسابها باستخدام بيانات ا

كاملة القائمة ال 1الملحق ويتضّمن  ة.ر المعيشيّ لألسَ  ةالدوليّ 

ير الجدول يشولتنمية المستدامة. ا الرابع من أهدافرات الهدف مؤشّ ل

رات والمؤشّ  شرحه،ر ومجال واألهداف ورقم المؤشّ الإلى  2.2

رات وتصنيف المؤشّ  ،ةرات المواضيعيّ ة مقابل المؤشّ العالميّ 

 اتسالدراالجدول أيًضا أمثلة على  عرضيكما الموصى به. 

تشتمل التي  الخاصة باألَسر المعيشيّة ةة الرئيسيّ االستقصائيّة الدوليّ 

 ر.مؤشّ  بكلّ  ذات الصلةسئلة األ على حاليًا

 

تجدر اإلشارة إلى أّن هذه القائمة هي قائمة توضيحيّة وليست شاملة 

باإلضافة إلى ذلك، في حين أّن قائمة . للدراسات االستقصائيّة المتاحة

تشّكل موضع توافُق، إالّ أّن بعض تعاريف المؤّشرات المؤّشرات 

على سبيل المثال، المؤّشر )يتطلب مزيًدا من التطوير أو التوحيد 

أو  4.3.1وفي بعض الحاالت، كما في حالة المؤّشر (. 4.5.4

، حتى عندما تكون المؤّشرات ُمحدَّدة بشكل كامل، ال تتوفّر 4.4.1

 .ميع الحاالتالبيانات ذات الصلة بسهولة في ج

 

 جرى، بسهولة ينبغي تطويرها أكثررات التي من أجل تحديد المؤشّ 

 رها وتوافر البياناتة وفقًا لمستوى تطوّ رات العالميّ تصنيف المؤشّ 

رات المؤشّ في حالة تصنيف مستوى  أيّ  نظًرا لعدم وجودو. بشأنها

تطوير الحاالت التي تستدعي رات شّ ة، يلحظ جدول المؤعيّ يضاالمو

وبما . ةرات بأسمائها الرسميّ جميع المؤشّ  وتَرد. بشكٍل أكبرر مؤشّ ال

 ة تجمع عادةً معلوماتٍ ر المعيشيّ ألسَ ل لدراسات االستقصائيّةا أنّ 

 الدالّة علىرات المؤشّ  ، فإنّ المدرسة بدالً من التسجيلب االلتحاقحول 

 إلىاستناًدا عند حسابها  في الواقع االلتحاق بالمدرسةااللتحاق تقيس 

 .لألَسر المعيشيّة الدراسة االستقصائيّة بيانات

 

يعرض هذا القسم، باقتضاب، تعريف بعض المؤّشرات العالميّة 

كما يمكن . والمواضيعيّة المختارة والغرض منها وطريقة حسابها

العثور على شروحاٍت مماثلة لجميع مؤّشرات الهدف الرابع من 

كيفيّة إنتاج : ات الهدف الرابعموجز بيانأهداف التنمية المستدامة في 

معهد اليونسكو ) واستخدام مؤّشرات التعليم العالميّة والمواضيعيّة

 .(2019لإلحصاء، 

http://gaml.uis.unesco.org/


 

 

من   الرابعرات الهدف جميع مؤشّ  2019 عامموجز  يشمل في حين

ز هذا التقرير ، يركّ ذات الصلة ومصادر البياناتأهداف التنمية المستدامة 

تعديل  تمّ  ،ة. لذلكالمعيشيّ  الدراسات االستقصائيّة لألَسرعلى بيانات 

حسب ، في هذا القسم، والواردة راتبالمؤشّ  ذات الصلةصات الملخّ 

. على سبيل المثال بدالً من التسجيل االلتحاقاإلشارة إلى  عبر، المقتضى

الدراسات ة من أمثلة مختارة من األسئلة المستمدَّ  2م الملحق يقدّ و

ي يمكن التو باألَسر المعيشيّة، الخاصة ةة الرئيسيّ الدوليّ االستقصائيّة 

رات المذكورة في هذا حساب المؤشّ بهدف استخدامها لجمع البيانات 

 القسم.

 
 
 

 

 التعليم االبتدائي والثانوي 2.4.1
 

 4.1الغاية 
  
 

 ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم

 يؤدي إلى تحقيق نتائجا نصف وجيّد، ممّ ابتدائي وثانوي مجاني ومُ 

 2030 الة بحلول عامة مالئمة وفعّ تعليميّ 

 

 
  4.1.1 المؤش ر   

 
نسبة األطفال والشباب )أ( في الصفْين الثاني/الثالث؛ )ب( في نهاية التعليم 

اإلبتدائي؛ و)ج( في نهاية التعليم الثانوي اإلعدادي، الذين حقّقوا مستوى 

( الحساب، بحسب نوع iiالقراءة و)( iأدنى على األقل من الكفاءة في )

 الجنس

 الغرض
معرفة ما إذا كان  وذوي الطالبن يمالحكومات والمعلّ  كّل من ريدي

أعضاء منتجين في  قد حصوا على اإلعداد المناسب الذي يجعلهمأطفالهم 

ر يوفّ في هذا اإلطار، م اليوم. ما في سوق العمل المعولَ ، ال سيّ المجتمع

م ة للتعلّ الضروريّ  وادلمقارنة أداء الطالب في الم طريقة 4.1.1ر المؤشّ 

تلقي بيانات الكفاءة أيًضا الضوء على المجاالت التي قد ومدى الحياة. 

أو أنواع التدريس إلى م ات التعلّ ي فيها سياسات التعليم أو استراتيجيّ تؤدّ 

على صالحات ورشة اإلنقطة انطالق ل شّكلا ي، ممّ نتائج أفضلتحقيق 

 ياسات.السمستوى 

 
 حساب المؤش ر

ة لألطفال أو الشباب في المرحلة ر على أنه النسبة المئويّ يُحسب المؤشّ 

د قون أو يتجاوزون مستوى الكفاءة المحدَّ الذين يحقّ  ،ة ذات الصلةالتعليميّ 

 نة.مسبقًا في مادة معيّ 

 التعريف

 
 ،التعليم اإلبتدائيفي  لثالثأو ا في الصف الثانينسبة األطفال والشباب 

التعليم الثانوي اإلعدادي،  مرحلة االبتدائي، وفي نهاية مرحلة نهاية في

 . الحسابالذين حقّقوا مستوى أدنى على األقل من الكفاءة في القراءة و

 
 
 

 

 
 

  أنّ  حيث

 
 قوا أو تجاوزوا الحدّ الذين حقّ  ،nيّة معيّنة تعليمنسبة األطفال والشباب في مرحلة =  

s األدنى من مستوى الكفاءة في المادة
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 هل تعلم؟

، األساسيم ( وحدة التعلّ 2019رت اليونيسف )طوّ 

مهارات ب ذات الصلة جديدة لجمع البياناتوهي أداة 

ن الثاني ة في الصفيْ القراءة والكتابة والحساب األساسيّ 

 وقد تمّ م وجودة التعليم. التعلّ  رصدوالثالث من أجل 

الدراسات االستقصائيّة تطوير الوحدة الستخدامها في 

ة وهي مناسبة تماًما لألدوات المعياريّ  لألَسر المعيشيّة،

 العنقودي مسحوال ،والصحي ديموغرافيلمثل المسح ا

 على رفاه األطفال. أساًساز التي تركّ  ،راتالمؤشّ  دمتعدّ 
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 باستخدام بيانات الدارسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة. مؤّشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي يمكن استنباطها 2.2الجدول  

 

 
 

 
 المجال

 
 

 

 رقم المؤّشر

 
 

 
 شرح المؤّشر

 
 

 
 نوع المؤّشر

  
 

 

 المستوى

 
 

يحتاج مزيًدا من 

 التطوير

 

 الدراسات

 لألسر االستقصائيّة

 الرئيسيّة المعيشيّة

 البيانات معجت التي

 الالزمة
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 مختلف

 التعليم االبتدائي والثانوي

نتائج  تحقيق إلى يؤدي امم   وجي د، ومنصف مجاني وثانوي بتعليم ابتدائي والفتيان الفتيات جميع يتمت ع أن ضمان: 4.1الغاية  

 2030وفع الة بحلول عام  تعليمي ة مالئمة

 

 

 التعلّم

 

4.1.1 

نسبة األطفال والشباب )أ( في الصفْين الثاني/الثالث؛ )ب( في نهاية التعليم اإلبتدائي؛ 

و)ج( في نهاية التعليم الثانوي اإلعدادي، الذين حقّقوا مستوى أدنى على األقل من الكفاءة 

 حسب نوع الجنس( الحساب، ii( القراءة و)iفي )

 

 عالمي

  

 المستوى األول

 

4.1.1(a) ASER, MICS, Uwezo 

 
 اإلكمال

 
4.1.2 

 نسبة إكمال مرحلة التعليم اإلبتدائي والتعليم اإلعدادي والثانوي
 

 عالمي
المستوى األول 

(مؤقت)  

DHS, LSMS, MICS, PIAAC, 

STEP 

  
4.1.4 

االبتدائي اإلبتدائي و التعليم مرحلةسنة قبل نسبة الطالب خارج المدرسة )

 والثانوي(اإلعدادي 

 

 مواضيعي

   
ASER, DHS, LSMS, 
MICS, 

Uwezo 

       

عمالة : مثال
 األطفال

 المشاركة
 

            

 
4.1.5 

الرسمي للصف )التعليم االبتدائي، التعليم  النسبة المئوية لألطفال الذين تجاوزوا السنّ 

 مواضيعي اإلعدادي(
   ASER, DHS, LSMS, 

MICS, 

Uwezo 

       

 
 مرحلة الطفولة المبكرة

ة جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعي  : 4.2 الغاية

  2030 يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي، بحلول عام

 

           

االبتدائيّةاالستعداد للمدرسة   
 

4.2.1 
ـ  األطفال نسبة التنموي الصحيح  المسار على يسيرون الذين شهًرا 59-24بين سّن ال

  iالجنس نوع حسب ،واالجتماعي النفسي والرفاه والتعلّم الصحة مجاالت في
 

 عالمي

  
 المستوى الثاني

 
DHS, MICS 

      
 المشاركة حسب

 في التعليم في

 الطفولة مرحلة

 المبكرة

 

 المشاركة
 

4.2.2 
معدل المشاركة في التعلّم المنظَّم )قبل عام من سّن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي(، 

 بحسب نوع الجنس

 

 عالمي

 
 المستوى األول

ASER, DHS, LSMS, MICS, 

Uwezo, Young Lives 

 االستعداد للمدرسة االبتدائيّة
 

4.2.3 
عون ببيئات تعلّم منزليّة إيجابيّة الخامسة الذين يتمتّ النسبة المئوية لألطفال ما دون سّن 

 ومحفِّّزة

 

 مواضيعي

    
DHS, MICS 

      
حسب المشاركة 

في التعليم في 

مرحلة الطفولة 

 المبكرة

 

 المشاركة
 

4.2.4 
النسبة اإلجماليّة لاللتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في )أ( التعليم ما قبل االبتدائي 

 النماء التعليمي في مرحلة الطفولة المبكرةو)ب( 

 

 مواضيعي

   
ASER, DHS, MICS, 
Uwezo, 

Young Lives 

       

 والتدريب التعليم

 والمهني التقني

العالي والتعليم  

التكلفة، بما في ذلك التعليم ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجي د والميسور : 4.3 الغاية

 2030 الجامعي، بحلول عام

           

  
4.3.1 

ن في التعليم والتدريب النظامي وغير النظامي في األشهر معدل مشاركة الشباب والبالغي

 ، حسب نوع الجنسماضيةاالثني عشر ال

 

 عالمي

  
 المستوى الثاني

AES, MICS, PIAAC, STEP, 

Young Lives 



 

 

 المشاركة
 

4.3.2 

 
 النسبة اإلجماليّة لاللتحاق بالتعليم العالي حسب نوع الجنس

 

 مواضيعي

   
AES, DHS, MICS, 
PIAAC, 

STEP, Young Lives 

        

 
4.3.3 

 24و  15معدل المشاركة في برامج التعليم التقني والمهني )لَمن تتراوح أعمارهم بين 

 سنة( حسب نوع الجنس

 

 مواضيعي

   
AES, MICS, PIAAC, 
STEP, 

Young Lives 
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 المجال

 
 

  

 رر                                                                        رقم المؤشّ شرح المؤشّ  

 
 
 

 نوع المؤّشر

مهارت العمل
 

 ة، ة والمهنيّ المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنيّ  الشباب والكبار الذين تتوافر لديهمتحقيق زيادة كبيرة في عدد : 4:4 الغاية

  2030 ة، بحلول عاموظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرّ  للعمل وشغل
 

 
 

 المهارات

 
  نوع المهارة وي المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حسبذنسبة الشباب والبالغين  4.4.1

 عالمي

  

 معدالت التحصيل التعليمي للشباب والبالغين حسب الفئة العمريّة ومستويات التعليم 4.4.3

 

 مواضيعي

 

 اإلنصاف

ن في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات القضاء على التفاوت بين الجنسيْ : 4.5 الغاية

 2030 ة، بحلول عامة واألطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشّ الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصليّ 

لمؤّشرات مثل ة األدنى/األعلى وغيرها من ارويف/الحضر؛ ُخمس الثمؤّشرات التكافؤ )اإلناث/الذكور؛ الر 4.5.1 

األصليّة؛ والتأثّر بالنزاعات، عند توف ر البيانات( لجميع ماء إلى الشعوب نتحالة اإلعاقة؛ اال

 مؤّشرات التعليم المدَرجة في هذه القائمة التي يمكن تصنيفها.

 

 عالمي

     
 
 
 
 السياسات

 النسبة المئوية للطالب في التعليم االبتدائي الذين تكون لغتهم األولى أو لغتهم المنزليّة هي لغة التعليم 4.5.2

 
 نفقات التعليم لكّل طالب حسب مستوى التعليم ومصدر التمويل 4.5.4

 

 مواضيعي
 
 

 مواضيعي

القراءة والكتابة 

 والحساب

 2030 سواء، بالقراءة والكتابة والحساب، بحلول عام ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساًء على حدّ : 4.6 الغاية

 
 

 المهارات

 

النسبة المئويّة للسكان في فئة عمريّة معيّنة، الذين حقّقوا مستوى ثابت على األقّل من الكفاءة )أ( في : 4.6.1
مهارات اإللمام بالقراءة والكتابة و )ب( مهارات الحساب الوظيفيّة، حسب نوع الجنس

 
 
 عالمي

  
 معّدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب/البالغين: 4.6.2

 

 مواضيعي

 
 المشاركة

 
 معّدل مشاركة الشباب/البالغين األمييّن في برامج محو األميّة: 4.6.3

 
 مواضيعي

الة ة فعّ ة القائمة وتهيئة بيئة تعليميّ ن، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى المرافق التعليميّ ة التي تراعي الفروق بين الجنسيْ أ(: بناء المرافق التعليميّ ) ٤ الغاية البيئة المدرسيّة

 ومأمونة وخالية من العنف للجميع

 

 البيئة

 

 النسبة المئويّة للطالب الذين يعانون من التنّمر على مدى األشهر االثني عشر الماضية: 2.أ.4

 

 مواضيعي

 

   .2020آب /مستوى التصنيف اعتباًرا من أغسطس( 1: )مالحظة

. i  نيسان /أبريل 2آذار و /مارس 13في  تنقيح اسم المؤّشر المعتَمد من قبل فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤّشرات أهداف التنمية المستدامة

 .2021آذار /للجنة اإلحصائيّة في مارس 52الموافقة النهائية بانتظار انعقاد الدورة . 2020

 
 
 

 
 

 

تحديد التصنيف حسب العمر 

 .واإلعاقة
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 Pn  =ل والشباب في مرحلة التعليمعدد األطفا n  مستوى  أيّ في

 s من مستويات الكفاءة في المادة

 

n  =للتقييم الخاضع التعليم مستوى 

s )المادة الخاضعة للتقييم )القراءة أو الرياضيّات = 

 

 االعتبارات الخاصة بالبيانات

المستندة إلى  تقييمات الطالب باستخدام 4.1.1يُحسَب المؤشّر 

ة دوليّ التقييمات الة أو وطنيّ الة حكوميّ التقييمات ال سواء، المدارس

دراسة االتجاهات و البرنامج الدولي لتقييم الطالبمثل  ةقليميّ اإلو

 برنامج تحليل األنظمة التعليميةو الدوليّة في الرياضيّات والعلوم

. يمكن أيًضا لرصد جودة التعليمتجّمع أفريقيا الجنوبيّة والشرقيّة و

الدراسات االستقصائيّة بعض  المستقاة منم استخدام بيانات تقييم التعلّ 

ر إذا كانت متوافقة مع إطار الكفاءة لحساب المؤشّ  لألسَر المعيشيّة

 العالمي.

 

 
  4.1.2 المؤش ر   

 
الثانوي( معّدل إكمال التعليم )التعليم االبتدائي، التعليم اإلعدادي، التعليم  

 
 التعريف

سنوات فوق سّن  5إلى  3الذين تزيد أعمارهم  معدل األطفال أو الشباب

مرحلة تعليميّة، والذين  المنشود في الصف األخير من كلّ االلتحاق 

 .أكملوا هذا الصف

 
 الغرض

يشير معدل اإلكمال إلى عدد األشخاص في فئة عمريّة معيّنة، الذين 

يقيس المؤّشر عدد األطفال و .ذي الصلةأكملوا المستوى التعليمي 

والمراهقين الذين يدخلون المدرسة بشكٍل أو بآخر في الوقت المحّدد، 

ويتقّدمون عبر النظام التعليمي دون تأخير مفرط، وذلك عبر اختيار فئة 

 . عمريّة أكبر بقليل من العمر النظري إلكمال كّل مستوى تعليمي

 

 حساب المؤش ر

عدد األشخاص في الفئة العمريّة ذات الصلة، الذين يتّم التعبير عن 

أكملوا الصف األخير من مستوى تعليمي معيّن، كنسبة مئويّة من 

 .إجمالي السكان من نفس الفئة العمريّة

    
      

 

 

 
 

              =  

            
 
 
 

      n التعليمي المستوى إكمال معدل =    

 
 5إلى  3الذين تزيد أعمارهم  = السكان    

مرحلة الفي الصف األخير من  aرسمي سنوات فوق سّن االلتحاق ال

 .nوا المرحلة والذين أكمل n تعليميّةال

 
سنوات فوق  5إلى  3الذين تزيد أعمارهم  السكان=   

 n تعليميّةالمرحلة الفي الصف األخير من  aرسمي سّن االلتحاق ال

 

 
 ة بالبياناتاالعتبارات ذات الصل

جرى التي  الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّةن جميع تتضمّ 

ذات الصلة أسئلة  ،تقريبًا ،هذا التقرير استعراضها ألغراض إعداد

( حسب العمر. إكماله تمّ  وصفّ التحصيل العلمي )أعلى مستوى ب

التي  دراساتال المستقاة مناستخدام البيانات  األهميّة بمكانمن و

 إذا كان السنّ فر. هذا المؤشّ المشمولة ب ةالكامل ةالعمريّ  فئةال يتغطّ 

ما  في بلدٍ  االبتدائيتعليم ال مرحلة كمل فيه األطفالالرسمي الذي يُ 

التعليم  مرحلة كمل فيه األطفال الرسمي الذي يُ  سنّ وكان ال عاًما 11

 العلمي بالتحصيل ذات الصلةالبيانات  ينبغي جمع، فعاًما 19 الثانوي

 إكمال سنوات فوق سنّ  3) 14 التي تتراوح بين ةللفئة العمريّ 

مرحلة إكمال  سنوات فوق سنّ  5عاًما ) 24و( ةاالبتدائيّ  مرحلةال

مثل لدراسات االستقصائيّة اشّكل تفي هذا السياق، التعليم الثانوي(. 

أمثلة  دراسة قياس مستويات المعيشةو المسح الديموغرافي والصحي

لجميع أفراد  علميالتحصيل ال  حولن معلوماتٍ تتضمّ دة ألنها جيّ 

 في كّل مستوى من ة المعنيّةالعمريّ  فئةي ال، وهي تغطّ األسرة

 مستويات التعليم ذات الصلة.
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 محدودة ةفئات عمريّ  تعتمد لدراسات االستقصائيّةبعض ا على الرغم من أنّ 

مبادرة عاًما( و 65إلى  16)من  البرنامج الدولي لتقييم كفاءات الكبارمثل  -

مسح االنتقال من عاًما( و 29إلى  15)من  المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّة

في حال يمكن استخدامها إالّ أنه  –عاًما(  29إلى  15)من  المدرسة إلى العمل

 .عيّنر ممؤشّ بة ذات الصلة العمريّ الفئة  جمع معلومات كاملة حول

 
 

  4.1.4 المؤش ر

 
يم والتعل االبتدائي، التعليم مرحلة قبل واحدة سنة)  بالمدرسة الملتحقين غير معدل

 االبتدائي، والتعليم اإلعدادي، والتعليم الثانوي(

 

 
 التعريف

بمستوى ألطفال والشباب في الفئة العمريّة الرسميّة لاللتحاق النسبة المئويّة ل

االبتدائي واالبتدائي  ما قبل تعليمي معيَّن، والذين لم يلتحقوا بمرحلة التعليم

 الثانوي أو العالي.و

 
 الغرض

لينالسكان غير الم عددتحديد   ةالعمريّ  فئةال من ضمن، )أو الملتحقين( بالمدرسة سجَّ

فضل أ بحيث يمكن استهدافهم بشكلٍ  ،نمعيَّ  تعليمي مستوىاللتحاق بل ةالرسميّ 

 وضع السياسات المناسبة لضمان وصولهم إلى التعليم.و

 
 المؤش ر حساب

 
ن معيّ تعليمي  مستوىاللتحاق بة لالرسميّ  ح عدد الطالب في السنّ طرَ يُ 

قبل االبتدائي أو االبتدائي أو  ما التعليم رحلةلين )أو الملتحقين( في مالمسجَّ 

عن  يُعبَّر ،ثمّ من  نفسه. سنّ الالسكان في  عدد الثانوي أو العالي من إجمالي

 ذات الصلة. ةالعمريّ  لفئةالسكان في ا عدد ة من إجماليالنتيجة كنسبة مئويّ 

 

 

 
 

 : أنّ  حيث

 
الرسمي  ألطفال والشباب في السنّ امعدل =   

 غير الملتحقين بالمدرسة، n تعليمالمستوى اللتحاق بل

 
اللتحاق الرسمي ل سنّ عدد السكان في ال=   

 nم عليالتمستوى ب

 
لألطفال   i مستوى إسكدب االلتحاقالتسجيل أو =   

 n مستوى التعليمب لاللتحاق الرسمي والشباب في السنّ 

 

 
 بالبيانات الصلة ذات االعتبارات

 
ر ألسَ ل الدراسات االستقصائيّةجميع  طرحعمليًا، ت

المشاركة  حول التي جرى استعراضها أسئلة ةالمعيشيّ 

ر حسب تصنيف هذا المؤشّ  عدّ يُ وة في المدرسة. الحاليّ 

الجنس والموقع والوضع االجتماعي واالقتصادي نوع 

والخصائص األخرى أمًرا ضروريًا لتحديد الفئات 

وقد وافَق فريق التعاون دة من التعليم. ة المستبعَ السكانيّ 

 آب/أغسطس الذي ُعقد في جتماعالبعد االتقني، 

أيًضا لألطفال  4.1.4ر ، على حساب المؤشّ 2019

الرسمي  السنّ  عنأعمارهم سنة واحدة  قلّ الذين ت

 لاللتحاق بالتعليم االبتدائي.

 

 
  4.1.5 المؤش ر

 
النسبة المئوية لألطفال الذين تجاوزوا السّن الرسمي للصف 

 )التعليم االبتدائي، التعليم اإلعدادي(

 
 التعريف

تعليمي )التعليم النسبة المئويّة للتالميذ في كّل مستوى 

االبتدائي واإلعدادي العام( الذين تزيد أعمارهم سنتْين على 

 األقّل عن السّن المحدَّد لصفّهم.

 
 الغرض

يقيس هذا المؤّشر التقّدم المحَرز نحو ضمان إكمال جميع 

عليم االبتدائي والثانوي الفتيات والفتيان دورة كاملة من الت

، على األقّل، الحدّ األدنى من مستويات همضمان تحقيقو الجيّد

قد يكون األطفال تجاوزوا سّن والكفاءة في القراءة والحساب. 

االلتحاق بالصف المحّدد ألنهم بدأوا الدراسة في وقٍت متأّخر 

و/أو أعادوا صفًا أو أكثر من الصفوف السابقة.
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 حساب المؤش ر

 

الملتحقين بمستوى تعليمي  وف،في كّل الصف عدد الطالبيُشار إلى 

، معيّن، والذين تزيد أعمارهم سنتْين أو أكثر عن السّن المحدَّد لصفّهم

كنسبة مئويّة من إجمالي عدد الطالب الملتحقين بمستوى تعليمي معيّن. 

ويكون السّن المحدَّد لاللتحاق بصف معيّن عبارة عن السّن الذي 

 بدأوا الدراسة فيلو أنهم  المعيَّنيُفترض أن يلتحق فيه التالميذ بالصف 

وتقّدموا  كامل، سّن االلتحاق الرسمي بالمرحلة االبتدائيّة، ودرسوا بدوامٍ 

  دون الرسوب أو تجاُوز صّف محّدد. في الدراسة

  

لألَسر المعيشيّة  دراسات االستقصائيّةمن ال ستقاةي البيانات المد تؤدّ ق

تسجيل األعمار في  حيث يتمّ  ،التي أجريت في أواخر العام الدراسي

ر إذا كان شهر الميالد غير مؤشّ لل ات ُمبالغ فيهاإلى تقدير تعداد،تاريخ ال

 معروف.

 
 
 

 مرحلة الطفولة المبكرة 2.4.2
 

 4.2الغاية 
  
 

ة جيدة من تاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعيّ ضمان أن تُ 

المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا النماء والرعاية في مرحلة الطفولة 

 2030 جاهزين للتعليم االبتدائي، بحلول عام

 
                                                 

 
 

 :أنّ  حيث

 
 
 

 n تعليميالمستوى العدد الطالب الملتحقين ب=    
 والذين تزيد أعمارهم عن السّن المحدَّد لصفّهم

     4.2.1المؤش ر    

 

 

لين أو عدد الطالب=     في  g بالصفالملتحقين  المسجَّ

والذين تزيد أعمارهم سنتْين على األقّل عن السّن ، nالمستوى التعليمي 

 المحدَّد لصفّهم

 
لين الطالب عدد إجمالي=    بالمستوى الملتحقين أو المسجَّ

 )جميع الصفوف( n التعليمي

 
لمرحلة( سنوات عدد) مدة=                  ة ا ّ يمي تعل ل  n ا

 
            n =   1 (االبتدائي )(اإلعدادي) 2 أو 

 

 
 بالبيانات الصلة ذات االعتبارات

عمر جميع أفراد األسرة  دراسات االستقصائيّة أسئلة حولجميع ال طرحت

كما . والدةتاريخ العن  تٍ معلوما ، لكنها ال تجمع دائًما نةالعيّ المشمولة ب

به  لتحقالصف الذي ي أسئلة عن دراسات االستقصائيّةمعظم ال تطرح

في بااللتحاق بالمدرسة  ذات الصلةالبيانات  ، على الرغم من أنّ الطالب

 24 إلى 5مثل فئة ، نةة معيّ عمريّ  غالبًا ما تقتصر على فئةالوقت الحالي 

 .عاًما

 

التنموي  المسار على يسيرون الذين شهًرا 59-24بين سّن الـ  األطفال نسبة

 نوع حسب ،واالجتماعي النفسي والرفاه والتعلّم الصحة مجاالت الصحيح في

 7الجنس

 

 التعريف   

المسار شهًرا الذين يسيرون على  59-24نسبة األطفال بين سّن الـ 

 التنموي الصحيح في مجاالت الصحة والتعلّم والرفاه النفسي واالجتماعي

 
 الغرض

 عتبَريُ وزدهار مدى الحياة. الالطريق ل الطفولة المبكرةيُمّهد النماء في مرحلة 

ة من ة وفعاليّ الطفولة المبكرة أحد أكثر االستثمارات أهميّ  نماءاالستثمار في 

صحة البالغين وتعليمهم ب لالرتقاء ابلد القيام بهأّي  يستطيعحيث التكلفة التي 

ويعكس تهم من أجل بناء رأس المال البشري وتعزيز التنمية المستدامة. وإنتاجيّ 

ا ا جيدً ر مؤشرً ويوفّ  ،اإلنصاف منذ البدايةماء في مرحلة الطفولة المبكرة الن

 ة.للتنمية الوطنيّ 

 

الخبراء المشتَرك بين الوكاالت، المعني بمؤّشرات أهداف التنمية المستدامة، وافق فريق  7

. أّما الموافقة النهائيّة 2020أبريل/نيسان  2مارس/آدار و  13على تنقيح اسم المؤّشر في 

.2021للّجنة اإلحصائيّة في مارس/آذار  52فتنتظر انعقاد الدورة 
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الطفولة المبكرة  في مرحلة بالنماء لالرتقاءالجهود المبذولة  من شأن

األفراد  تطالة ة واقتصاديّ ة واجتماعيّ بشريّ  تحسيناتٍ  أن تؤّدي إلى

ا واسع مقياسً  4.2.1ر المؤشّ يشّكل و على حّد سواء. والمجتمعات

 األطفال واستعدادهم لبدء المدرسة. ماءلن النطاق

 
 المؤش ر حساب

والذين  ،شهًرا 59و  24عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

يسيرون على المسار التنموي الصحيح في مجاالت الصحة والتعلّم 

مقسوم على إجمالي عدد األطفال الذين  ،والرفاه النفسي واالجتماعي

الفئة المستهَدفة، ُمعبًَّرا  ضمنشهًرا  59لى إ 24تتراوح أعمارهم بين 

 ة.مئويّ النسبة بال عنه

 

 

  

جمعها باستخدام مؤّشر النماء في  التي تمّ تصبح البيانات  بانتظار أن

كي يتسنّى متاحة لعدد كاٍف من البلدان  2030مرحلة الطفولة المبكرة 

ر بديل )نسبة مؤشّ يُستخدم ، عن أهداف التنمية المستدامة لها اإلبالغ

الذين يسيرون على  ،شهًرا 59-36األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

من المجاالت األربعة  على األقلّ  مجاالت المسار الصحيح في ثالثة

المهارات  ؛ةالجسديّ ؛ المهارات القراءة والكتابة والحسابب اإللمامالتالية: 

أهداف التنمية  لإلبالغ عنم( التعلّ مهارات و ة؛العاطفيّ واالجتماعية 

الُمشار إليه  ،بديلر الهذا المؤشّ  وقد استُخدم، عند االقتضاء. المستدامة

ن، MICS ECDI باسم ذات الصلة بالوضع  عناصر 10من  والمكوَّ

أهداف ب الخاصةة لألطفال، إلعداد التقارير العالميّ  الشامل اإلنمائي

 صياغة ال يتماشى تماًما معغير أنه  ؛2015التنمية المستدامة منذ عام 

الواردة في مؤّشر هدف التنمية المستدامة ذات   ةالتعريف والفئة العمريّ 

 الصلة.

 

 
  4.2.2المؤش ر    

 

 حيث أنّ 
 
 

 

 
 

 59و  24الذين تتراوح أعمارهم بين  األطفال معدل= 
والذين يسيرون على المسار التنموي الصحيح ، شهًرا

 في مجاالت الصحة والتعلّم والرفاه النفسي واالجتماعي

م )قبل عام من سّن االلتحاق الرسمي معدل المشاركة في التعلّم المنظَّ 

 بالتعليم االبتدائي(، حسب نوع الجنس

 59و  24األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين = عدد  
شهًرا، والذين يسيرون على المسار التنموي الصحيح في مجاالت الصحة 

 والتعلّم والرفاه النفسي واالجتماعي

 
 59و  24 بين أعمارهم تتراوح الذين السكان فئة=   

 شهًرا

 
 بالبيانات الصلة ذات االعتبارات

 
 2030 الطفولة المبكرة النماء في مرحلةر مؤشّ يشّكل 

(ECDI2030)  ّعبارة  ، وهو4.2.1ر المقياس الموصى به للمؤش

 التي يحقّقهاة التنمويّ  المخَرجاتعنصًرا لقياس  20 تضمّ أداة  عن

والتي يمكن  ،شهًرا 59إلى  24األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ة القائمة على السكان مثل المسحدمجها في الدراسات االستقصائيّ 

فريق الخبراء المشترك بين  وقد أقرَّ . 8راتد المؤشّ متعدّ  العنقودي

الخاصة ة منهجيّ ال ،رات أهداف التنمية المستدامةالوكاالت المعني بمؤشّ 

 آذار/في مارس 2030ر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة مؤشّ ب

2019 

 

، يُجرى 2030مؤّشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة ب الخاص الشرح على لالّطالع 8

/early https://data.unicef.org/resources- الضغط على الرابط التالي:

/ecdi2030-2030-index-elopmentdev-childhood 
 

 التعريف

النسبة المئويّة لألطفال الذين تقّل أعمارهم سنة واحدة عن سّن االلتحاق 

أكثر من برامج  الرسمي بالتعليم االبتدائي، والذين يشاركون في واحد أو

، بما في ذلك البرامج التي توفّر مزيًجا من التعليم التعلّم النظامي

هذا المؤّشر المشاركة في التعليم في مرحلة الطفولة ويشمل  والرعاية.

 المبكرة وفي التعليم االبتدائي.

 

 الغرض

الذين تقّل أعمارهم سنة واحدة عن فال المؤّشر انفتاح األط هذا يقيس

 .على أنشطة التعلّم المنظَّم ،سّن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي

 
 حساب المؤش ر

 

، كنسبة تعلّم المنظَّمالذين يشاركون في برامج الفي الفئة العمريّة المعنيّة، األطفال يُعبَّر عن عدد 

مئويّة من إجمالي عدد السكان في نفس الفئة العمريّة.

https://data.unicef.org/resources/early-childhood-development-index-2030-ecdi2030/
https://data.unicef.org/resources/early-childhood-development-index-2030-ecdi2030/
https://data.unicef.org/resources/early-childhood-development-index-2030-ecdi2030/
https://data.unicef.org/resources/early-childhood-development-index-2030-ecdi2030/
https://data.unicef.org/resources/early-childhood-development-index-2030-ecdi2030/
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:أنّ  حيث  

                               

   

 
       
 
 

 

 
 الغرض

 
ز عزّ د من أنها تُ م ومستوى رعاية األطفال في المنزل للتأكّ ر إلى قياس بيئة التعلّ يهدف المؤشّ 

 بتوفير، في هذا اإلطار، يُكلَّف مقّدمو الرعاية، داخل المنزل. بهم نمو األطفال وال تضرّ 
 التفاعل ويكتسي. ةرشاد في الحياة اليوميّ التوجيه واإل فضالً عن مواتية،زة وبيئة آمنة ومحفّ 

 ويلبّون احتياجاتهم، قدرات األطفال الناشئةيراعون الذين  ،مي الرعاية المسؤولينمع مقدّ 

.االجتماعي والعاطفي والمعرفيأهميةً بالغة لضمان النماء 

 
=  معدل المشاركة في التعلّم النظامي قبل سنة 

     بالتعليم االبتدائيلاللتحاق  aمن السّن الرسمي 

 

لين أو الملتحقين بالتعليم في  = عدد األطفال المسجَّ

( 1و 0مرحلة الطفولة المبكرة أو التعليم االبتدائي )مستويات إسكد 

الذين تقّل أعمارهم سنة واحدة عن سّن االلتحاق الرسمي بالتعليم 

 a االبتدائي

 

 
   ّن = السكان الذين تقّل أعمارهم سنة واحدة عن س

 a االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي

 

 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات
 

              أسئلة حول عمر الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّةعادةً ما تطرح 
المسح و  أويزو، مثل حيث يسأل البعض ،عليماألطفال ومشاركتهم في الت

، أسئلة حول االلتحاق التحديد، على وجه ّدد المؤّشراتعالعنقودي مت
في  األطفال مشاركةوتجدر اإلشارة إلى أّن مرحلة ما قبل المدرسة. ب

بالنسبة بدوام كامل  من عمرهم ال تكون م في السنوات األولىبرامج التعلّ 
م خارج يئات التعلّ ب االنفتاح على ا يعني أنّ ، ممّ عديد من األطفالإلى ال

ة لألطفال ر النسبة المئويّ يقيس المؤشّ و. طفل وآخر تفاوت بينيالمنزل 
أو جودة  مدى االنفتاحال يقيس  ، غير أنهمم المنظَّ تعلّ ال على ننفتحوالذين ي

 البرنامج.
 

 
  4.2.3 المؤش ر

 
عون ببيئات ة لألطفال ما دون سّن الخامسة الذين يتمتّ النسبة المئويّ 

 تعلّم منزليّة إيجابيّة ومحفِّّزة

 

 التعريف
 

 ،شهًرا 59و  36ة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين المئويّ النسبة 
أو أفراد األسرة البالغون  األبأو  األمفيها  شاركهم أَُسرالذين يعيشون في و

اآلخرون أربعة أو أكثر من أنواع األنشطة التالية في األيام الثالثة 
 الغناء؛ ؛رواية القصص ؛رةالكتب المصوَّ  تصف حالقراءة أو : الماضية

أو /و ذكر األسماء والحساب ؛اللعب ؛اصطحاب األطفال خارج المنزل
 .الرسم

 

 

 
 حساب المؤش ر

 

 59و  36ة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ر على أنه النسبة المئويّ يُحسب المؤشّ 

 جاالت الخاضعة للقياس.الذين يشاركون في األنشطة في الم ،شهًرا

 

                           = 

 

 

 حيث أّن:        

       

عون الذين يتمتّ  شهًرا، 59و 36بين النسبة المئويّة لألطفال =       

 ببيئات تعلّم منزليّة إيجابيّة ومحفِّّزة

 

عون ببيئات الذين يتمتّ شهًرا،  59و 36= عدد األطفال بين           

 تعلّم منزليّة إيجابيّة ومحفِّّزة

 

 شهًرا. 59 – 36د السكان في الفئة العمريّة = عد        

 

 

 

 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات            
 
ز التي تركّ  الدراسات االستقصائيّةأو وحدات  لدراسات االستقصائيّةطرح اعادةً ما تَ  

مي الرعاية حول اآلباء أو مقدّ على سئلة األالطفولة المبكرة  النماء في مرحلة على
كما تطرح التي ينخرطون فيها مع أطفالهم الصغار.  نماء،األنشطة الداعمة لل أنواع

ر المواد مدى توفّ  حولالرعاية  يممقدّ  األسئلة على بعض الدراسات االستقصائيّة
م. دعم التعلّ  والتي من شأنها ،األخرى في المنزل األغراضمثل الكتب واأللعاب و

لتحفيز المبكر ا حولسئلة أرات المؤشّ ة ددّ متع وحات العنقوديّةالمسكما يمكن تضمين 
بيانات حول الوالتي يمكن استخدامها لتوليد  ،والرعاية سريعة االستجابة في المنزل

المعياريّة الخاصة بالدراسة في مرحلة الطفولة  وحدةالمن  كجزءٍ  ،4.2.3ر المؤشّ 
في بعض من المسوحات الديموفرافيّة والصحيّة  مماثلة بياناتٍ  جمع كما تمّ  المبكرة؛
 .البلدان
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:حيث أنّ     
 

لنسبة اإلجماليّة لاللتحاق بالتعليم في =    ا
cي الفئة مرحلة الطفولة المبكرة ف

 

 
   4.2.4 المؤش ر   
 

التعليم ما  (أ)النسبة اإلجماليّة لاللتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في 

 النماء التعليمي في مرحلة الطفولة المبكرة (ب)قبل االبتدائي و

 
 التعريف

إسكد )مستوى في )أ( التعليم ما قبل االبتدائي  (االلتحاقالتسجيل )أو إجمالي 

 (01إسكد )مستوى و )ب( النماء التعليمي في مرحلة الطفولة المبكرة  (02

بغّض النظر عن العمر، والذي يعبَّر عنه كنسبة مئويّة من عدد السكان في السّن 

 ذات الصلة. بمستوى التعليمالرسمي الخاص 

 
 الغرض

المستوى العام للمشاركة في فئتْي التعليم في مرحلة الطفولة  يقيس المؤّشر

مبكرة: التعليم ما قبل االبتدائي والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. وتشير القيَم ال

لتعليم في مرحلة الطفولة قدرة النظام التعليمي على تسجيل األطفال في سّن ا إلى

 .المبكرة

 
 المؤش ر حساب

لين الطالب عدد عن يُعبَّر  في التعليم من المعيّنة بالفئة( الملتحقين أو) المسجَّ

الرسمي لاللتحاق  كنسبة السكان الذين ُهم في السنّ  المبكرة الطفولة مرحلة

 بالمستوى التعليمي ذات الصلة.

 

                        

 

 

 

 
 في التعليم بفئة االلتحاق أو التسجيل=   

 c المبكرة الطفولة مرحلة

 
 c  للفئة الرسمي السنّ  في السكان=   

 
c  =مرحلة في والنماء( 0 إسكد مستوى) المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم 

 مستوى) االبتدائي قبل ما التعليم أو( 01 إسكد مستوى) المبكرة الطفولة
 (02 إسكد

 
 بالبيانات الصلة ذات االعتبارات

البيانات الالزمة لحساب هذا يمكن الحصول على 

 لدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّةر من االمؤشّ 

األطفال. ب الخاصةة التي تجمع البيانات األساسيّ 

 الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة عادةً تطرح و

(. تسجيلالمدرسة )في مقابل الب االلتحاقأسئلة حول 

بسبب إدراج التالميذ  بالمائة 100ر يتجاوز المؤشّ  وقد

 هملتحاقبسبب ا  المناسبفوق أو تحت السنّ الذين ُهم 

 ر.المتأخّ المبكر أو 

 
 

 

 العالي والتعليم والمهني التقني والتدريب التعليم 2.4.3

 
 4.3الغاية 

 
 

 

 
ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول 

على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، 

 2030 بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام

 

 
  4.3.1المؤش ر 

 
 

معدل مشاركة الشباب والبالغين في التعليم والتدريب النظامي وغير النظامي 

في األشهر االثني عشر السابقة، حسب نوع الجنس
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 التعريف

عاًما؛  24إلى  15من فئة عمريّة معيّنة )مثالً:  الكبارالشباب و نسبة

 والتدريبأالذين يشاركون في التعليم  عاًما، وغير ذلك( 64إلى  25

النظامي أو غير النظامي في فترة زمنيّة معيّنة )األشهر االثني عشر 

 الماضية على سبيل المثال(.

 
 الغرض

هذا المؤّشر مستوى مشاركة الشباب والكبار في التعليم والتدريب  ظهريُ 

 بجميع أنواعه.

 
 المؤش ر حساب

الذين يشاركون في ة المختارة، في الفئات العمريّ  األشخاص عدد

، المعبَّر عنه كنسبة مئويّة غير النظامي وأوالتدريب النظامي أالتعليم 

 من إجمالي عدد السكان في الفئة العمريّة نفسها.

 

            

 

  

 ومسح حياة الشباب مبادرة التوظيف من أجل المهارات واإلنتاجيّة دّ تعَ 

كما التي تسأل المجيبين عن التدريب أثناء العمل.  مسوحاتأمثلة على ال

عن المشاركة في  لقوى العاملة معلوماتٍ ل الدراسات االستقصائيّةر توفّ 

ة للمشاركة في التعليم بين الدراسات تختلف الفترة المرجعيّ والتعليم. 

سوء ا يؤدي إلى شهًرا، ممّ  12من  ة وغالبًا ما تكون أقلّ االستقصائيّ 

 التي تغّطيها نظاميالتعليم غير ال أنواع ختلفتر. كما المؤشّ تقدير 

ة مقارنة البيانات ر على إمكانيّ ا يؤثّ المسح، ممّ  األسئلة المطروحة في

، تهامقارن ةلتحسين توافر البيانات وقابليّ ومن مصادر مختلفة. المستقاة 

وحدة مسح يمكن استخدامها لجمع  فريق التعاون التقني على بلورة عمل

)معهد اليونسكو لإلحصاء،  4.3.1ر حساب المؤشّ بهدف نات البيا

2019.) 

 
 

  4.3.2 المؤش ر   

 
 النسبة اإلجماليّة لاللتحاق بالتعليم العالي حسب نوع الجنس

 
 

 
 

 : حيث أنّ 

 
 
 
 

 

معدل مشاركة السكان الذين ُهم في الفئة      = 
التعليم والتدريب النظامي وغير  في  iالعمريّة  
النظامي

 التعريف

التعليم العالي، بصرف النظر عن العمر، معبًّرا عنه االلتحاق ب إجمالي

كنسبة مئويّة من السكان في الفئة العمريّة ذات الخمس سنوات التي تلي 

 .التعليم الثانوي مباشرةً 

 الغرض

 مستوى المشاركة العام في التعليم العالي، ويشير إلى يقيس هذا المؤّشر

في التعليم  من فئة عمريّة محّددة الطالبإلحاق قدرة النظام التعليمي على 

    العالي.

 المؤش ر     حساب  

لين )أو عدد الطالب            ، معبًّرا في مرحلة التعليم العالي ( الملتحقينالمسجَّ

   السكان في الفئة العمريّة ذات الخمس سنوات التي  عنه كنسبة مئويّة من         

 .اشرةتلي التعليم الثانوي مب         

                  

                                           =

                                     
 في                                                                     i الذين ُهم في الفئة العمريّة السكان التحاق أو تسجيل=   

 التعليم والتدريب النظامي وغير النظامي 

 
 i العمريّة الفئة في السكان=   

 
i  =15  ذلك.عاًما، وغير  64إلى  25عاًما فأكثر؛  15عاًما؛  24إلى 

 
 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات

 فيمتاحة بسهولة  لبيانات المتعلقة بالتعليم النظاميا على الرغم من أنّ                  
   أنّ ، إالّ الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة التي جرى استعراضها 

 .شيوًعا التدريب المهني أقلّ بأو  نظاميبالتعليم غير ال ذات الصلة األسئلة
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 :أنّ  حيث

 7و 6و 5 إسكد مستويات) العالي بالتعليم االلتحاق نسبة إجمالي=   
 (8و

 

 التعريف

 
 5مستويات إسكد ) العالي بالتعليم االلتحاق أو التسجيل=   

 (8و 7و 6و

 
لاللتحاق  a الرسميّة العمريّة الفئة في السكان=   

 (8و 7و 6و 5بالتعليم العالي )مستويات إسكد 

 

 سّن الرسمي لاللتحاق بالتعليم العالي بأنها توازي فئةالسكان في التُقدَّر فئة 

 الخمس سنوات التي تلي التعليم الثانوي مباشرةً. 

 
 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات

 
، الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة التي جرى استعراضهاالعديد من  طرحت

 المسح العنقودي متعّدد المؤّشرات،   و دراسة قياس مستويات المعيشة،بما في ذلك 
مبادرة المهارات من أجل التوظيف و البرنامج الدولي لتقييم كفاءات الكبار،و

ة، التعليم. من الناحية المثاليّ  مجعن مشاركة أفراد األسرة في برا أسئلة، واإلنتاجيّة
 التعليم مرحلةإلتمام  الرسمي سنّ على ال ااستخدامه سيتمّ  تيال ةالعمريّ  فئةعتمد الت

االلتحاق  فيها سنّ  كونعلى سبيل المثال، في البلدان التي ي في البلد المعني. الثانوي
 جَمع عدديُ ، سنوات 3 المرحلة ةمدّ عاًما و 15التعليم الثانوي مرحلة الرسمي ب

مقارنتهم بالسكان الذين تتراوح تتّم جميع الطالب الملتحقين بالتعليم العالي و
إلى  بااللتحاقتوجيه األسئلة المتعلقة  يتمّ عادةً  لكْن،عاًما.  22و  18أعمارهم بين 

طالب ال يُستبعَد ،وبالتالي ؛عاًما 24إلى  5راوح أعمارهم بين األشخاص الذين تت
بالتالي، عاًما.  24الذين تزيد أعمارهم عن  ،التعليم العاليلة الملتحقون في مرح

المستقاة من الدراسات االستقصائيّة بيانات باالستناد إلى الر هذا المؤشّ  حساب إذا تمّ 
 في برامج التعليم العالي.  تقدير المشاركة اءس، فقد يُ لألَسر المعيشيّة

 
  4.3.3 المؤش ر

 أعمارهم تتراوح لَمن)والمهني  التقني التعليم برامج في المشاركة لمعدّ 

 حسب نوع الجنس( سنة 24 و 15 بين

 

النسبة المئويّة للشباب الذين 

و  15تتراوح أعمارهم بين 

في  المشاركينعاًما،  24

ني أو المهني سواء التعليم التق

أو داخل  نظاميفي التعليم ال

، في أخرى ماكنأالعمل أو في 

فترة  تاريخ معيّن أو خالل

 .محّددة

 
 الغرض

 

يقيس هذا المؤّشر مستوى مشاركة الشباب في التعليم 

 .والتدريب التقني والمهني

 
 المؤش ر حساب

 

 24و  15لشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ا عدد

 المهني سواء فيفي التعليم التقني و المشاركينعاًما، 

مستويات التعليم الثانوي وما بعد الثانوي أو العالي، 

الذي يُعبَّر عنه كنسبة مئويّة من السكان في نفس الفئة 

 .العمريّة

 

 :أنّ  حيث

 

    15 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب مشاركة معدل=     
 ريب التقني والمهني والتد التعليم في عاًما 24و

 

 24و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب التحاق أو تسجيل=  
 والمهني التقني والتدريب لتعليما في عاًما

 

 عاًما 24و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين السكان=  

 
 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات

على الرغم من أّن جميع الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة التي جرى 

التعليم النظامي، إاّل  استعراضها تطرح أسئلة حول االلتحاق أو التسجيل الحالي في

أّن التعليم التقني والمهني ليس متاًحا دائًما كخيار لإلجابة. وعليه، فإّن إضافة خيارات 

نه معالجة أعن التعليم التقني والمهني من ش اإلجابة التي تميّز التعليم الثانوي العام

.هذه الثغرات في المعلومات
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هني في مجموعة متنوعة من األماكن، بما ويمكن توفير التعليم والتدريب التقني والم
في ذلك المدارس والجامعات وبيئات مكان العمل وغيرها. وبهدف تحسين توافر 

فريق التعاون التقني على تطوير وحدة مسح  البيانات وقابليّة مقارنتها، فقد عملَ 
)معهد اليونسكو  4.3.3يمكن استخدامها لجمع البيانات بغية حساب المؤّشر 

 (.  2019ء، لإلحصا

 

 
 مهارات العمل 2.4.4

 
                                                                   4.4 الغاية

                                                 

 المؤش ر حساب
يُحَسب المؤّشر على أنه النسبة المئويّة لفئة محّددة من السكان، أشارت خالل مسح 
أجري معها، إلى استخدامها بعض وسائط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
األشهر الثالثة األخيرة؛ على سبيل المثال، استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات 

ت تعلّم متنّوعة، فضالً عن استخدام مهارات واالتصاالت في مواد مختلفة أو مجاال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل أو خارج المدرسة أو مكان العمل، والحّد 
األدنى من الوقت الذي يقضونه في استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت داخل وخارج المدرسة أو مكان العمل، وتوافر القدرة على االتصال 

  ة االنترنت داخل أو خارج المدرسة أو مكان العمل. بشبك
 

       
        

 

 حيث أّن:
 

  
 

 

الذين يملكون مهارات  a= معدل األشخاص في فئة عمريّة               
sفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  تتوافر الذين والكبار الشباب عدد في كبيرة زيادة تحقيق        

  المهارات ذلك في بما المناسبة، المهارات لديهم        

  ولمباشرة الئقة وظائف غلوش   للعمل ة،والمهني   ةالتقني         

 2030 عام بحلول ة،الحر   األعمال       

 

  

 

 
 4.4.1 المؤش ر

  

 
ذوي المهارات في مجال تكنولوجيا نسبة الشباب والبالغين 

 المعلومات واالتصاالت، حسب نوع المهارة

 

 
 التعريف

( عاًما 24و 15 بين أعمارهم تتراوح الذين) الشباب نسبة

عاًما فأكثر( الذين انخرطوا في  15لغين من العمر البا) والبالغين

أنشطة معيّنة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 ر الثالثة األخيرة.األشه

 
 الغرض

االفتقار إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أحد  شّكلي

االستفادة الكاملة من إمكانات  حول دونة التي تالحواجز الرئيسيّ 

ر يمكن استخدام المؤشّ وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

مهارات ب هادفة بغية االرتقاءلتوجيه السياسات ال 4.4.1

، وبالتالي المساهمة في مجتمع ومات واالتصاالتتكنولوجيا المعل

 للجميع. شامل معلوماتٍ 

 

 
الذين يملكون  a عمريّة فئة في األشخاص عدد= 

   sمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
  a العمريّة الفئة في السكان=   

 
= a  الشباب(، عاًما  24إلى  15الفئة العمريّة من(

 عاًما فأكثر )البالغون( 15والبالغين من العمر 

 
= s نوع المهارة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات

 
أو  الدراسات االستقصائيّةبعض  إالّ أنّ ، على الرغم من أّن األمر ليس شائعًا

العاملة من البالغين والشباب  مة لقياس مشاركة القوىالوحدات المصمَّ 
تكنولوجيا  مجال مهاراتهم في حولجيبين هم تطرح أسئلة على الممهاراتو

طرح ( 2014)اقترح االتحاد الدولي لالتصاالت  وقد. المعلومات واالتصاالت
في معرض جمع  مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألسئلة الخاصة ب
ي أعّده لقياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات الدليل الذفي البيانات، وذلك 

يات التحدّ  وتتمثّل إحدى. واالتصاالت واستخدامها من قبل األسَر واألفراد
يعتمد على المعلومات  في كونهر قياس هذا المؤشّ  التي تعترضة الرئيسيّ 

لك أنواع األنشطة التي ، بما في ذالمستقاة من المشاركين في المسح فحسب
 .ليس مستوى كفاءتهم ، ولكنْ قاموا بها
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  4.4.3المؤش ر 

 

 ىمعدالت التحصيل التعليمي للشباب والبالغين حسب الفئة العمريّة ومستو

 التعليم

 
 التعريف

 ما يتمّ  عادةً وبلوغه أو إكماله.  توزيع السكان حسب أعلى مستوى تعليمي تمّ 

يمكن  ، ولكنْ عاًما أو أكثر 25 البالغين من العمر ر للسكانالمؤشّ  استخدام هذا

 ،مستوى تعليمي لكلّ  ،ريقيس المؤشّ وعاًما(.  24إلى  15أيًضا حسابه للشباب )

 إشارةٌ إلى أنّ . على األقلّ  يسكان الذين أكملوا هذا المستوى التعليمنسبة ال

 (.إسكدللتعليم ) مقنَّنوفقًا للتصنيف الدولي ال تُحدَّد مستويات التعليم

 
 الغرض

نظام الر هيكل المؤشّ  هذا يعكسفي الواقع، ة للسكان. إظهار التركيبة التعليميّ 

كما . إلى زيادة فرص التعليم راميةه السياسات اليوّجِّ ه، كما أداءو يالتعليم

ألفراد ا الذي يضمّ  لرأس المال البشري االتحصيل التعليمي أيًضا مقياسً يشّكل 

 والدول بأسرها.

 

 
 المؤش ر حساب

يقاس على )يُعبَّر عن عدد األشخاص الذين بلغوا مستوى معيّن من التعليم 

كنسبة مئويّة من إجمالي السكان في نفس ( أساس أعلى مستوى تّم إكماله

 .العمر

 

 

 
 
 
 
 

 : أنّ  حيث

 n، التي بلغت مستوى التعليم i عمريّة فئة في السكان نسبة=   

 

 

 n، الذين بلغوا مستوى التعليم i= السكان في الفئة العمريّة    

 

 
 i العمريّة الفئة في السكان=   

 
 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات

 
 

كما هو الحال بالنسبة إلى األسئلة المتعلقة بالمدرسة أو المشاركة في التعليم، يتّم 
دراسات االستقصائيّة طرح األسئلة ذات الصلة بالتحصيل الدراسي في جميع ال

وتشّكل الدراسات (. 2.2يُرجى االّطالع على الجدول )لألَسر المعيشيّة تقريبًا 
االستقصائيّة للقوى العاملة المصدر األكثر شيوًعا للبيانات المتعلقة بالتحصيل 

المسح  كما تُعّد تعدادات السكان ومسوحات العيّنات الدوليّة، مثل. العلمي
المسح العنقودي  أو يات المعيشة،ودراسة قياس مست و ي،الديموغرافي والصح

 .متعّدد المؤّشرات، مصدًرا آخر للبيانات ذات الصلة
 

 

 اإلنصاف 2.4.5

 
 4.5الغاية 

  
 

 التعليم في نالجنسي   بين التفاوت على لقضاءا

 جميع إلى الوصول فرص تكافؤ وضمان

 للفئات المهني والتدريب التعليم مستويات

 اإلعاقة ذوي لألشخاص ذلك في بما الضعيفة،

 في يعيشون الذين واألطفال ةاألصلي   والشعوب

 2030 عام بحلول ة،هش   أوضاع ظل  

 
 

   4.5.1 المؤش ر   

 
ة األدنى/األعلى رور؛ ُخمس الثالذكور؛ الريف/الحضَ /مؤّشرات التكافؤ )اإلناث

إلى الشعوب األصليّة؛ والتأثّر  نتماءاإلعاقة؛ االّشرات مثل حالة وغيرها من المؤ

في هذه القائمة بالنزاعات، عند توف ر البيانات( لجميع مؤّشرات التعليم المدَرجة 

االتي يمكن تصنيفه
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 التعريف

تُعتبَر موضع دة لمجموعات محدّ  رات التكافؤ بياناتٍ مؤشّ  حتاجت

ر لمجموعة واحدة إلى تلك ل نسبة قيمة المؤشّ تمثّ وهي . اهتمام

المجموعة األكثر  تُشّكلعادةً ما والخاصة بالمجموعة األخرى. 

بالضبط إلى التكافؤ بين  1تشير القيمة والبسط. حرمانًا 

 ن.المجموعتيْ 

 
 الغرض

ن من الفئات ن فرعيتيْ بين مجموعتيْ  التفاوت العاممستوى قياس 

 ن.معيّ ر ق بمؤشّ هتمام فيما يتعلّ ا التي تُعّد موضع

 
 المؤش ر حساب

مجموعة األكثر حرمانًا على األرجح الخاصة بالر قيمة المؤشّ  متُقسَ 

 االهتمام. ة األخرى محلّ ة الفرعيّ ر المجموعة السكانيّ على قيمة مؤشّ 

 

 
 

 
 : حيث أنّ 

 
 وغير الموقع، الثروة، الجنس، نوع) البُعد تكافؤ مؤّشر=   

 (ذلك

 
 الذي يحتاج قياس التكافؤ. i المؤّشر=   

 

d  ،المجموعة األكثر حرمانًا على األرجح )مثالً: النساء =

 واألشد فقًرا، وسكان الريف، وغير ذلك(

 

a  ،المجموعة األكثر حظوةً على األرجح )مثال: الرجال =

 واألكثر ثراًء، وسكان المناطق الحضريّة، وغير ذلك(

 
، ينشر معهد التنمية المستدامةرات أهداف جميع مؤشّ إلى بالنسبة 

 ناظرة، والتي تكون متلةرات التكافؤ المعدَّ اليونسكو لإلحصاء مؤشّ 

أكبر ر التكافؤ ما كان مؤشّ . وكلّ 2و  0بين  وتتراوح 1 قيمة حول

 التي تتمّ المقارنة بينهما.ن زاد التفاوت بين المجموعتيْ كلّما ، 1من 

 لنحو التالي.ل على ار التكافؤ المعدَّ مؤشّ  ويُحتَسب

 
 
 
 
 
 

 
 : حيث أنّ 

 
 وغير والموقع، والثروة، الجنس، نوع) البُعد تكافؤ مؤّشر=                 

 المعدَّل (ذلك
 

المعتَمدة في تحديد مؤّشر التكافؤ غير  بنفس الطريقة aو  dو  iIndتُحدَّد 
 المعدَّل

  

 
 بالبيانات الصلة ذات االعتبارات

الل تصنيف البيانات حسب أبعاد ر من خحساب هذا المؤشّ  يتمّ 

بين رات الموقع( ومقارنة المؤشّ  ؛الثروة ؛الجنسنوع ) تكافؤال

ر سمة المؤشّ قِّ  عن طريقهذه المقارنة وتجري ن. مجموعتيْ 

، الفقراء( تقليديًا )على سبيل المثال أقّل حظوةً مجموعة ب الخاص

، )على سبيل المثال تقليديًا األكثر حظوةً على المجموعة 

نفس البيانات  استناًدا إلىرات التكافؤ مؤشّ  وتُحتَسباألغنياء(. 

إلى  وال تدعو الحاجةة. رات األساسيّ المؤشّ الُمستخَدمة لحساب 

التصميم األصلي للمسح  شتمليجب أن يكما . مزيد من البيانات

ة جمع البيانات من المجموعات السكانيّ ذات الصلة بخطط على 

مختلف المجموعات ة بين مقارن لتمّكن من إجراءة ليّ الفرع

من  الرابعنحو تحقيق الهدف  الُمحَرز مالتقدّ  لجهة ةالسكانيّ 

 أهداف التنمية المستدامة.

 
 

  4.5.2 المؤش ر   

 
الذين تكون لغتهم  ،النسبة المئويّة للطالب في التعليم االبتدائي

 األولى أو لغتهم المنزليّة هي لغة التعليم

 
 التعريف

 
النسبة المئويّة لطالب المرحلة االبتدائيّة، الذين تكون لغتهم األولى أو لغتهم 

 المنزليّة هي لغة التعليم.
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 الغرض

يقيس هذا المؤّشر مدى تعلّم األطفال في التعليم االبتدائي في لغة مألوفة لهم 

تواصل والفهم في الفصول مفتاح الاللغة في الواقع، تشّكل  .ويتقنونها على األرجح

 .ماللغة األم بتحسين نتائج التعلّ استخدام بط التعليم بتراوقد  ؛ةالدراسيّ 

 
 المؤش ر حساب

عدد الطالب الملتحقين في التعليم االبتدائي، والذين تكون لغتهم األولى أو لغتهم 

مئويّة من إجمالي عدد الطالب ، والمعبَّر عنه كنسبة التعليم اتلغ واحدة منالمنزليّة 

 في المرحلة االبتدائيّة.

 

 
 

 
 :حيث أنّ 

 
لغتهم ( الذين تكون 1= نسبة الطالب في التعليم االبتدائي )مستوى إسكد  

 واحدة من لغات التعليم األولى أو لغتهم المنزليّة
 

ولى لغتهم األ( الذين تكون 1= عدد الطالب في التعليم االبتدائي )مستوى إسكد  
 واحدة من لغات التعليم أو لغتهم المنزليّة

 
 (1= عدد الطالب في التعليم االبتدائي )مستوى إسكد  
 
 

 بالبيانات الصلة ذات االعتبارات

يتمثّل القيد الرئيسي في استخدام بيانات التقييم الدولي لقياس المؤّشر في كون 

بدالً من ذلك، يجمع التقييم معلومات حول لغة . لغة التدريس غير متاحة بسهولة

االختبار، على الرغم من أّن هذه األخيرة تتطابق عموًما مع لغة التدريس 

َسر المعيشيّة، التي ترّكز على وتطرح الدراسات االستقصائيّة لأل. الرسميّة

وأويزو، والمسح العنقودي متعّدد  مثل التقرير السنوي عن حالة التعليم، –التعليم 

، باإلضافة ةأسئلة حول لغة المنزل الرئيسيّ  - المؤّشرات، ومسح حياة الشباب

 .ة في المدرسةإلى لغة التدريس األساسيّ 

 
 
 

 

 

 

 

 
  4.5.4 المؤش ر   

 
التعليم لكّل طالب حسب مستوى التعليم ومصدر نفقات 

 التمويل

 

 التعريف

 

لمستوى تعليمي معيّن  ،إجمالي التمويل األولي من الحكومة والمصادر الخاصة والدوليّة

كنسبة مئويّة من ( i)ويُعبَّر عن النتائج  .لكّل طالب ملتحق بهذا المستوى في سنة معيّنة

وعند إصدار  (.ثابت)بالدوالر كتعاُدل القوة الشرائيّة ( ii) و الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

 .ر بحاجة مزيد من التطوير المنهجي، كان هذا المؤشّ هذا التقرير

 

 الغرض

 

ل وسطي، والتي تتجاوز الموارد المستثَمرة على طالب واحد كمعدّ حجم هذا المؤّشر  عكسي

وتكتسي المعلومات . كّل طالبعلى  إجمالي اإلنفاقالمصادر الحكوميّة بحيث يمكن حساب 

ويتيح التعبير ذات الصلة باإلنفاق أهميّة كبرى لجهة تقييم كلفة التعليم المباشرة على األَسر. 

عن المؤّشر، إّما كنسبة مئويّة من نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي أو بالدوالر 

بين البلدان؛ كما أّن استخدام القيَم  األمريكي الثابت لتعاُدل القوة الشرائية، إمكانيّة المقارنة

ر الموارد الحقيقيّة  الثابتة عند النظر إلى بيانات السالسل الزمنيّة ضروري لتقييم كيفيّة تطو 

 .)مع إزالة آثار التضّخم( بمرور الوقت

 

 حساب المؤش ر
 

)بما في ذلك التحويالت المدفوعة لكْن مع استثناء التحويالت  اإلجمالي التمويل األولييُقَسم 

الواردة( من الحكومة )المركزيّة واإلقليميّة والمحليّة( والمصادر الخاصة )األَسر المعيشيّة 

)ما قبل االبتدائي؛  الدوليّة لمستوى تعليمي معيّن وأوغيرها من المصادر الخاصة( 

ب الطعلى عدد  الوالعالي(  ؛وغير العاليبعد الثانوي االبتدائي؛ اإلعدادي؛ الثانوي؛ ما 

مئويّة من الناتج النسبة ال( i)وتُقَسم النتيجة على   بهذا المستوى في سنة معيّنة. ينملتحقال

ويمكن حساب المؤّشر لمصادر . بالدوالرتعاُدل القوة الشرائيّة  (ii) و المحلي اإلجمالي للفرد

  .ادر الخاصةالتمويل الفرديّة، كنفقات المص
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 :حيث أنّ 

 

 sمن مصدر التمويل  n= نفقات التعليم لكّل طالب في مستوى التعليم  
 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليكنسبة مئويّة من 

 

من مصدر  nنفقات التعليم لكّل طالب في مستوى التعليم =  
 ةبالدوالر األمريكي الثابت لتعاُدل القوة الشرائيّ  sالتمويل 

 

 sمن مصدر التمويل  n= اإلنفاق على مستوى التعليم  

 

 nااللتحاق بمستوى التعليم =  

 

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي=  

 

 ةالثابت لتعاُدل القوة الشرائيّ الدوالر األمريكي =  

 

 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات
 
ن ، لحساب المكوّ إنفاق األسرة على التعليمب المعلومات ذات الصلة جمع يتمّ 

دراسات عة من ال، من خالل مجموعة متنوّ رالخاص من المؤشّ 
دراسة قياس مستوى المعيشة والدراسات  ، بما في ذلكاالستقصائيّة
 دراسات من حيثتختلف هذه الو. ر المعيشيّةاألسَ  اتميزانيّ ل يّةاالستقصائ

ذات  بياناتالوال يمكن دائًما مقارنة  ،ة ونوع المعلومات التي تجمعهاكميّ 
 اإلنفاق. ب الصلة

 
، نشر معهد اليونسكو لإلحصاء جمع البيانات عالية الجودةعمليّة لدعم 

الدراسات دلياًل إرشاديًا حول تصميم وتنفيذ ( 2018)والبنك الدولي 
ر يوفّ كما . شمل قياس اإلنفاق على التعليملألَسر المعيشيّة، ي االستقصائيّة

 توحيدتعزيز ( 1)ة من أجل دة من المبادئ التوجيهيّ الدليل مجموعة موحَّ 
، دراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّةفي ال بيانات اإلنفاق على التعليم

عبر  ،بسهولة أكبر ،جمعها البيانات التي تمّ مقارنة  ضمان قابليّة( 2)و
( 4)، و فايةبما فيه الك موليّة البياناتشضمان ( 3)و، دراسات والبلدانال

 .بلد االحتياجات الخاصة بكلّ لحظ 

 
 

 
 

 والكتابة والحساباإللمام بالقراءة    2.4.6           
 

 
  

 

 4.6الغاية 
  
 

سواء،  لّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساًء على حدّ ضمان أن يُ 
 2030 بالقراءة والكتابة والحساب، بحلول عام
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  4.6.1 المؤش ر

 
عمريّة معيّنة، الذين حقّقوا مستوى  النسبة المئويّة للسكان في فئة

)أ( في القراءة والكتابة و )ب(  الوظيفيّة ثابت على األقّل من الكفاءة

 ، حسب نوع الجنسالحساب

 

 

 التعريف

 

عاًما( والبالغين )البالغين  24و 15نسبة الشباب )البالغين من العمر بين 

من الكفاءة في )أ( عاًما فأكثر( الذين حقّقوا أو تخّطوا مستوى معيّن  15

 القراءة والكتابة و)ب( الحساب.

 

 الغرض

 

يقيس المؤّشر بشكٍل مباشر مستويات مهارات الشباب والبالغين في القراءة 

 .والكتابة والحساب

 

 

 حساب المؤش ر

 

قوا مستوى ثابت على األقّل التعبير عن عدد الشباب والبالغين الذين حقّ  يتمّ 

في مسح المهارات الحساب، قراءة والكتابة والفي  الوظيفيّة من الكفاءة

المستنِّد إلى السكان، كنسبة مئويّة من إجمالي عدد الشباب والبالغين في نفس 

 .الفئة العمريّة

 

 

 

 

 

 :حيث أنّ 

 

الذين حقّقوا مستوى ثابت  aنسبة السكان في الفئة العمريّة  =              

 في مسح المهارات المستنِّد إلى السكان dعلى األقّل من الكفاءة في مجال 

 

الذين حقّقوا مستوى ثابت  aالفئة العمريّة = عدد األشخاص في   

 في مسح المهارات المستنِّد إلى السكان dعلى األقّل من الكفاءة في مجال 

 

الذين شاركوا في  a= إجمالي عدد األشخاص في الفئة العمريّة    

  d مسح المهارات الخاص بالمجال 

 

 a   = 15البالغون من العمر  ؛( عاًما )الشباب 24إلى  15العمريّة  الفئة 

 عاًما فأكثر )البالغون(

 

 

d ( والحسابأة في القراءة والكتابة الكفاءة الوظيفيّ = المجال الخاضع للتقييم) 

 

 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات

استقصاءات تقييم المهارات يتّم جمع البيانات الخاصة بهذا المؤّشر من خالل 

 برنامج الدولي لتقييم كفاءات الكبار،ال الخاصة بالسكان البالغين، مثل

وبرنامج المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّة، والدراسات االستقصائيّة 

وحده  .والحساب والكتابة القراءةالوطنيّة الخاصة بإلمام الكبار بمهارات 

يمكن وضع و .يقيس كال المهارتْين كفاءات الكبارالبرنامج الدولي لتقييم 

وبرنامج المهارات من أجل التوظيف  البرنامج الدولي لتقييم كفاءات الكبار

على مقياس مشترك حيث أنهما مترابطان من الناحية العلميّة من  واإلنتاجيّة

 .حيث التصميم

  4.6.2 المؤش ر

 
 الشباب/البالغينمعّدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين 

 التعريف

عاًما( والبالغين  24و  15ة للشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين النسبة المئويّ 
القدرة على القراءة ب يتمتّعونعاًما فأكثر( الذين  15)الذين تبلغ أعمارهم 

 ة.بيان قصير وبسيط عن الحياة اليوميّ  فهموعلى  والكتابة

 

 الغرض
ة والكتابة إلى نسبة السكان يشير معّدل اإللمام بالقراء

 .الذين يملكون الحدّ األدنى من مهارات القراءة والكتابة

ويبيّن اإلنجاز المتحّصل للتعليم االبتدائي وبرامج محو 

األميّة في نقل المهارات األساسيّة الخاصة بمحو األميّة 

ويتيح محو األميّة إمكانيّة تحقيق المزيد من  .إلى السكان

والمساهمة في التنمية االقتصاديّة النمو الفكري 

 .واالجتماعيّة والثقافيّة للمجتمع

 

 المؤش ر حساب
سمة عدد ل اإللمام بالقراءة والكتابة بقِّ يُحسب معدّ 

مين على إجمالي عدد األشخاص في نفس الفئة المتعلّ 

يكون وضعهم من  الذين، باستثناء األشخاص ةالعمريّ 

 معروف. حيث اإللمام بالقراءة والكتابة غير

 

                                                                     = 

 حيث أّن: 

  والكتابة بالقراءة i العمريّة الفئة في السكان إلمام معدل=   

 
 i العمريّة الفئة في والكتابة بالقراءة الملّمون السكان=   

 
باستثناء  ،i العمريّة الفئة في السكان=   

يكون وضعهم من حيث اإللمام بالقراءة  الذيناألشخاص 
 والكتابة غير معروف

     i =  15عاًما )الشباب( ؛ البالغون من العمر  24إلى  15الفئة العمريّة 
 عاًما فأكثر )البالغون(
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 حساب المؤش ر

يُحَسب المؤّشر عن طريق قِّسمة عدد األشخاص في الفئة العمريّة المعنيّة، الذين 
عدد األشخاص األميّين من نفس الفئة يشاركون في برامج محو األميّة، على 

 .العمريّة

 

 حيث أّن:

في برامج محو  a= معدل مشاركة السكان األميّين في الفئة العمريّة  
 األميّة

 a= المشاركون في برامج محو األميّة من الفئة العمريّة  

 

  a السكان األميّون من الفئة العمريّة  = 

a =    عاًما  15البالغون من العمر  ؛عاًما )الشباب(  24إلى  15الفئة العمريّة
 فأكثر )البالغون(

 

 ة بالبياناتالصل ذات االعتبارات 

 

نبغي ي ،ين باختالف مصدر البيانات. لذلكتختلف ممارسات تحديد األشخاص األميّ 
رات المؤشّ  مع جعل تحليله مقرونًا بتحليل، 4.6.3ر تحليل المؤشّ  توّخي الحذر في

بعض وتسأل القراءة والكتابة. ب وضع السكان من حيث اإللماماألخرى التي تعكس 
أو التعليم )مثل على مهارات القوى العاملة و/رّكز التي ت الدراسات االستقصائيّة

ا جيبين عمّ الم( المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّةالوحدة الخامسة من مبادرة 
. وقد قام فريق التعاون التقني ة الكباربرنامج محو أميّ  في سابقًا شاركوا قد كانواإذا 

، وذلك 4.6.3ر حساب المؤشّ ليمكن استخدامها لجمع البيانات  بتطوير وحدة مسح
، )معهد اليونسكو لإلحصاء تهامقارن ةر البيانات وقابليّ توافُ ب ضبهدف النهو

2019.) 

 

 بالبيانات الصلة ذات االعتبارات
 

 

 4.6.1ر المؤشّ  في حين أنّ فر ارتباًطا وثيقًا بطريقة جمع البيانات. يرتبط تفسير المؤشّ 
المطاف نسبة د في نهاية ، ويحدّ القراءة والكتابة والحسابيقيس مستويات الكفاءة في 

 4.6.2المؤشر  ، فإنّ لقراءة والكتابة والحسابا الكفاءة الوظيفيّة فيقون السكان الذين يحقّ 
غالبًا ما تكون األسئلة فحسب. و ونمون أو أميّ د الشباب والبالغين على أنهم متعلّ يحدّ 

ة دراس، كما في حالة محدودة 4.6.2ر مة لجمع البيانات الالزمة لحساب المؤشّ المستخدَ 
القراءة  يجيدونا إذا كانوا سؤال المشاركين عمّ إذ تقتصر على ، قياس مستويات المعيشة

 المسح الديموغرافي والصحي، مثل ،األخرى أّما الدراسات االستقصائيّةوالكتابة. 
المسوحات العنقوديّة  ، التي يتّم إجراؤها في إطارجال والنساءة للراالستبيانات الفرديّ و

من  عدد أقلّ  طرحيكما المجيبين قراءة جملة بسيطة.  فتطلب من، اتمتعّددة المؤّشر
ة؛ على سبيل المثال، المسائل الحسابيّ  القدرة على حلّ  الدراسات االستقصائيّة أسئلة حول

جيبون قادرين على ا إذا كان الملقوى العاملة في مصر عمّ ل الدراسة االستقصائيّةسأل ت
 الخامسة من دراسة قياس مستويات المعيشةتطلب الوحدة وبسيطة.  حسابيّةمسائل  حلّ 

في وات التي يستخدمونها في العمل وخارجه. نوع الرياضيّ  اإلشارة إلىجيبين من الم
ل ر معدّ ، يوفّ التعليم األساسيمرحلة تقريبًا  قد أكملوا جميع األفراد يكون فيهاالبلدان التي 

القراءة والكتابة بين ب اإللمامن مهارات عن تبايُ  محدودة القراءة والكتابة معلوماتٍ اإللمام ب
 السكان.

 
   4.6.3 المؤش ر   

 
 معّدل مشاركة الشباب/البالغين األمييّن في برامج محو األميّة

 التعريف

عاًما( والبالغين  24و  15عدد الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

معَّبًرا عنه كنسبة عاًما فأكثر( المشاركين في برامج محو األميّة،  15)

 مئويّة من السكان األميّين في نفس العمر.

 

 الغرض

البالغين األميّين في و مشاركة الشبابمستوى هذا المؤّشر  ظهريُ 

 .برامج محو األميّة
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 االعتبارات ذات الصلة بالبيانات
 

دراستْين استقصائيّتْين أساسي من  بشكلٍ  2.أ.4ر بيانات المؤشّ  تُستقى
الدراسة االستقصائيّة العالميّة لصّحة المدارس، أال وهما  مستندتْين إلى

لسلوك الصحي لدى األطفال ل الدراسة االستقصائيّةو، الطالب في المدارس
، قد يشعر األطفال براحة ةة وشفويّ خالل مقابلة فرديّ ففي . في سّن الدراسة
عندما يكونون ر أو العقاب البدني، لشجار أو ان التنمّ ث عأكبر عند التحدّ 

بر أو ما في وجود المتنمّ وربّ  ،في المنزل بدالً من المدرسة . اإلساءة مرتكِّ
قد يكون من الصعب العثور على مكان هادئ وخاص إلجراء المقابالت و

لة مباشرة عن أسئ األطفال مسح حياة الشباب على ويطرح. ةالمدرسيّ 
األسئلة ذات الصلة  أّما. مينالمعلّ  يتعّرضون له من ي الذيالعقاب البدن

أسباب  بيانيُطلب من الطالب بالتنّمر، فتُطَرح بطريقة غير مباشرة، حيث 
اإلساءة التي يتعّرضون باإلضافة إلى  والتنّمر،المدرسة  حضور إلىعدم ال
. لإلجابةخيارات مدير المدرسة، ويتّم إعطاؤهم من المعلّمين أو  لها من

األطفال  ، ذلك أنه ال يتّم رصدطرح األسئلة المباشرة لكْن، من األفضل
األسئلة  طرح من خاللر لتنمّ ذهبون إلى المدرسة ويقعون ضحايا االذين ي
 .فحسب طفال غير الملتحقين بالمدرسةهة إلى األالموجَّ 

 
الرابع من أهداف التنمية رات الهدف النقاش حول مؤشّ  هكذا نختم

جمعها من خالل  التي يمكن رصدها باستخدام البيانات التي تمّ  تدامةالمس
دمج  يّةكيف فيتناول التاليأّما القسم . الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

عة بوسائل ة مع البيانات المجمَّ ر المعيشيّ ألسَ ل الدراسة االستقصائيّةبيانات 
بصورة أكثر شموالً  ، من أجل تزويد صانعي السياساتوتكملتها أخرى

 ن.معيّ  عن حالة التعليم في بلدٍ 
 
 
 
 
 

كيف يمكن دمج بيانات  2.5

الدراسة االستقصائيّة لألَسر 

المعيشيّة في البيانات األخرى 

 ؟لة لهاها مكّمِّ لوجع
 

 
كما ذكرنا سابقًا، ثّمة مزايا واضحة الستخدام بيانات الدراسات االستقصائيّة 

يتّم جمع البيانات مثل خصائص الطالب واألسرة بشكٍل قد ف .لألَسر المعيشيّة
أكثر موثوقيّة من خالل الدراسات االستقصائيّة أو التقييمات الخاصة باألَسر 

 .المعيشيّة منه من خالل تلك المستنِّدة إلى المدرسة

 
 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 البيئة المدرسيّة 2.4.7
 

  2.أ.4 المؤش ر

 
 يعانون من التنّمر على مدى األشهر االثني عشر الماضيةالنسبة المئويّة للطالب الذين 

 
 التعريف

 
في  دخلوا، أو ضوا، خالل العام الدراسي، لالعتداء الجسدية للطالب الذين تعرّ النسبة المئويّ 

 .، أو التمييز الجنسي أو اإليذاءش، أو التحرّ ر، أو العقاب البدنيضوا للتنمّ ، أو تعرّ جسدي شجار
 .ةة والعالئقيّ اإلساءة اللفظيّ ر يشمل التنمّ و
 

 الغرض
 
. ، التي يتّم اإلبالغ عنها ذاتيًافي المدارسنّمر العنف والت درجةعن  ر معلوماتٍ ر هذا المؤشّ يوفّ 

ضحايا هذه الممارسات ة لة والصحيّ األكاديميّ  لُمخرجاتا وتراجعر التنمّ بين  ربط وقد جرى ال
 ومرتكبيها.

 
 حساب المؤش ر

 
أنواع  مختلف من ضهم أليّ الذين أبلغوا عن تعرّ  ،نعن عدد الطالب في مستوى تعليمي معيّ  يُعبَّر

ة من جميع الطالب في نفس المستوى كنسبة مئويّ  ،العنف أو سوء المعاملة في العام الماضي
 التعليمي.

 

 

 حيث أّن:

 

األشهر االثني ، الذين يتعّرضون للتنّمر في n= معدل الطالب في المستوى التعليمي  

 عشر الماضية

 

، الذين يتعّرضون للتنّمر في األشهر االثني عشر  n= الطالب في المستوى التعليمي  

 الماضية
 

 

 n= إجمالي التسجيل أو االلتحاق بالمستوى التعليمي  
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إلى االختالفات في  وقد خلصوا إلى أّن االختالفات في أداء الطالب تُعزى إلى حّد كبير
 .(Singh, 2014)إنتاجيّة النظام المدرسي 

 

مثاالً آخر  شبكة العمل الشعبي من أجل التعلّم المسوحات التي تقوم بهابعض  كما توفّر
، أويزوو التقرير السنوي عن حالة التعليممن  ن كل  يتضمّ  في الواقع،. في هذا السياق

مدرسة ل التطاة موجزة ، مالحظة مدرسيّ تقييمات يقودها المواطنون عبارة عن وهما
الدراسة تقييم األطفال خالل  عندما يتمّ و. الخاضعة للتقييمة في القرية أو البلدة الرئيسيّ 

إذا كانت هذه و. المدرسة التي يرتادونها سألون عنيُ االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة، 
 شخص الذي يُجري التقييمال ، فإنّ شمولة بالمالحظةالمالمدرسة تتطابق مع المدرسة 

 ذات الصلة بياناتالب مستقبليًا بغية ربطهاالطفل الخاص ب نموذجاليشير إلى ذلك في 
، بما في ذلك دةحول ميزات متعدّ  ة بياناتٍ تجمع أداة المراقبة المدرسيّ كما . المدرسةب

مين العاملين في لطالب وعدد المعلّ ة للمدرسة وتسجيل االتحتيّ  ىة والبنالمواد التعليميّ 
يوم الفي إلى المدرسة  مينالطالب والمعلّ حضور مين وب الطالب والمعلّ المدرسة ونسَ 

المعيشيّة المشمولة  ربيانات األسَ  بين ربطالمن خالل و. الذي يجري فيه تمرين المالحظة
الباحثون من  نَ تمكّ ة، بيانات المراقبة المدرسيّ وبين  بالتقرير السنوي عن حالة التعليم

ة العوامل المدرسيّ  وبين هذهالقراءة والكتابة والحساب ب بين إلمام الطالبربط ال
الواردة في التقرير السنوي دراسات الإحدى  وقد خلَصت. وخصائص الطالب والمنزل

معدالت حضور الطالب  ، إلى أنّ 2010ت في عام التي أجريَ و عن حالة التعليم،
ن، وتوافر مواد القراءة مكتبة في المدرسة، ومستويات تعليم الوالديْ مين، ووجود والمعلّ 

 ولم تجد الدراسة. كبير بأداء الطالب في المدارس في الهند بشكلٍ  رتبطت، في المنزل
، مينب التالميذ إلى المعلّ وحتى نسَ  المدرسيّة األخرى،ة التحتيّ  ىالبن أّي رابط كبير بين

يستطيع الباحثون أيًضا، عندما يسمح  (.Wadhwa, 2010) .وبين معدالت الكفاءة
ب ونسَ تصميم العيّنة بذلك، قياس اإلنصاف عبر المقارنة بين البنى التحتيّة للمدارس، 

ة الحالة االجتماعيّ ) خصائصااللتحاق من جهة ومعدالت علّمين، والطالب إلى الم
مجموعة الطالب الرئيسيّة  (أو حالة اإلعاقةاألصل اإلثني؛  ؛ةاللغة المنزليّ ة؛ واالقتصادي

 دراسةفي المدرسة أو القرية أو المنطقة، مع أنه لم يتمّ التطّرق إلى مسألة اإلنصاف في ال
  . 2010عام  التي أجريَت

يمكن في الواقع، تقييم األطفال الصغار.  لىخاص ع بشكلٍ  وينطبق ذلك

ثر أمانًا أك ر والعقاب البدني بشكلٍ اسة حول التنمّ جمع المعلومات الحسّ 

بمعّدل انتشار  كما يتمّ جمع المعلومات ذات الصلةعلى مستوى األسرة. 

من خالل المقابالت مع  على مستوى األسرة على نحو أدقّ  اإلعاقة

واشنطن فريق بها  ىخدام استبيانات مثل تلك التي أوصف باستالمشرِّ 

ة د في المدرسفحص محدَّ   إالّ إذا أجري ، إحصاءات اإلعاقةب المعني

 ذات الصلة.ة داريّ اإلسجالت ال ترأو توفّ 

في قابل م نموٍ  إلى ام بقضايا مثل اإلدماج االجتماعيتزايد االهتم أسفرَ 

عن دقيقة  صورةصانعي السياسات عطي الطلب على البيانات التي ت

يريد ورة بمرور الوقت. ، فضالً عن االتجاهات المتغيّ وضع الحاليال

نة ة معيّ ة فرعيّ ر مجموعات سكانيّ أث  ت يّةكيف رؤيةصانعو السياسة أيًضا 

(. Al and Bakker ،2000) اتالسياسب ذات الصلة قراراتالب

الباحثون  شرع، علومات الالزمة لتلبية هذا الطلبمن أجل توفير المو

ة مع البيانات ر المعيشيّ ألسَ ل الدراسات االستقصائيّةفي دمج بيانات 

ات على مستوى األسرة والمدرسة، يانمن خالل دمج البوة. اإلداريّ 

 باحثين ربط خصائص األسرة والطفل بخصائص المدرسةلل يتسنّى

وممارسات التدريس(  ،مينوإعداد المعلّ  ،رافقوالمَ  صف،)مثل حجم ال

صورة أكثر اكتماالً لخصائص األسرة  تكوين كما أنّ وأداء الطالب. 

 من شأنه األداءتبطة بالوصول إلى المدرسة ووالطفل والمدرسة المر

الالزمة لضمان  اتيّةصالحات السياساإلحول  قيّمة توفير معلوماتٍ 

وتشّكل بيانات الدراسة . على تعليم جيّدجميع األطفال  حصول

أحد األمثلة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة الخاصة بمسح حياة الشباب 

 ياةبح الخاصةبيانات بين الربط المن خالل ف .ل البياناتعلى تكامُ 

 االتجاهات دراسةنتائج ون إثيوبيا والهند وبيرو وفيتنام م الشباب

الباحثون  نَ ، تمكّ هذه البلدانب الخاصة والعلوم الرياضيّات في الدوليّة

على تعليم خصائص األسرة ومعدالت كفاءة ال تأثير يّةمن استكشاف كيف

 م.أداء األطفال في تقييمات التعلّ  الثغرات التي تعتري
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البيانات ب بيانات الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة باإلضافة إلى ربط

بيانات لل كمكّملٍ بيانات هذه اليمكن أيًضا استخدام والتكامل معها، ة اإلداريّ 

 جري بالفعل تقييماتٍ ما يُ  األخرى الموجودة. على سبيل المثال، إذا كان بلدُ 

ونتائج مثل مشروع قياس جودة  ،ةئمة على المدرسة ما قبل االبتدائيّ قا روتينيّة

ة من المدارس على الصعيد الوطني، فيمكن استخدام نة تمثيليّ في عيّ   المبكرالتعلّم 

 رتادونلتقدير نسبة األطفال الذين ال ي الدراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

االلتحاق  عنفة متخلّ الة ة الفرعيّ كانيّ أكثر تحديًدا، الفئات الس المدرسة، وبشكلٍ 

المساعدة ذلك  فمن شأن. والسبب وراء ذلكاالبتدائي  مرحلة التعليم بالمدارس قبل

هل التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للتعليم  ن قبيل:اإلجابة عن أسئلة مفي 

ة؟ ن مخاوف أمنيّ عن المنزل؟ هل لدى الوالديْ  كثيًراالمدارس  تبعُد ؟ هلباهظة

المدارس هناك نقٌص في  ة أم أنّ اآلباء قيمة التعليم بسبب المعتقدات الثقافيّ  يقّدرأال 

المدارس غير  األطفال ذوي اإلعاقة ال يذهبون إلى المدرسة ألنّ إّن ة؟ هل المحليّ 

ة و/أو رسلهم بسبب األعراف الثقافيّ ال تُ  ةالعائل قادرة على استيعابهم أو أنّ 

 مساعدة في الواقع، من شأن هذه المعلومات ر في المدرسة؟المخاوف بشأن التنمّ 

من  لعوائق التي تحدّ ل  أفضلفهمٍ  في تكوينطي البرامج واضعي السياسات ومخطّ 

 من أهداف التنمية المستدامة. الرابعم في تحقيق الهدف التقدّ 

 

تسّجل الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة، مثل المسح الديموغرافي 

لكّل أسرة تتّم  يوالصحي، بشكٍل روتيني، إحداثيّات نظام تحديد المواقع العالم

زيارتها، مّما يتيح دمج بيانات الدراسة االستقصائيّة مع بيانات نُظم المعلومات 

يمكن بعد ذلك تحديد النتائج ودمجها مع البنى التحتيّة المحليّة . الجغرافيّة

 .ةوالمعلومات ذات الصلة بموقع المدرس

 

  

يساعد هذا النوع من المعلومات المرئيّة المخّططين على 

تحديد واستهداف المناطق التي تحتاج القدر األكبر من 

 .الدعم

من الضروري التخطيط مسبقًا لضمان التكامل بين 

على سبيل . البيانات األسريّة واإلداريّة أو المدرسيّة

المدارس  المثال، يمكن تزويد أولياء الطالب بقائمة تضمّ 

المحليّة، والطلب منهم وضع إشارة بالقرب من المدرسة 

بعد ذلك، يمكن تضمين . التي يرتادها أطفالهم

نظام معلومات إدارة  مجموعات البيانات األسريّة رمز

التعليم الخاص بالمدرسة ذات الصلة، مّما يتيح دمجه 

يمكن الربط بين  كما. مع البيانات المستنِّدة إلى المدرسة

البيانات المستقاة من الدراسات االستقصائيّة لألَسر 

المعيشيّة، مثل المسح العنقودي متعّدد المؤشرات، على 

المستوى اإلقليمي أو على مستوى المقاطعة، وذلك 

ومن األسهل دمج البيانات على . بحسب  تصميم العيّنة

هذا المستوى الكلي؛ ويتطلّب ذلك تخطيًطا أقّل تقدًما، 

 .لربط بين األَسر الفرديّة والمدارس الفرديّةومن ثّم ا

كما ينبغي األخذ في االعتبار وجوب َمنح المجيبين 

موافقتهم على ربط إجاباتهم ببيانات أخرى في المستقبل 

اتخاذ  كما يتعيّن. عند إجراء الدراسة االستقصائيّة

التدابير الالزمة لضمان عدم الكشف عن هويّة الُمجيب 

ت الدراسات االستقصائيّة الُمتاحة في ملفّات بيانا

 .لالستخدام العام، كما هو موضَّح في الفصل الثالث

 

بعد هذه اللمحة العامة عن استخدام بيانات الدراسة 

االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة بهدف رصد أهداف التنمية 

المستدامة، يشرح الفصل التالي كيفيّة إجراء الدراسات 

 .معيشيّةاالستقصائيّة لألَسر ال
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إجراء الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة لرصد  .3
 الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

 
 

 

 مقدمة 3.1
  
 

عن طريق اتخاذ التدابير  –كما نوقش في الفصل السابق، فإّن رصد المؤّشرات 

 -التي تُظهر حالة أو ظروف تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

 .ضروري لضمان استمرار التقّدم في تحقيق التعليم الجيّد والشامل والُمنصف

 
من أهداف التنمية المستدامة ومصادر  الرابعرات الهدف مؤشّ  الثانيعرض الفصل ي

ة من الدراسات االستقصائيّ  قاة، بما في ذلك المعلومات المستذات الصلة ناتبياال

 دراسات االستقصائيّةلمحة عامة عن ال الثالث فيُعطيالفصل أّما ة. ر المعيشيّ لألسَ 

صها وخصائ ار عليهالقرارات التي تؤثّ أبرز  بإيجازٍ  شرح، ويلألَسر المعيشيّة

ين وأصحاب المصلحة وغيرهم من للمسؤولين الحكوميّ  وهو مخصَّص. الرئيسيّة

 عن الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّةص موجز ملخّ  الحصول علىين بالمهتمّ 

 تاج بيانات صحيحة وموثوقة ومفيدةإن، والتخطيط لها وتنفيذها بنجاح ليُصار إلى

 .9في نهاية المطاف

 

إلجراء الدراسات  ْينالتفويض والخبرة الالزم عادةً وطنيّة لإلحصاء المكاتب التمتلك 

 ،على دراية بالتوصيات الواردة في هذا الفصلفهي . لألَسر المعيشيّة االستقصائيّة

 ةالوطنيّ المكاتب دائًما إشراك  نبغيي ،السياق الوطني. لذلك فيأيًضا تطبيقها  ايمكنهو

 تتّخذ طابعًا تمثيليًا ةر المعيشيّ لألسَ  استقصائيّةإلجراء دراسة التخطيط  في لإلحصاء

 على المستوى الوطني.

 

تبحث األقسام التالية أوالً في الموارد الالزمة إلجراء دراسة استقصائيّة لألَسر 

المعيشيّة، ومن ثّم في إجراءات إعداد االستبيان والَمهام التي يتعيّن القيام بها، وكذلك 

 .التحضير لجمع البيانات

 

  

وبيانات التعداد على مستوى األسرة،  الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّةبيانات  ه يتّم جمععلى الرغم من أن 9

دراسات ، إلى اللألَسر المعيشيّة تشير، في معرض البحث في الدراسات االستقصائيّة هذه الوثيقةإالّ أّن 

ر األسَ  كافةمن  فيتّم جمعها بيانات التعدادأّما ر. من األسَ  نةعيّ جمع البيانات من تنطوي على التي  االستقصائيّة

 )على سبيل المثال، والية أو مقاطعة أو بلد(. معيّنة ةداخل منطقة جغرافيّ 

  

أقسام خاصة بجمع البيانات ب ويُستكَمل التقرير

ص يلخّ وونشر النتائج.  ،وإعداد التقارير ها،وتحليل

رات في لتطوّ اأحدث الفصل هذا القسم األخير من 

جائحة ل في معرض االستجابةمجال جمع البيانات 

نطاق البحث االستقصائي . إشارةٌ إلى أّن 19-كوفيد

 .وال يمكن تغطيته بالتفصيل في هذا الفصل واسعٌ 

يمكن الركون إليها  ةموارد إضافيّ  3ويتضّمن الملحق 

  .مزيد من المعلومات للحصول على

 
 

على تصميم  في هذا الفصلترّكز المواد الُمشار إليها 

بيانات  مّما يتيح إنتاج ا،وتنفيذه الدراسة االستقصائيّة

 الرابعرات الهدف مناسبة لحساب مؤشّ وصحيحة وموثوقة 

ذلك ب يتطلّ و. موضع االهتمام من أهداف التنمية المستدامة

الحؤول دون الوقوع  إيالء العناية الواجبة لهذه العمليّة بغية

"، دراسات االستقصائيّة"خطأ ال بـ مىا يسن ممّ نوعيْ  في

 وذاك جميع السكانالخاص ب"الحقيقي"  عياروالفرق بين الم

نات أخذ عيّ  تمّ الجزء الذي  باالستناد إلى ذي يجري تقديرهال

 منه.

 
عن أخذ عيّنة بدالً من الخطأ في أخذ العّينات يَنتج  1

ونظًرا إلى التباين الطبيعي . قياس المجتمع بأكمله

تحتوي  أن العيّنات وإجمالي السكان، يُتوقَّعبين 

نة من على درجة معيّ  دراسات االستقصائيّةجميع ال

الحّد من حدوث يمكن و. يناتأخذ العّ في خطاء األ

د تصميم جيّ  بلورة عبرنات أخذ العيّ  في خطاءاأل

ة وحجم نة احتماليّ عيّ  باالستناد إلى ،ناتألخذ العيّ 

 .وتصنيف مناسبنة أكبر عيّ 
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هي أّي أخطاء ال يمكن عزوها إلى األخطاء غير المرتبطة بأخذ العيّنات  2

وقد تنشأ األخطاء غير المتعلقة بأخذ العيّنات من . التبايُن بين عينّة وأخرى

مصادر عّدة، مثل صياغة األسئلة غير الدقيقة، وإطار أخذ العيّنات منخفض 

األَسر التي ترفض المشاركة، وعدم امتثال الشخص الجودة، وعدم استجابة 

المسؤول عن إجراء المقابلة لبروتوكوالت الدراسات االستقصائيّة، وأنماط عدم 

اإلجابة على أسئلة معيّنة، وحدوث مشكالت أثناء تحرير البيانات ومعالجتها، 

 لمرتبطة بأخذ العيّنات عبرويمكن الحّد من وقوع األخطاء غير ا. وغير ذلك

 .إلى التقنيّات والممارسات الفعّالة المستقاة من علوم البحث االستقصائي اللجوء

 

 
الموارد: ما هو المطلوب إلجراء دراسة استقصائيّة  3.2

؟لألَسر المعيشيّة
 

 

 
على  لألَسر المعيشيّة، تكتسي طابعًا تمثيليًا دراسة استقصائيّةيتطلب إجراء 

واستثماًرا ماليًا ومشاركة من  تقنيّةدعًما سياسيًا وخبرة  ،المستوى الوطني

ة ة والتقنيّ ة والماليّ يات السياسيّ إدراك التحدّ  من شأنعليه، فوأصحاب المصلحة. 

 تفاديها بالكامل.من تأثيرها أو الحّد مبكر  لة في وقتٍ ة المحتمَ واللوجستيّ 

 
 ضمان الرقابة الفع الة

اإلشراف العام تُعنى ب ،طريى المستوى القُ ة عليوصى بتشكيل لجنة توجيهيّ 
 ق من صحة النهجلتحقّ ا أهميّة كبرى لجهة وتكتسي هذه المشاركةوالمساءلة. 

 وفي ما يتعلّق بالدراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة. لمستخلَصةالمتّبَع والنتائج ا
 تضمّ  نبغي أن، يالرابع من أهداف التنمية المستدامةز على الهدف ركّ تي تال

 الوطني ين من المكتبفين المعنيّ والموظّ ، لين عن وزارة التربيةممثّ  المجموعة
سات( سة )مؤسّ مؤسّ وممثّلين عن  ،متقييم التعلّ ل الوطني مجلسال ء ومنحصالإل

قد يشّكل ، دراسة االستقصائيّةنطاق ال وبحسب .والباحثين ذوي الصلة ،التمويل
( لنظاميير الي )التعليم الخاص أو غمن قطاع التعليم المحممثّلون آخرون 

 .ةجنة التوجيهيّ الل دين لالنضمام إلىجيّ  ينحمرشّ 

 

 
المسائل ب ، القرارات ذات الصلةجماعي بشكلٍ  ،هذه اللجنة تّخذست

رات مؤشّ إلى جانب  التي ينبغي منحها األولويّة، رات، مثل المؤشّ ةالرئيسيّ 

تكييف أسئلة  واستعراض؛ ةوالمواضيعيّ ة أهداف التنمية المستدامة العالميّ 

المشورة بشأن نشر  إسداء؛ والدراسة االستقصائيّة مع السياق المحلي

ومّطلعة  ،منذ البداية ،صةخصّ تة موجود لجنة توجيهيّ  ومن شأنالنتائج. 

من  تيسير العملفي ، المساعدة النكسات على ز وكذلكم المحرَ التقدّ  لىع

 التعليم والبحث. قطاعيْ  باهتمامات األخذخالل ضمان 

 

 
 الحصول على الدعم السياسي والمالي وضمان استدامته

 

قد يكون من الصعب إقناع صانعي القرار بأهميّة وقيمة الدراسة 

وبالنسبة . االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة من حيث إنتاج مؤّشرات التعليم

لقياس التقّدم ستخدام الدراسات االسقتصائيّة لألَسر المعيشيّة اإلى 

المحَرز نحو تحقيق الهدف الرابع على وجه التحديد، قد يتساءل بعض 

األفراد الرئيسيّين الذين يُعتبر دعمهم السياسي أو المالي أمًرا بالغ 

األهميّة عن سبب عدم كفاية بيانات التعداد أو البيانات اإلداريّة أو 

سة لحساب مؤّشرات بيانات الدراسات االستقصائيّة المستندة إلى المدر

وقد يشيرون إلى . الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

جيّدة بما "االستطالعات الحاليّة ومصادر البيانات التي ينبغي أن تكون 

للوفاء بالغرض، عبر توفير كّل أو بعض المعلومات " فيه الكفاية

وقد يكون من األفضل إدخال تعديالٍت على الُدفعات . المطلوبة

راء دراسة المستقبليّة من الدراسات االستقصائيّة الحاليّة بدالً من إج

مزيد من المعلومات المتعّمقة من  استقاءيمكن  كما. استقصائيّة جديدة

موجز بيانات التنمية المستدامة الصادر عن معهد اليونسكو خالل 

، والذي يشرح النتائج المستخلَصة من دراسة 2016لإلحصاء لعام 

يّة عالميّة حول توافر البيانات الخاصة بالهدف الرابع من استقصائ

لمزيد  .(2016معهد اليونسكو لإلحصاء، )أهداف التنمية المستدامة 

من المعلومات الحديثة حول توافر البيانات، يُرجى االّطالع على 

 .الموجزالوارد في الفصل األول من هذا  1.1الشكل 

 

دراسة استقصائيّة لألَسر المعيشيّة  عند االستعداد إلثارة قضيّة إجراء

أو إضافة وحدات خاصة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، 

لين أو كليهما، ينبغي أن  أمام أصحاب المصلحة الحكوميّين أو الممّوِّ

طون على دراية تامة بمجموعات البيانات المتوفّرة، والتي  يكون المخّطِّ

 .صلة تحتوي على بياناٍت قد تكون ذات
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 المعيشيّة لألَسر استقصائيّة دراسة بإجراء الخاصة األساسيّة الموارد

 

 الشبكة الدوليّة الستقصاءات األَسر المعيشيّة •

 ةر المعيشيّ ة لألسَ الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالدراسات االستقصائيّ  •

 األَسر المعيشيّة في البلدان النامية والبلدان التي تمّر بمرحلة انتقاليّة الدراسات االستقصائيّة لعيّنات •

 تصميم عيّنات الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة: توجيهات عمليّة •

 
 
 

 

تلك البيانات مة في جمع ة المستخدَ معرفة شاملة بالمنهجيّ  توف ربنفس القدر  من المهمّ و

 .زةة وذات جودة عالية وغير متحيّ ا إذا كانت تمثيليّ د ممّ للتأكّ 

من أهداف التنمية المستدامة التي يمكن  الرابعرات الهدف معرفة مؤشّ  إنّ في الواقع، 

 .جعل الطلب محدًدا وملموًسات ،تلك البيانات باالستناد إلىوال يمكن حسابها 

 
 تعيّن على، يللدراسة االستقصائيّة الخاصة باألَسر المعيشيّةي تأمين الدعم للمساعدة ف

ة بين فريق المشروع واللجنة نقطة االتصال األساسيّ الذي يشّكل  –مدير المشروع 
يجب على فريق كما . رّمتهاة بشامل للعمليّ  فهمٍ تكوين  –( 3.1الشكل ة )التوجيهيّ 

تحديد مسؤوليّات ، مع التي يُعتَزم إجراؤها ألنشطةبال المشروع إعداد جدول زمني مفصَّ 
عالوةً ة. مرحلة من مراحل العمليّ  من كلّ  المتوقَّع جأو المنتَ  مخَرجالفضالً عن ، كّل جهة
تقني الواجب الدعم ال لة تغطي كلّ ة مفصَّ إعداد ميزانيّ  على الفريق نبغي، يذلكعلى 
شطة تطوير األدوات، والتدريب على العمل ، وأنوأثناءه وبعده قبل العمل الميداني توفيره

النشر. فعاليّات، وجمع البياناتعمليّة ، وتنقّلالميداني، وال
 

 
 

 

 . عيّنة عن الهيكل التنظيمي الخاص بالمشروع3.1الشكل 
 

 
 اللجنة التوجيهيّة مدير المشروع

  

 
 عن المسؤول المدير
 االستقصائيّة الدراسة

 

  

 
 عن المسؤول المدير نائب

 االستقصائيّة الدراسة

 

  

 خبراء أخذ العيّنات
 إعداد عن المسؤول الفريق

 جمع عن المسؤول الفريق االستبيان
 البيانات

الفريق المسؤول عن 
 البرمجة

 التحليل عن المسؤول الفريق
 التقارير وإعداد

  

 
 المشرف اإلقليمي المشرف اإلقليمي المشرف اإلقليمي

 

    

 
 الفَرق الميدانيّة الفَرق الميدانيّة الميدانيّةالفَرق 
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 راحل، فمن الضروري اإلشارة بوضوح إلى المالتمويل في البداية مجموع فيرتو رَ إذا تعذّ 

 لمواصلة أنشطة المسح. دفعات ينبغي تسديدة الشاملة حيث ة خالل العمليّ الرئيسيّ 

 
 لدراسة االستقصائيّة الخاصةتأمينه في البداية ل جرىقد يتراجع الدعم السياسي الذي 

ا كان يفترضه في السابق عمّ  مختلف واقعٍ عن  دراسةة إذا كشفت نتائج الر المعيشيّ األسَ ب

 الخاص تخطيطال  جزًءا منعة إلى أنّ تشير النتائج غير المتوقَّ  وقدم في الحكومة. ن هُ مَ 

ما ربّ ل، وأنه دليل أيّ  عدم وجودإلى ، أو ةأدلة خاطئ استنَد إلىالتعليم قد يكون  بسياسات

الدراسة أحد أغراض في الواقع، يتمثّل . ةالغير فعّ  طريقةاستثمار الموارد بجرى 

كما ة أفضل لتخطيط السياسات. تقديم أدلّ  في االستقصائيّة الجيّدة الخاصة باألَسر المعيشيّة

المساعدة في ة في جميع مراحل العمليّ  دقةة والالحفاظ على النزاهة والشفافيّ  أّن من شأن

من خالل الحفاظ على التواصل و. الدراسة وصّحتها بيانات حول جودة ضماناتتوفير 

الحؤول مدير المشروع المساعدة في  ستطيعين، يالمستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيّ 

أو توزيع ، رحليّةمجلسات إحاطة جدولة  نبغيي ،لذلك ؛ةمفاجآت غير سارّ  أيّ  دون حدوث

 تة.قّ والنتائج الم

 
 التقني ة المعايير على الحفاظ

 
 التقنيّة معاييرال، فقد يكون من الصعب الحفاظ على محدوًداإذا كان الوقت أو التمويل 

 في مجال بلورة الدراسة االستقصائيّة وتنفيذها.ة عاليّ ال

، االستفادة الكاملة تقنيّةالتحديات ال يستطيع المخّططون، من باب الحرص على الحّد من

حة في الجدول ، مثل تلك الموضَّ القائمةة ر المعيشيّ ألسَ ل الدراسة االستقصائيّةمن أدوات 

على التخفيف ق االستقصاء فرَ بعض  وقد عملَ ، واالستفادة من الخبرات المتاحة. 1.1

للدراسة االستقصائيّة الخاصة باألَسر تخطيط المن العبء الثقيل الذي ينطوي عليه 

األدلّة ة، وتطوير إعداد المواد التدريبيّ  المعيشيّة وتنفيذها؛ ويشمل ذلك، على سبيل المثال،

 رموزب الكتُ  عدادالمقابالت، وترجمة األسئلة وإ الخاصة بالمسؤولين عن إجراء

طون استشارة في حاالت أخرى، قد يحتاج المخّطِّ والستخدامها أثناء تحليل البيانات. 

 .أو االستعانة بخبراء خارجيّين( كمساهمة عينيّة ربّما)مات أخرى خبراء عاملين في منظّ 

 

التعامل مع موظ في الحكومة إلجراء الدراسة أو االستعانة بمصادر 

 خارجي ة؟ 

ينبغي اتخاذ القرار، مسبقًا، بشأن ما إذا كانت جهة حكوميّة معيّنة 

إذا كان سيتّم  ستقوم بإجراء الدراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة أو ما

وفي . جهة خاصة بحيث يجري التعاقد مع االستعانة بمصادر خارجيّة 

ل تتمثّ و. الجهتْين علىة المسؤوليّ  يُتَّخذ القرار بتوزيع، كثير من األحيان

 أنّ ؛ ذلك التكلفةتوفير في  إلبقاء العمل داخليًاة إحدى الميزات المهمّ 

عن طريق ة مساهمة عينيّ  يقّدمون قد ذوي المهاراتفين الموظّ 

قد تتّم خسارة  ولكنْ  -تخصيص ساعات عمل للدراسة االستقصائيّة 

 همفين الوفاء بواجباتن على الموظّ الميزة بالذات عندما يتعيّ  هذه

االهتمام الكافي  إيالءالقدرة على  ، وبالتالي يفقدونةالعاديّ  الوظيفيّة

فتنطوي على  ةخارجيّ  االستعانة بمصادرأّما . دراسة االستقصائيّةلل

فين للقيام عدد كاٍف من الموظّ  تأمينب المتعاقدين ميزة تتمثّل في التزام

ن أن يقوم ، فمن المستحسَ ةفي حالة االستعانة بمصادر خارجيّ و. بالعمل

 ثمّ ومن ، لتخطيط بإعداد طلٍب خاص بتقديم العروضفريق اإلدارة وا

دينالعطاءات من  التماس كن تقييم عروضهم وفقًا يمو. دينمتعدّ  موّرِّ

، طين، مثل الخبرةات المخّطِّ دة مسبقًا تعكس أولويّ لمعايير محدَّ 

لين فين المؤهَّ ، وتوافر الموظّ التواصل والشراكةات واستراتيجيّ 

االستعانة  تإذا تمّ و. ، والنهج التقني والتكلفةالالزمة اتوالمعدّ 

تؤّدي أن  ة، فينبغيستقصائيّ الدراسة االة إلجراء بمصادر خارجيّ 

طوال  اإشرافيً  ادورً  ،ينلين حكوميّ ممثّ  ، التي تضمّ ةجنة التوجيهيّ للا

 .للحكومة المصادقة على النتائج يتسنّى، بحيث ةالعمليّ 

 
 

 فينشؤون الموظ  

على الرغم من أّن تفاصيل التوظيف تختلف بحسب النطاق واألساليب المستخَدمة  

تقصائيّة لألَسر المعيشيّة، إالّ أّن أنواع الموّظفين الذين قد تدعو في الدراسات االس

الذي ينطوي على مخّطط تنظيمي إلجراء  3.1الشكل الحاجة إليهم ُمدَرجة في 

وهي الطريقة األكثر شيوًعا بين  –دراسة استقصائيّة مستقلة وجًها لوجه 

ةً لحساب مؤّشرات أهداف الدراسات االستقصائيّة الدوليّة الكبرى التي تُستخدم عاد

.التنمية المستدامة
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في حال دعت الحاجة إلى طرح بعض األسئلة فحسب في الدراسة االستقصائيّة )

لألَسر المعيشيّة بغية رصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فيُمكن على 

(. وّظفيناألرجح إدراجها في الدراسات االستقصائيّة األخرى القائمة وخفض عدد الم

وتعتمد الدراسات االستقصائيّة التي تجري عبر الهاتف أو االنترنت أو البريد هياكل 

 .مماثلة

 
 يلي: على مافين ة للموظ  ات األساسي  المسؤولي  تشتمل 

 
يكون مدير المشروع عادةً موظفًا رفيع المستوى في إحدى  ■

المؤّسسات، يتفاعل مع أعضاء مجموعات الحوكمة 

ويرصد التقّدم المحَرز في إنجاز الدراسة والتخطيط، 

االستقصائيّة، ويرفع التقارير إلى أصحاب المصلحة 

لين وال ينخرط مدير المشروع، في الغالب، في . والممّوِّ

العمليّات اليوميّة، ولكنّه يخضع للمساءلة بشأن القرارات 

 .المتَّخذة والنفقات المعقودة

بخبرة اسة االستقصائيّة المسؤول عن إجراء الدرع يجب أن يتمتّ  ■

 دراسات االستقصائيّةسنوات في إجراء ال 5إلى  3عن  ال تقلّ 

وأن يكون على دراية بالعديد من القرارات  لألسَر المعيشيّة،

 مسؤوالً . كما يكون العمل ينطوي عليهاة التي مات التشغيليّ والسِّ 

هام المَ الخاص ب الجدول الزمنيعن ، وعن جودة العمل ونزاهته

المسؤول عن إجراء يشارك كما . هاماألفراد لهذه المَ وأداء  ئيسيّةرال

القرارات  ، بما في ذلكدراسةجميع جوانب تصميم الفي  الدراسة

نات، وتصميم ، وأخذ العيّ بطريقة إجراء الدراسةالمتعلقة 

؛ ويتولّى كذلك والحوسبة ةات الميدانيّ ، والعمليّ االستبيان، والتدريب

ومجموعات  دراسة االستقصائيّةإعداد تقارير ال مسؤوليّة قيادة

 ذات الصلة. البيانات

جنبًا  دراسة االستقصائيّةالالمسؤول عن إجراء مدير اليعمل نائب  ■

نفس جوانب  نخرط في العمل علىوي ،مديرالإلى جنب مع 

المشروع عندما يكون المدير إدارة  نائب تولّىيكما   المشروع.

 ر على العمل.مدير مريًضا أو غير قادال

ة إجراء عمل معيّن ذات الصلة يّ تتولّى عّدة فَرق مسؤول ■

بالدراسة االستقصائيّة، مثل أخذ العيّنات، وتطوير االستبيان، 

وجمع البيانات، وبرمجة الكمبيوتر، والتحليل وإعداد 

 .التقارير

 

 

  

ويتولّى المشرفون على الَمهام، من ذوي الخبرة المثبَتة 

وبما ق. هذه الفرَ  بالمهارات المطلوبة، قيادةفي اإللمام 

، ق األخرىعلى عمل الفرَ  يؤثّرفريق  عمل كلّ  أنّ 

 بشكلٍ  قراراتالواألنشطة  تعيّن على الفَرق تنسيقي

 د.جيّ 

 
من  األكبر يضّم العدد فريق جمع البيانات لعلّ  ■

بتوجيٍه من  ويعمل المشرفون اإلقليميّونفين. الموظّ 

ويعتمد عددهم  ؛جمع البياناتة همّ مَ  على الُمشرف

 للدراسة االستقصائيّة.على النطاق الجغرافي 

التي تضّم  ةق الميدانيّ ون الفرَ يدير المشرفون اإلقليميّ و

أشخاص مسؤولين عن  5إلى  3، و امشرفً  في العادة

، باإلضافة إلى (موظَّفي التعداد)أو  إجراء المقابالت

الدراسات  مسؤولين لوجستيّين بالنسبة إلىو سائقٍ 

  .ة أو النائيةالمناطق الريفيّ  االستقصائيّة التي تجري في

 
 التكاليف

إجراء دراسة استقصائيّة يعتمد التقدير الدقيق لتكاليف 

، باإلضافة إلى على عدة قرارات مترابطة لألَسر المعيشيّة

 رة.عوامل متغيّ 

 
 القرارات التي تؤث ر على التكاليف

 
 أم سيتمّ  ابذاته ةً قائمدراسة كون التهل س -1

 ؟دراسة استقصائيّة قائمةفي  كوحداتٍ  إدراجها

في الواقع، يكون الخيار األول مكلفًا أكثر من 

حيث اإلعداد والتنفيذ، في حين أّن تكلفة الخيار 

األول  ويوفّر الخياربكثير.  أقلّ  الثاني تكون

 ذات الصلة قراراتبال القدرة على التحّكم

 فيُتيح عموًما الثاني،النهج أّما ؛ دراسةتصميم الب

 .دراسةسيطرة ضئيلة أو معدومة على تصميم ال

 

 االستبيان؟ يتّم إجراءكيف  -2

 وأ االنترنت،عبر  وأ ،عبر الهاتف وأشخصيًا، 

 إجراء االستبيان شخصيًا بالبريد؟ قد يكون

 علىأيًضا األ ولكنها كنة،المم ةالوحيد طريقةال

 .تكلفة

 

 ةالمتاح ةالمهنيّ  العاملةاليد ما هو حجم  -3

ة أو الحكوميّ  هيئاتة من العينيّ  كمساهماتٍ 

 الجامعات؟
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قد تؤّدي األعداد الكبيرة إلى خفض التكلفة، ولكْن يجب الحصول على تأكيداٍت بأنه سيتّم 

يتمّكنوا من االهتمام بالدراسة االستقصائيّة إعفاء الموّظفين من واجباتهم العاديّة حتى 

 .لألَسر المعيشيّة

 

ل الدراسة االستقصائيّة هي نمَ  -4 في الواقع، قد تنطوي الدراسات ؟ الجهة التي تمّوِّ

وكاالت )التنمية  ة الكبرى ووكاالتة التي ترعاها المنظمات الدوليّ الدوليّ  االستقصائيّة

منظمة التعاون  ؛ةوزارة التنمية الدوليّ  ؛ة للتنمية الدوليةالوكالة األمريكيّ  ؛األمم المتحدة

 تستلزممتطلبات تصميم عالية الجودة  على( والمنظمات المماثلة ؛االقتصادي والتنمية

بيانات  للحصول على تقنيّةمات تموياًل كبيًرا أو موارد المنظ توفّرقد و. كبيرة استثماراتٍ 

تكون أقّل حًظا من حيث الحصول  فقدة الوطنيّ  ائيّةأّما الدراسات االستقص. عالية الجودة

 .على الموارد

 
 التكاليف على تؤث ر التي المتغي رة العوامل

 
تتيح العيّنات األكبر حجًما إنتاج تقديراٍت أكثر دقّة، لكنها تكون مكلفة : نةحجم العيّ   -1

االختيار وفقًا للموقع ) وقد يساعد أخذ العيّنات العنقوديّة. أكثر من العيّنات األصغر حجًما

في خفض التكاليف، ولكنه يحمل في طيّاته عيبًا يتمثّل في كون المجموعات ( الجغرافي

 .العنقوديّة تتألّف من مجموعاٍت متجانسة نسبيًا، وبالتالي فإنّها قد ال تمثّل إجمالي السكان

 

ُمعدَّة  أسئلة أو استبيانات كاملة في حال وجود: استخدام المواد والموارد الموجودة -2

في حال ، وبالمثل. فقد تكون التكاليف أقلّ  مسبقًا وخاضعة لالختبار المعرفي وُمترَجمة،

ألنه  تكون التكاليف أقلّ  فقد، ةمشابه دراسة استقصائيّةون مؤخًرا فون الميدانيّ الموظّ  أنجزَ 

ز التدريب على يركتيمكن  كمااستخدام المسؤولين عن إجراء المقابالت الناجحين، يمكن 

بإجراء  ذات الصلة ممارساتلل وقت أقلّ  تخصيصو بشكٍل أساسي االستبيان الجديد

 .العامةالمقابالت 

 

 إلى آخر وأيًضا داخل البلد واسع من بلدٍ  تختلف تكاليف العمالة على نطاقٍ  قد: األجور -3

 (.يّةالريف في المناطقة منها يّ ، قد تكون أعلى في المناطق الحضرعلى سبيل المثال) الواحد

 

 

 
تتكبّد البلدان الكبيرة التي تجمع البيانات من : الجغرافيا  -4

األشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية تكاليف 

 . أعلى

 

 
كافية  تقنيّةخبرة ببعض البلدان  في تمتّع الموّظفوند يقالخبرة:  -5

، باألَسر المعيشيّةة خاصة رمتطوّ  دراسة استقصائيّةإلجراء 

 ن.خبراء دولييّ ب االستعانة إلى دول أخرىحتاج تقد  في حين

 
ليس من السهل الحصول على تقديرات جيّدة للتكلفة باالستناد إلى 

الدراسات االستقصائيّة السابقة لألَسر المعيشيّة؛ ذلك أّن التفاعل بين 

لي ن يميلون إلى قرارات التصميم يولّد نطاقاٍت واسعة، كما أّن الممّوِّ

هناك مصدٌر واحد . الحفاظ على سريّة المعلومات ذات الصلة بالتكلفة

يقوم بمقارنة تكاليف الدراسات االستقصائيّة التي يمكن استخدام بياناتها 

يُظهر و .اإلجماليّة لرصد جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

تتراوح بين حوالي التحليل أّن تكلفة الدراسة االستقصائيّة الواحدة 

 .(3.1الجدول )دوالر  1.700.000و  450.000

 

تؤّكد المعلومات ذات الصلة بالتكلفة، والمستمدَّة من الدراسات 

بما في ذلك تلك التي  -االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة الوطنيّة األخرى 

، مّما 3.1الجدول المعلومات الواردة في  -ترعاها الشركات التجاريّة 

إلى أّن غالبية التكاليف المتكبَّدة إلجراء الدراسات االستقصائيّة يشير 

الواردة تحت مسّمى )لألَسر المعيشيّة تُصَرف على جمع البيانات 

 دراسات االستقصائيّةغالبًا ما تكون هذه الو .(في الجدول" العمليّات"

مقابلة  2000حوالي  نةعيّ الحجم  حيث يبلغ ،األخرى أصغر حجًما

للحدود  العابرةالجهود ب قياًسامتواضع أكثر  لة بشكلٍ مموَّ تكون و ُمنَجزة؛

بلغ وقد . تكاليفها تكون مرتفعة ، لكنّ التي يتّم بذلها لهذه الغاية ةوطنيّ ال

المستقاة من هذه الدراسات  ،إجمالي تكاليف جمع البيانات الحديثة

 ،بلدانة األخرى التي أجريت في أكثر من عشرة الوطنيّ  االستقصائيّة

 ،في البلدان منخفضة الدخل نَجزةمقابلة م دوالًرا لكلّ  35-25حوالي 

 .طة الدخلفي البلدان المتوسّ نَجزة مقابلة م دوالًرا لكلّ  75-60وحوالي 

 ،االستبيانببلورة  اليد العاملة المهنيّة التي قامتتشمل هذه التكاليف  ال

 .شروالن ،وإعداد التقارير ،والتحليل ،ناتوأخذ العيّ 
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 . متوسط التكلفة لكّل دراسة استقصائيّة  بالدوالر األمريكي3.1الجدول 
 

 
 فئة النفقات

 
المسح 

الديموغرافي 
 والصحي

 
المسح 
العنقودي 
متعّدد 
 المؤّشرات

 
 دراسة نوع

  قياس
 مستويات
 المعيشة

الدراسات 

االستقصائيّة 

 للقوى العاملة

الدراسات 

االستقصائيّة 

 الزراعيّة

 
الدراسات 
 االستقصائيّة
 اإلضافيّة

 
 العمليّات

 
800,186 

 
716,040 

 
1,235,852 

 
331,204 

 
1,117,303 

 
319,002 

 
 الدعم الميداني

 
805,027 

 
340,985 

 
495,427 

 
133,128 

 
431,135 

 
125,974 

 
 المجموع

 
1,605,213 

 
1,057,025 

 
1,731,279 

 
464,333 

 
1,548,438 

 
444,977 
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 .هي عبارة عن الدراسات االستقصائيّة األخرى التي قد تدعو الحاجة إليها بغية قياس التقّدم المحَرز نحو حقيق أهداف التنمية المستدامة: الدراسات االستقصائيّة اإلضافيّة

 

 
 
 

 
إذا  فحسبة ت الشخصيّ يمكن تحقيق انخفاض كبير في تكاليف جمع البيانات للمقابال

فين موظّ التي تضمّ )وضمنت االلتزام بالوقت(  املةعيد الة بالالحكوميّ  لجهاتعت اتبرّ 

التكلفة  الرامية إلى خفضالمحاوالت األخرى أّما للقيام بالعمل.  من ذوي المهارات

مقابالت مع الوإجراء  الطريق باختصارين فين الميدانيّ الموظّ  يام)على سبيل المثال، ق

نات منها، أخذ عيّ  ر التي تمّ ، بدالً من زيارة األسَ بذلك فحسبالمجيبين الراغبين 

 ،نةالعيّ ب المشموليندين المتردّ األفراد ومحاولة إقناع  إذا لزم األمر اوإعادة زيارته

 نخفضةم بياناتٍ  جمع د إلىشبه مؤكَّ  ي بشكلٍ مناسبة ألنها تؤدّ  فهي غيربالمشاركة( 

 زة.و متحيّ الجودة أ

 

 إعداد االستبيان 3.3
  
 

نة في  قد تختار البلدان استخدام االستبيانات أو الوحدات الحاليّة المضمَّ

الدراسات االستقصائيّة المحترَمة دوليًا لرصد غايات الهدف الرابع من 

أمثلة ذات الصلة، مستقاة من  2 الملحقويورد . أهداف التنمية المستدامة

االستقصائيّة الرئيسيّة لألَسر المعيشيّة؛ لكْن، يتعيّن وضع أسئلة الدراسات 

إضافيّة وربّما استبيانات كاملة لمعالجة العديد من مؤّشرات الهدف الرابع 

 .من أهداف التنمية المستدامة

يتناول هذا القسم القرارات الرئيسيّة التي ينبغي اتخاذها، ويقّدم لمحة عامة عن 
 .ن اتخاذها إلعداد االستبيانالخطوات التي يتعيّ 

 

 

 منفصلةالحدة والأو  الدراسة االستقصائي ة القائمة بذاتها

الدراسة  تة في ما إذا كانل أحد القرارات الرئيسيّ يتمثّ 

رصد أهداف ل التي يُسترَشد بهاة المعيشيّ  االستقصائيّة لألَسر

عبارة عن دراسة استقصائيّة خاصة كون تالتنمية المستدامة س

ن كوحدة تأو ما إذا كان وقائمة بذاتها، دراسة  في ستُضمَّ

 تعتمد اإلجابة على الموضوعات التيو. استقصائيّة أخرى

 الخاصة ةر المعيشيّ ألسَ ستتناولها الدراسة االستقصائيّة ل

مدى على و ،من أهداف التنمية المستدامة الرابعهدف بال

 ض.لهذا الغر األخرى دراسات االستقصائيّةمالءمة ال

بالنسبة إلى الموضوعات، يتعيّن على فريق صانعي 

السياسات ومخّططي البرامج والمسؤولين والباحثين اآلخرين 

تحديد المجاالت التي ستتناولها الدراسة االستقصائيّة لألَسر 

قد تتوفّر لدى بعض البلدان مصادر بيانات واسعة و .المعيشيّة

 النطاق 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2017Data-for-Development-Full-Report.pdf
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ضع القائمون على خطة الدراسة االستقصائيّة في ينبغي أن ي

الدراسة مشاركة في ال فرضهل الذي تاعتبارهم العبء المحتمَ 

 والهيئاتإلحصاء الوطنيّة ل مكاتبالعلى  االستقصائيّة

وتشمل . المعيشيّة كذلك رما على األسَ ، وربّ ةالحكوميّ 

 تجن بعبء جمع البيانات على البلدان  محاوالت تخفيف

في مجال  تعاونوال في الدراسات االستقصائيّةة االزدواجيّ 

نفس ة التي تجمع الدوليّ  ل البيانات بين وكاالت اإلحصاءتبادُ 

األمثلة  ومن .كةمماثلة من الدول المشارِّ  أو بيانات بياناتال

منظمة التعاون و اليونسكوبين  شراكةال نذكر على التعاون

 ائي للجماعات األوروبيّةالمكتب اإلحصواالقتصادي والتنمية 

 .التعليمب ذات الصلة بياناتالبشأن جمع 

 
 

لمعالجة العديد من المؤّشرات الخاصة بالهدف الرابع من أهداف 

التنمية المستدامة؛ لذلك، قد تحتاج جمع معلومات قليلة نسبيًا من 

خالل الدراسة االستقصائية لألَسر المعيشيّة، مثل رصد الشباب 

بالمدرسة أو قياس مستويات النماء في مرحلة  غير الملتحقين

وفي ظّل هذه الظروف، قد يكون من المنطقي . الطفولة المبكرة

إدراج وحدة تغّطي هذه الموضوعات في دراسة استقصائيّة 

وقد تكون مصادر الييانات محدودة في بلدان أخرى، . أخرى

 من المعلومات لتقييم مؤّشرات الهدف افتحتاج بالتالي مزيدً 

الرابع من أهداف التنمية المستدامة؛ وعليه، قد يتعيّن عليها 

تصميم وتنفيذ دراسة استقصائيّة شاملة يستحَسن إجراؤها 

 .كمشروعٍ قائٍم بذاته

 
عند النظر في إمكانيّة طرح األسئلة ذات الصلة بالهدف الرابع من أهداف 

أخرى خاصة باألَسر  التنمية المستدامة كجزٍء من دراسة استقصائيّة

الفريق تقييم مدى مالءمة هذه  الدراسات  المعيشيّة، يتعيّن على

النظر بها على  نبغيوتشتمل األسئلة التي ي. االستقصائيّة األخرى بعناية

 :ما يلي

 

 

 احتماليّة؟ عيّنة على األخرى االستقصائيّة الدراسة تعتمد هل -1

ة للتحليل؟ على سبيل األهميّ ة ذات ي المناطق الجغرافيّ هل تغطّ  -2

ت على تقديرا ، أوةتقديرات وطنيّ  تؤّدي إلى بلورة، هل الالمث

مستنِّدة إلى المناطق تقديرات  ، أومستوى الوالية أو المقاطعة

 ة؟الريفيّ تلك المستنِّدة إلى المناطق ة مقابل حضريّ ال

معلومات على مستوى جمع ال تتيح الدراسة االستقصائيّةهل  -3

الجنس أو نوع ، بما في ذلك حسب العمر أو واألسرةالفرد 

 حالة اإلعاقة أو فئات الثروة؟

صحيح مع  األسئلة المتعلقة بالتعليم بشكلٍ تتناسب هل  -4

 ؟الدراسة االستقصائيّة األخرىجة في الموضوعات المدرَ 

 ؟ُمجيبلفريق سيطرة كافية على اختيار الهل سيكون ل -5

على إجراءات مناسبة لمراقبة  االستقصائيّةتشتمل الدراسة هل  -6

 الجودة؟

هل يتّم إجراء الدراسة االستقصائيّة بالوتيرة المطلوبة إلعداد  -7

التقارير ذات الصلة بالهدف الرابع من أهداف التنمية 

 المستدامة؟

ة معايير الجودة الدوليّ التي يتّم جمعها المعلومات تستوفي هل  -8

من أهداف التنمية  الرابعدف عن اله الخاصة باإلبالغ

 المستدامة؟

 
 

 المقارنة بين الثقافات قابلي ة د منالتأك  

نتائج مناسبة تولّد ة التي يهدف هذا الدليل إلى المساعدة في تصميم الدراسات االستقصائيّ 

 الرئيسي يل التحدّ قابلة للمقارنة عبر البلدان. ويتمثّ تكون لرصد أهداف التنمية المستدامة و

بالنسبة  جمع البياناتل المثلى اتستراتيجيّ النة، واألسئلة، وافي الموازنة بين تصميم العيّ 

دة متعدّ  إلجراء الدراسات االستقصائيّةة ن مقابل نفس الميزات الضروريّ بلد معيّ  إلى

عام على  هناك إجماعو"(. 3MCشار إليها باسم "المُ ات أو الثقافات أو األقاليم )الجنسيّ 

ات أو الثقافات دة الجنسيّ متعدّ  في الدراسات االستقصائيّةباع نهج واحد ليس مجديًا اتّ  أنّ 

أو األقاليم بسبب االختالفات في 
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القدرات المحليّة والتمويل والموارد البشريّة؛ وقد يؤّدي ذلك إلى جمع بياناٍت ذات 

مقارنة بين الثقافات يجب أن كما يقضي اإلجماع العام بأّن التخطيط لل .جودة رديئة

يكون محور التركيز الرئيسي للمناقشات التي تحّدد أسئلة البحث في بداية أّي 

 .10مبادرة

 

 األسئلة  وضع

في . ال تكون الدراسة االستقصائيّة من الجودة إالّ بقدر جودة األسئلة التي تطرحها

مجموعة الواقع، تقوم الممارسات المتّبَعة في بلورة أسئلة الدراسة االستقصائيّة على 

وتلّخص . كاملة من األبحاث وعلى المنهجيّة الخاصة بالدراسات االستقصائيّة

تجدر اإلشارة بدايةً إلى أّن تكييف  .المناقشة أدناه االعتبارات الرئيسيّة ذات الصلة

المسح  ى سبيل المثال الدراسات االستقصائيّة القائمة مثلعل-األدوات الموجودة 

المسح العنقودي متعّدد  دراسة قياس مستويات المعيشة، أو أو الديموغرافي والصحي

 .المؤّشرات أفضل من تصميم دراسة استقصائيّة جديدة من الصفر

 

 دةأسئلة وأجوبة جي   صياغة

ة هام الذكيّ ل إحدى المَ ، تتمثّ ر المعيشيّةإلجراء دراسة استقصائيّة لألسَ مع بدء التخطيط 

 ة عالية الجودة التي تمّ الدراسات االستقصائيّ  فيفي البحث عن األسئلة ذات الصلة 

  كانتإذا وصاحبها. التي غالبًا ما تُ ، ةالمنهجيّ ب الخاصة تقاريرالمسبقًا و إجراؤها

 تبيّنَ و المعرفي، قد خضعت لالختبار االهتمام بالموضوع محلّ  ذات الصلةاألسئلة 

 ، فقد تكون مناسبة لالستخدام.ةوموثوق يحةصح أنها

 
إذا كانت األسئلة مغلقة، ولكْن غير مطابقة تماًما الحتياجات المعلومات، فقد يتّم 

وفي حال تعذَّر العثور على أسئلة مناسبة، فيتعيّن وضع األسئلة  .تعديلها بعناية

هذه : مالحظة. )سئلة وإجابات جيّدةباستخدام عدة مبادئ ذات الصلة بصياغة أ

المبادئ جيّدة أيًضا لتقييم مدى مالءمة األسئلة المستقاة من دراسات استقصائيّة 

 (.أخرى

 
 التحليل ألغراض استخدامها أساس على األسئلة تحديد: األول المبدأ

ض إجراء الدراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة فقط  يجب طرح األسئلة في معرِّ

كانت الردود عليها ضروريّة لإلجابة على أسئلة البحث وتلبية االحتياجات من إذا 

 .المعلومات التي تّم تحديدها مسبقًا

 

زويد ت تمّ  ، فقدلذلك وجز؛مناقشة الحلول وأفضل الممارسات للمقارنة بين الثقافات خارج نطاق هذا المتُعَّد  10

 .3الملحق  نوردها فية موارد إضافيّ ب القارئ

  

تجدر اإلشارة إلى أّن طرح أسئلة مثيرة لالهتمام ولكْن غير 

ذات صلة من شأنه أن يضع عبئًا ال داعي له على الُمجيب 

وبالتالي يُعطي  –الذي قد يتعب أو يتشتّت انتباهه أو يَغضب 

بهدف إنهاء " ال أعرف"إجابات أقّل دقة وربّما يُجيب بـ 

 .المقابلة

أّن جميع أسئلة الدراسة ثّمة طريقة واحدة للتأّكد من 

بحيث  االستقصائيّة ضروريّة، أال وهي إنشاء مصفوفة أسئلة،

يُصار إلى إدخال كّل سؤال استقصائي في الجانب األيسر 

في هذه الحالة، إحدى مؤّشرات الهدف  -ووضع سؤال البحث 

الذي يعالجه السؤال  –الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

وإذا لم يساعد السؤال . األيمن في الجانب االستقصائي

بحث، فيجب على المخّططين الاالستقصائي في معالجة سؤال 

 .التفكير في حذفه

 
 صحيح بشكل األسئلة صياغة من التأك د: الثاني المبدأ

يجب صياغة األسئلة بطريقة تمّكن الُمجيب من فهمها 

في كثير من األحيان، يطرح الباحثون و .واإلجابة عليها بدقّة

سؤاالً يبدو بسيًطا لهم دون أن يُدركوا أّن الُمجيب قد يفّسر 

وعليه، ينبغي  .السؤال بشكٍل مختلف عن الطريقة المقصودة

أن تضعوا في اعتباركم ما يلي، والذي قد يُطلب منكم في 

بداية الدراسة االستقصائيّة لوضع قائمة باألشخاص الذين 

 :يعيشون في المنزل

 
 المنزل في يعيشون الذين األطفال عدد كم

 لديك؟

 
 األشخاصماذا تعني كلمة "األطفال"؟  ■

 بغضّ  -نة؟ جميع األفراد معيّ  تحت سنّ 

الذين يعتبرون  -النظر عن العمر 

 ن؟أحد الوالديْ  جيبالمُ 

هل تعني فقط  ؟"لديك" ماذا تعني كلمة  ■

األطفال المنحدرين من نسل الُمجيب 

 مباشرةً؟ 

في المنزل"؟  يعيشون" عبارة عنيتماذا  ■

إدخال الطفل إلى المستشفى أو  ماذا لو تمّ 

بعيًدا عن المنزل لبعض  كان يعيش

 الوقت؟
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للطريقة التي ستُستخَدم فيها البيانات المستقاة من السؤال، غالبًا ما  تبعًا

. ح وإعطاء المزيد من التفاصيلتّوّخي الوضو يتمثّل الحل المناسب في

ح أن يُفضي تسلسل األسئلة أدناه إلى إجابات دقيقةومن ا  :لمرجَّ

 

 في هذا المنزل الليلة الماضية؟ 18  الـأطفال دون سنّ  أيّ نامَ هل  .1

 ؟ددهمفَكم يبلغ ع[ "نعم"]إذا كانت اإلجابة 

]إذا كانت اإلجابة  ؟من هؤالء األطفال أيّ   أحد والديْ هل أنتَ  .2

 ؟همعدديبلغ م كَ ف[ "نعم"

. طفل. لنبدأ باألصغر سًنا كلّ  والدةاسم وتاريخ  أذُكر لي رجاءً  .3

 [Q2في  المذكور الرقم بلوغع حتى ]تابِّ 

 من الرقم[ ْي األطفالوالد أحد أنتَ : فحسب لتأكيدمن باب ا .4

Q2]  الذين ناموا في هذا المنزل الليلة الماضية. هل هذا

 [Q2-Q4فيُرجى تكرار لم يكن كذلك،  نإ] صحيح؟

، عاًما 18  الـدون سنّ  ما طفالاأل  منأيّ  يْ والد  أحدهل أنتَ  .5

]إذا كانت اإلجابة  ناموا في مكان آخر الليلة الماضية؟ الذين

 ؟همعدديبلغ م كَ ف[ "نعم"

طفل نام في مكان  كلّ  والدةفضلك اسم وتاريخ  أذُكر لي من .6

 [Q5 ع حتى بلوغ الرقم المذكور فيتابِّ ] آخر الليلة الماضية

[ Q5 رقم منال] ْي األطفالوالد  أحدأنتَ : فحسب لتأكيدا من باب .7

ن ]إ الذين ناموا في مكان آخر الليلة الماضية. هل هذا صحيح؟

 [Q5-Q7ر اكرفيُرجى تلم يكن كذلك، 

 
يستغرق طرح هذا النوع من األسئلة المتسلسلة بعض الوقت، ولكّن  

قوم على طرح األسئلة الحصول على بياناٍت أعلى جودة وأكثر موثوقيّة ي

 .الجيّدة والواضحة الصياغة، التي يتسنّى للُمجيب فهمها

 
 محايدة بصورة األسئلة صياغة: الثالث المبدأ

للتأّكد من عدم تأثير البحث على الُمجيب عن غير قصد، ينبغي صياغة 

يُرجى الوضع في االعتبار، على سبيل  . األسئلة باستخدام لغة محايدة

 :يليالمثال، ما 

 
بعض أّن معظم المعّلمين غير حاصلين على اإلعداد الكافي اليعتقد . 1

هل تُوافق بشّدة على هذا القول، أم  ما رأيك؟ .لَشغل وظائفهم

 توافق عليه، أم ال توافق عليه إلى حّد ما، أو تُعارضه بشدة؟

 

شَغل ل الكافي قد حصلوا على اإلعدادمين معظم المعلّ  أنّ  عتقدهل ت .2

 وظائفهم؟ نعم أو ال؟

 
أّما السؤال  يسمح السؤال األول، ضمنيًا، للُمجيب بانتقاد استعداد المعلّم؛

ثر ألنه يبعث إشارة إلى الثاني فقد تّمت صياغته على نحٍو ُمحايد أك

 .على حّد سواء أو السلبي مقبولٌ  يمفادها أّن الجواب اإليجابالُمجيب 

 
 قصيرة أسئلة طرح: الرابع المبدأ

 فحسب ة محدودة من المعلوماتالبشري االحتفاظ بكميّ  العقل ستطيعي

نذكر الحالة  ذلكاألدلة الواضحة على  ومنل للمعلومات. تبادُ  أثناء أيّ 

من قبل.  َنزرهلم  م التوجيهات للذهاب إلى مكانٍ استخدقوم فيها باالتي ن

خطوة  جهاز نظام تحديد المواقع العالمي إرشاداتٍ  قّدميفي الواقع، 

 ر قائمة طويلة إلى حدّ ما ال يستطيعون تذك  معظم الناس ربّ  بخطوة ألنّ 

نظام تحديد  وفي حال عدم توافر جهاز؛ ةالتفصيليّ  االتجاهاتما من 

 بينما يتمّ  اإلرشادات متابعة، فيمكن استخدام الخريطة والمواقع العالمي

: تقصائيّةدراسة االسنفسه على أسئلة ال األمرينطبق و. مسارالعبور 

ط ة فقمن سماع األسئلة وفهمها واإلجابة عليها بدقّ  جيبن المُ يتمكّ فس

 في الدماغ. االحتفاظ بها صار إلىعندما تكون قصيرة بما يكفي ليُ 

 
من القواعد الجيّدة التي يمكن اتّباعها نذكر وجوب أن تكون األسئلة 

ياًل إذا كان السؤال طوو .كلمة كحّد أقصى 20إلى  15مؤلَّفة من 

 .جًدا، فينبغي تجزئته إلى أسئلة أصغر

 
 المزدوجة األسئلة تجنُّب: الخامس المبدأ

 

 

 .واحدة اإلجابة عليهما كونت)أو أكثر( قد ال  مسألتْينالسؤال المزدوج  تناولي

للفتيات  مرحاض"هل يوجد في مدرسة ابنتك يطرح السؤال التالي:على سبيل المثال، 

 مرحاضقد ال تحتوي المدرسة على فن. عنصريْ  سؤاالً عنن؟" افق مناسبة لغسل اليديْ ومرَ 

جيب إعطاء إجابة ال يستطيع المُ  ن؛ وعليه،غسل اليديْ لرافق مَ  تتوافر فيها للفتيات ولكنْ 

الحل البسيط لهذه المشكلة في تقسيم األسئلة المزدوجة إلى سؤالْين منفصلْين  ويتمثّلدقيقة. 

.(أكثرأو )
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 المطروحة بصيغة النفي المزدوجب النفي واألسئلة تجن  : السادس المبدأ

غالبًا ما يجد الُمجيب صعوبة في فهم صيغة النفي بدقّة؛ وثّمة دائًما طريقة إلعادة 

هل ال : "فبدالً من طرح السؤال بالصيغة التالية .صياغة السؤال لجعله أكثر سالسة

يمكن محاولة  "لوازم الفصول الدراسيّة الخاصة بهم؟يجب على المعلّمين شراء 

هل يجب على المعلّمين شراء لوازم الفصول الدراسيّة : "طرحه على الشكل التالي

تحت أّي ظروف ال ": وعوًضا عن طرح السؤال على النحو التالي ". الخاصة بهم؟

ر : "اليةيمكن السعي إلى استخدام الصيغة الت "إلى المدرسة؟[ اسم الطفل]يذهب  فّكِّ

اسم ]لماذا لم يذهب  .إلى المدرسة[ اسم الطفل]في المرة األخيرة التي لم يذهب فيها 

 " في ذلك الحين؟[ الطفل

 
 اآلخر منها أي   يستبعد والتي الشاملة اإلجابات فئات اختيار وجوب: السابع المبدأ

االحتماالت و  تغطية جميع( 1)ينبغي التحقّق من اإلجابات على األسئلة للتأّكد من 

على سبيل المثال، غالبًا ما تستخدم األسئلة المتعلقة بأعلى . عدم تداُخل اإلجابات( 2)

. مستوى تعليمي أكملَه الُمجيب المدرسة االبتدائيّة والثانوية وما بعد الثانويّة كخيارات

تذكر ووفقًا للظروف المحليّة، قد تدعو الحاجة إلى إدراج فئاٍت أكثر دقّة كتلك التي 

، أو التعليم المهني، أو برامج إعداد الجامعي/اللتحاق بالتعليم الثانويبالتحديد اإلعداد ل

 .المعلّمين

 
 جيبم لغة بسيطة ومصطلحات يفهمها الم  ااستخد: الثامن المبدأ

وضمان  المتخّصصة يجب صياغة األسئلة بحيث يتّم تجن ب استخدام المصطلحات

في حال استُخدمت مصطلحات قد يكون لها و .سهولة فهم الُمجيب العادي للسؤال

ص على توضيح المصطلح ، فينبغي الحر"التنّمر" ما، مثل تفسيرات متعّددة في سؤالٍ 

 .وتحديده كي يتسنّى للُمجيب اإلجابة على السؤال وفقًا للقصد منه

 
 المعرفي االختبار إجراء

في  -" المقابالت المعرفيّة"الُمشار إليه أحيانًا باسم  -المعرفي يُستخدم االختبار 

أبحاث الدراسات االستقصائيّة لتحديد ما إذا كان المجيبون قد فهموا األسئلة ويجيبون 

 .عليها بما يتماشى مع القصد منها

 
  

قد تشّكل بطاقات العرض أداة مفيدة لهذا 

ق وتتّم طباعة هذه البطاقات على ور. الغرض

تُدَرج . ثقيل الوزن، وغالبًا ما تكون  مغلّفة

جري إطالع خيارات اإلجابة على الورق ويَ 

. الُمجيب عليها كي يختار خياًرا واحًدا أو أكثر

. وقد تتّخذ خيارات اإلجابة شكل نص أو صورة

عن  على سبيل المثال، إذا سئلت الطفلة

المراحيض في مدرستها، فقد تحتوي بطاقة 

 .ر يمكنها االختيار من بينهاالعرض على صو

 
 
 

 
ينبغي إجراء االختبار المعرفي بعد إعداد األسئلة وترجمتها 

وينبغي اختيار  .وتجميعها في أداة الدراسة االستقصائيّة

األشخاص الذين سيخضعون لالختبار المعرفي على أساس 

التشابه بينهم وبين السكان الذين ستَشملهم الدراسة 

وتتّم عادةً دعوة هؤالء األشخاص المختارين . االستقصائيّة

للحضور إلى موقع االختبار؛ ويُستحَسن أن يكون الموقع 

مزّوًدا بمرآة أحاديّة االتجاه بحيث يتسنّى للمراقبين مشاهدة 

ويقوم الباحث ذو الخبرة بتوجيه . العمليّة والتعلّم منها

ك خالل الدراسة االستقصائيّة، طالبًا منه   :منها/المشارِّ

 
اإلجابة ث عن السؤال والتفكير بصوت عاٍل والتحدّ  ■

فريق البحث على فهم  عمليًا ا يساعد، ممّ ذات الصلة

جيب العادي عند المُ نخرط فيها ة التفكير التي يعمليّ 

 ؛ الدراسة االستقصائيّة جراءإ

سئلة أ، وهي ةاللفظيّ  االستفساريّة عن األسئلة اإلجابة ■

، نةر كلمات أو عبارات معيّ يفستك المشارِّ  منتطلب 

وثوقه مدى عن ، ونةإجابة معيّ  أعطىلماذا تسأله و

عناصر غير  إذا كانت أيّ  باإلجابة التي أعطاها، وعّما

.غيرها من األسئلة االستفساريّة المشابهةواضحة، و



58   

 
 تنظيم الوحدة )الوحدات( أو االستبيان

 .ق المنطقي لالستبياناتة التدفّ أهميّ  االستقصائيلقد أثبت علم البحث 

تيح المنطقي ي تسلسلال أنّ  ، ذلكجودة البياناتب االرتقاءيساعد ذلك على و

في الواقع، ة. من الفهم والدقّ  درجة عاليةإلجابة على األسئلة با للُمجيب

زة عن مة موجَ دّ ة بمقر المعيشيّ ألسَ ل الدراسات االستقصائيّةتبدأ معظم 

ة األسرة د أهليّ طرح األسئلة التي تحدّ ت ثمّ  ، ومنالغرض من الدراسة

يتعيّن عادةً ، ة للمشاركةلمؤهَّ  ت األسرة. إذا كاندراسةللمشاركة في ال

األسرة على  موافقة الشخص الذي يُجري المقابلة الحصول على على

 جيبد المُ يوتحداألسرة خاصة ب قائمةومن ثّم إنشاء ، إجراء المقابلة

طرح األسئلة واإلجابة عليها، مع  بعد ذلك، يُصار إلى(. جيبين)الم

ل تحو   اقتراب إلى جيبة بين األقسام لتنبيه المُ عبارات انتقاليّ استخدام 

 إلى موضوع آخر. التركيز

 
نادًرا ما تُطَرح هذه و .يتّم تضمين االستبيان أسئلة حّساسة بشكٍل هادف

ذي يُجري المقابلة االستبيان، ريثما يتسنّى للشخص ال األسئلة  في بداية

 .رساء عالقة تواصل قائمة على االحترام مع الُمجيبالوقت الكافي إل

كذلك، ال تُطَرح األسئلة الحّساسة، في الغالب، في نهاية االستبيان، من 

وعلى الرغم من . باب الحرص على إنهاء المقابلة بطريقة إيجابيّة

حول  ، إال أنها قد تتضّمن استفساراتٍ "الحّساسة"ألسئلة اختالف تحديد ا

عدية، والتوظيف، والعنف، مسائل الصحة اإلنجابيّة، واألمراض المُ 

 .واألنشطة غير المشروعة، والدخل

 

في حالة إجراء االستبيان الكترونيًا، يمكن بسهولة ترتيب األسئلة 

وائي، مّما يساعد واإلجابات على األسئلة المتعّددة الخيارات بشكل عش

تأثير "فقد ينَشأ هذا النوع من التحيّز، المعروف باسم . على تجن ب التحيّز

على ( أو خيارات اإلجابة)، بفِّعل احتمال تأثير األسئلة السابقة "الترتيب

غير أّن التوزيع العشوائي ال يكون (. أو خيارات اإلجابة)األسئلة الالحقة 

 فئات الدخل لألَسر المعيشيّة، حاالت في يًا في جميع الحاالت، مثالً منطق

في الحاالت التي تستدعي عرض األسئلة حسب الترتيب الرقمي أو و

 .حسب تسلُسل منطقي معيّن ةالتي يتعيّن فيها عرض األسئل

 

 

 الترجمة     

من الناحية المثاليّة، ينبغي ترجمة االستبيانات بشكل احترافي إلى جميع 

بالمائة أو أكثر من األشخاص  10يستخدمها  اللغات المحليّة التي

المشمولين بالعيّنة، وهي ممارسة أوصت بها الدراسات االستقصائيّة 

توصي دراسات كما  .الدوليّة مثل المسح الديموغرافي والصحي

استقصائيّة أخرى، مثل المسح العنقودي متعّدد المؤّشرات، بمراعاة 

نة تستهدف مجموعات لغويّة الظروف الفريدة، مثل ما إذا كانت العيّ 

معيّنة على وجه التحديد، أو ما إذا كان عدد اللغات المحليّة قد يشّكل 

 .عبئًا من حيث الترجمة

 
توّخيًا للدقّة وإتاحةً للفهم في أوساط  عنايةيجب اختبار النَسخ المترَجمة ب

العاملين على المشروع؛ كما ينبغي إخضاعها لالختبار المعرفي، 

من قِّبل األشخاص المسؤولين عن إجراء المقابالت، والذين  واستخدامها

إلى  الدراسات االستقصائيّة تسعى بعضلسوء الحظ،  .يُجيدون تلك اللغات

في الواقع، . االستغناء عن هذه الخدمة المهّمة عبر تحقيق وفورات زائفة

، وبالتالي ئةبيانات مسح سيّ  توليد ئة إلىي ممارسات الترجمة السيّ تؤدّ 

المعلومات  تُستخَدم، ما أسوأ من ذلكأو ربّ  -المعلومات عديمة الفائدة  مسيتُ 

 .أو تنفيذ البرنامج في بلورة السياسات التي تعتريها شوائب

 

 

في حال استخدام األجهزة اللوحيّة أو الحواسيب  

المحمولة إلجراء االستبيان، فإّن أحد الخيارات 

الحّساسة يقضي المتاحة للتعامل مع الموضوعات 

  امباستخد الصوتيّة تيّةذاال بإجراء المقابالت

فهي تتيح تسجيل األسئلة مسبقًا، بحيث . حاسوبلا

اعات سمّ مرتديًا على انفراد  تمع الُمجيب إليهاسي

.بنفسه اإلجاباتدخل يُ  ثمّ  ،الرأس  
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 ى إجراء المقابالتاإلجرائيّة األساسيّة الخاصة بالشخص الذي يتولّ  . القواعد3.2الجدول 
 

 م بما يلي:، قُ بدالً من ذلك :ال تفعل ذلك

 
 

 
، "بطريقة عشوائيّة"السماح لألشخاص الذين يجرون المقابالت بالترجمة 

 .باستخدام معرفتهم الخاصة لترجمة المواد أثناء إجراء االستبيان

 

 10ة التي يستخدمها أكثر من إلى اللغات المحليّ  بطريقة محترفة ألسئلةاترجمة  •

 .نةالعيّ ب بالمائة من المشمولين

صغيرة جًدا بحيث  ة ولكنْ ة فرعيّ مجموعة لغويّ  االستبيان من تضمين إذا كان البدّ  •

األشخاص تدريب  ينبغية، فالترجمة االحترافيّ  الحاجة إلى خدمات ال يمكن تبرير

ترجمة على  –ة من المنطقة المحليّ  وال أن يكونفضَّ يُ و-المقابالت الذين يُجرون 

المقابالت  إجراء أثناء ماالستبيان، ومراقبته إجرائهمة أثناء األسئلة إلى اللغة المحليّ 

ة كمالذ ة )يجب استخدام هذه االستراتيجيّ مالحظات تصحيحيّ  إعطائهمة، والتدريبيّ 

 (.حسبف أخيرٍ 

 
يجرون المقابالت "بتفسير" مصطلح ال يفهمه  السماح لألشخاص الذين

 بسبب مشاكل اللغة. جيبالمُ 

دعني أكّرر هذا "تدريب الشخص الذي يُجري المقابلة على أن يقول فقط  

يعود إليك تحديد "ومن ثّم القيام بذلك تماًما كما هو مكتوب، أو قول " السؤال

 ."دالالت هذا المصطلح

 
االستبيان بلهجة "قريبة  جراءالمقابالت بإالسماح لألشخاص الذين يجرون 

 .جيببدرجة كافية" من لغة المُ 

 ،رصحيح أو جعل فريق الحوكمة يقرّ  مة بشكلٍ م نسخة مترجَ ااستخد

 لة للمشاركة.تحديد األسرة غير المؤهَّ  ،من عمله التخطيطي كجزءٍ 

 
اختيار تعسفيًا، ب واأن يقومالسماح لألشخاص الذين يجرون المقابالت ب

 جيد لغة )لغات( االستبيان.يُ ُمجيٍب 

 
الطلب من فريق الحوكمة أن يقّرر، كجزٍء من عمله التخطيطي، ما إذا كان 

وتدريب األشخاص الذين يُجرون  -يجوز استبدال شخٍص ما بالُمجيب المختار 

 .المقابالت على اإلجراءات الواجب اتّباعها في هذه الحاالت

 
فرٍد آخر من أفراد األسرة تفسير سؤال أو مصطلح السماح للُمجيب بأن يطلب من 

 .له

 
أنا آسف، ولكْن ينبغي "المقابلة على قول   تدريب الشخص الذي يُجري

ل أّي شخص آخر[  الُمجيب] على  ."فقط اإلجابة على السؤال دون تدخ 

 
 
 

 

يُجرون الخاصة باألشخاص الذين ة بعض القواعد األساسيّ  3.2الجدول ص يلخّ 

 المقابالت.

 إجراء اختبار تمهيدي

ال غنى عن االختبار التمهيدي للتأّكد من أّن جميع جوانب عمليّات جمع البيانات  

رة بشكل كاٍف وُمثبَتة الفعاليّة يجب أن يُحاكي االختبار التمهيدي عمليّة و .مطوَّ

فيما يلي  .جمع البيانات، قدر اإلمكان، التي تستهدف عيّنة صغيرة من الُمجيبين

 :إرشادات خاصة باالختبار التمهيدي

 
ينبغي إجراء االختبارالتمهيدي في نفس الظروف التي تنطبق على . 1

على سبيل المثال، إذا كانت الدراسة . االستبيان بنطاقه الشامل

االستقصائيّة الكاملة ستُجرى في مناطق حضريّة وريفيّة، فينبغي 

 .الموقعْينال إجراء االختبار التمهيدي في كِّ 

 

يجب إجراء االختبار التمهيدي في أماكن ال تقع من  .2

ضمن المواقع المشمولة بالعيّنة الخاصة بالدراسة 

 .الرئيسيّة

ينبغي الطلب إلى الموّظفين الذين سيقومون باإلشراف  .3 

ويمكن وضع هدف جيّد . الميداني إجراَء المسح

 .ُمنَجزةقابلة م  100إلى 50يقضي بإجراء ما بين 

الدراسة  إجراء فيالمتَّبَعة طريقة الم نفس ااستخد يجب  .4

االستبيان على أجهزة  جراءإ وفي حالة. الرئيسيّ 

جهزة األبرمجة االستبيان على  يجبة، فلوحيّ 

أّما ون. ستخدمها المشرفون الميدانيّ سي التي ةوحيّ الل

 ينبغي، فالرصاص أقالماستخدام الورق و إذا تمّ 

، نون الميدانيّ ومشرفال تبيان ليستخدمهة االسطباع

وحدة إخضاعه للتنقيح الميداني، وإرساله إلى و

 .معالجة مركزيّة إلدخال البيانات
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فضالً ة ومراقبة األداء، لتقدير التكاليف الميدانيّ  على بياناتٍ  حصولال ينبغي .5

زيارات ال، ولتنقّلبما في ذلك ا ،الذي يستغرقه إجراء كّل مقابلةل الوقت يسجعن ت

 .األمر، والمقابلة نفسها منزل إذا لزمَ إلى الدة متعدّ ال

ستخالص عقد جلسات إحاطة ال نفين الميدانييّ الموظّ  يجب الطلب إلى .6

 كما ينبغي تدوين. التمهيديوفي ختام االختبار يوميًا  المعلومات

 .بشأن إجرائها اتخاذ قرارٍ و هاالتغييرات الموصى ب

 
 االستعداد إلجراء الدراسة االستقصائيّة الميدانيّة 3.4

 
 

 
 في الواقع،. ينبغي حّل العديد من األمور الهامة قبل تنفيذ الدراسة

ر بشأن الكثير من المسائل أثناء عمليّة التخطيط، ايجب اتخاذ قر

 ، في نفس الوقت الذي يجريفي كثير من األحيانقد تحدث، والتي 

 .فيه تطوير االستبيان

 
الممارسات تكون . للُمجيب حافز إمكانيّة تقديم اتخاد قرار بشأن ■

م قدّ يلدراسات االستقصائيّة بعض اف: على هذا الصعيد طةمختلَ 

في هذا السياق، . أّي حوافز مال يقدّ فالبعض اآلخر  أّما حوافز،

 :التالية العوامل ينبغي مراعاة

لالستبيانات قد يكون الحافز أكثر مالءمة  -طول االستبيان  •

 10 تطلّب إجراؤهاي يتال منه لتلكدقيقة  90ستغرق ت التي

 دقائق.

المماثلة  الدراسات االستقصائيّةم هل تقدّ  -ة العادات المحليّ  •

 ؟وافزحأّي 

ينبغي أن يكون  -اإلكراه ب أّي شعورب الحاجة إلى تجن   •

 ال عن، تقدير عربونهديّة صغيرة تُقدَّم كعبارة عن الحافز 

 للمشاركة. مغَريات

 
 

قد تطلب بعض  .تحديد ما يلزم من استعراض لألخالقيّات ■

المجتمعات أو وكاالت التمويل أن تقوم لجنة مستقلة بتقييم 

البحث المخطَّط له للتأّكد من أنه يتوافق مع المبادئ 

المشمولين بالدراسة األساسيّة التي تضمن حقوق األفراد 

قد يطلب الباحثون أحيانًا إجراء  .ورعايتهم ورفاههم

 ل الذي يعتزمون القيام بهعمال د من أنّ للتأكّ  استعراض

تُستخدم أيًضا . )ةيحترم العادات والممارسات المحليّ 

حماية "أو " مجلس المراجعة المؤسسيّة"مصطلحات مثل 

 "(.األفراد

 

 
ة الحكوميّ جهات زمة. قد تطلب الالحصول على الموافقات الال ■

وخطط التنفيذ قبل الشروع  االستقصائيّة لدراساتالموافقة على ا

ة في تنفيذها. في حاالت أخرى، قد ال تكون الموافقة الرسميّ 

 علىف مشرِّ ال. يمكن يُستحَسن الحصول عليها ولكنْ  ،ةضروريّ 

ة ، على سبيل المثال، إبالغ قادأو أحد العاملين فيهالمشروع 

ر لألسَ  دراسة استقصائيّةإجراء  المجتمع المحلي بأنه سيتمّ 

الصادرة تفويض الخطابات  رازإبلطتهم، وة في نطاق سُ المعيشيّ 

 مخاوف قد تكون لديهم. المنظمة الراعية، ومعالجة أيّ  عن

 

 تصميم أخذ العي نات

يشتمل تطوير تصميم أخذ العيّنات على العديد من الخطوات وعلى  

نا التطّرق يل الواجب مراعاتها، والتي ال يسعمستوى معيَّن من التفاص

يمكن التماس الدراية الالزمة من اإلحصائيّين . 11الموجزإليها في هذا 

 المختّصين بأخذ العيّنات، الذين أتمّوا بنجاحٍ دورات دراسيّة متخّصصة

 .تغّطي العديد من القرارات الالزمة إلنشاء تصميم جيّد ألخذ العيّنات

 
تختلف الدراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة عن التعداد الذي يُعتبَر 

في  .إجراًء مكلفًا للغاية ألنه يشمل جميع األَسر في والية قضائيّة معيّنة

أن تكون مشمولة  المقابل، سيحّدد اإلحصائيّون عدد األَسر التي ينبغي

بالعيّنة، بحيث تعطي المعلومات المستقاة منها صورة دقيقة عن السكان 

يختار الباحثون بشكٍل عشوائي األَسر التي سوف  من ثّم،. المستهَدفين

متَّبعة في الدراسات الممارسة ال وجريًا على .تشارك في الدراسة

االستقصائيّة عالية الجودة، الخاصة باألَسر المعيشيّة، يُصار إلى اختيار 

ة وأخذها نة احتماليّ تصميم عيّ  عندما يتمّ و .ةحتماليّ النة اعيّ الما يُعَرف بـ 

وضع  ة، يمكن تحليل النتائج وتقديمها على أنها تعكس بدقّ بشكٍل صحيح

 .السكان المستهَدفين
 

 

ق في تصميم التعمّ بيرغب  لَمننات  بعض الموارد الخاصة بأخذ العيّ  الملحق الثالث يعرض 11

 نات.أخذ العيّ 
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تلك ك، ةنات غير االحتماليّ ة من العيّ ة وموثوقيّ تكون البيانات أكثر صحّ و

، إجراء مقابالت مع لنات المالءمة )على سبيل المثاالناتجة عن عيّ 

في  ذين يقومون بدوٍر نشطسهل الوصول إليها أو اآلباء اليَ  ر التياألسَ 

 عوا لالنضمام إلى الدراسة.مدارس أطفالهم( أو األشخاص الذين تطوَّ 

 
، وهو عبارة عن قائمة يناتخذ العّ أل إطارٍ وجود ة نة االحتماليّ عيّ التتطلب 

. المتوفّرة ةواإلحصاءات السكانيّ  ذات الحدود المعروفةة بالوحدات اإلداريّ 

عادةً ما و. التعداد إجراءمناطق  الوحدات عبارة عن غالبًا ما تكون هذهو

من اإلطار؛ ، عشوائي بشكلٍ  مناطق التعداد، من مئاتالاختيار  يتمّ 

)يُشار  األصغر األكبر وليس المناطقاختيار ويُصار، على األرجح، إلى 

على مل االختيار تشي وقدمع الحجم"(.  إلى ذلك باسم "االحتمال المتناسب

ة ة الفرعيّ المجموعات السكانيّ  إدراج بغية الحرص على الطبقي تصنيفال

 نة.ر والريف( في العيّ ة )مثل سكان الحضَ ذات األهميّ 

 
ر. هناك ممارستان تهيمنان على نات من األسَ عيّ ال أخذ تعيّنبعد ذلك، ي

، التعدادتلجأ الممارسة األولى إلى لهذه الخطوة.   األسلوب المتّبَع حاليًا

نوي منطقة تعداد ن كلّ من شخصيْ  فريقٌ  حيث يَقصد ذات المعلومات  دّوِّ

منطقة التعداد والمساكن ، ويرسم خريطة بحدود منطقة التعداد الصلة

باألَسر التي تَقطن في المنطقة ويحّدد  يضع قائمةً دة فيها، كما والموج

كر ) موقع كّل منها نظام تحديد  اتاألسرة( وتسجيل إحداثيّ  اسم ربّ مع ذِّ

فو المكتب المركزي يقوم موظّ ذات الصلة. من ثّم،  المواقع العالمي

 يُصار إلىعشوائي ل بشكلٍ  التابعة لمنطقة التعدادة ر الفرديّ باختيار األسَ 

والتي  ،السير العشوائي ة فهي عبارة عنالثانيأّما الممارسة مسحها. 

منطقة  لكلّ  المسؤولين عن إجراء المقابالتمن  فريقٌ  بموجبها صخصَّ يُ 

للفريق )مثل ساحة السوق،  محّددة نقطة انطالق جري اختياروي تعداد،

الفريق بعد ذلك نقطة  قصد؛ يَ ن(نيْ ن معيّ ع شارعيْ ، أو تقاطُ أو بئر القرية

التي ينبغي أخذ العيّنات  راألسَ  صول إلىولل بع التوجيهاتويتّ  االنطالق

هذه  بعد االنتهاء منو؛ ر األسرة الخامسةف يمينًا واختَ "انعطِّ ، مثل منها

 األسرة الخامسة التالية ". واختَر اع يمينً ، تابِّ األسرة

 

ثّمة اتفاٌق شبه عالمي في أوساط مجتمع أبحاث الدراسات 

أفضل من السير العشوائي لجمع بياناٍت التعداد االستقصائيّة على أّن 

فالسير العشوائي ينطوي . طابعًا تمثيليًا تكتسيالتي عالية الجودة و

على خطر جعل الدراسة عرضةً للتحيّز؛ ذلك أّن نقطة االنطالق 

ليست محايدة، كما أّن المسؤولين عن إجراء المقابالت ال يتّبعون 

التوجيهات المعطاة لهم، بل يُجرون المقابالت مع األشخاص الذين 

عيوٌب التوجيهات  يَسهل تحديد مكانهم وإقناعهم؛ وقد تعتري

في  معقًدا للغاية يكون اتّباع التوجيهات) الخاصة بالسير العشوائي

االحتماالت التي قد كافة في االعتبار  بعض األحيان؛ وقد ال تأخذ

 (.المسؤولون عن إجراء المقابالت في أوقاٍت أخرىيواجهها 

ممارسة التعداد إلجراء عمليّة اختيار األَسر،  اعتمادوعليه، ينبغي 

ة إجراء تنازالت ضروريّ  تطلَّب ذلك، حتى لو ما كان ذلك ممكنًاكلّ 

أخذ ، على سبيل المثال)التصميم األخرى  خصائص على حساب

 .(االستبيان وتقليص مدة، نة أصغرعيّ 

 

رة  من األسفردٍ في اختيار نات المرحلة األخيرة من أخذ العيّ  تتمثّل

الدراسة االستقصائيّة التي سيتّم سئلة وتبعًا أل .معه مقابلةإلجراء ال

بخبرات األطفال  درايةً الشخص األكثر طرحها، قد يكون الُمجيب 

 ؛األطفال أنفسهم الذين قد يتعيّن عليهم إجراء التقييماتأو  ؛ةالتعليميّ 

، كتابةبالقراءة وال اإللماممستويات  الكبار الذين يعود لهم تحديد وأ

، أو في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كفاءةالو

أو )، بالنسبة إليهم المشاركة في برامج التدريب أو التعليم المهني

 (.إلى أطفالهم

 

    

 

 

ة منهجيّ في وضع خبراء الون واإلحصائيّ  سعىي

رق أخذ طُ ب النهوض إلىالدراسات االستقصائيّة 

التي ه القصور ة والتغلب على أوجُ نات األسريّ العيّ 

مل الممارسات تتشو .العشوائي السير تعتري ممارسة

ة م المعلومات الجغرافيّ استخدام صور نظُ على الواعدة 

 ،التعهيد الجماعي التعداد القائم علىأو  اتنالعيّ  ألخذ

مقاطع فيديو ين تسجيل السكان المحليّ  بحيث يُطلَب من

 لمجتمعاتهم.
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وليس  -الحصول على معلومات حول بعض إلى  أيًضا تدعو الحاجةقد 

ن يطالمخطّ  يتعيّن على، ألطفال في األسرة. في هذه الحالةالبالغين وا - كلّ 

ل )األطفال( والطف)البالغين(  البالغ ص )األشخاص(الشخ اتخاذ قرار بشأن

الذي )الذين( سيشّكل )يشّكلون( نقطة االتصال )األكبر سنًا؟ األصغر سنًا؟( 

ة من بين أفراد األسرة نات عشوائيّ أخذ عيّ  ما إذا كان سيتمّ بأو الرئيسيّة 

 دة.ة محدّ لين ضمن فئات عمريّ المؤهَّ 

 

 اختيار طريقة إجراء الدراسة االستقصائي ة

إلجراء الدراسات االستقصائيّة لألَسر يمكن اختيار طُرق عّدة 

 :المعيشيّة

 
 
بالبريد إلى عنوان  الدراسة االستقصائيّةإرسال  يتمّ  :البريد عبر ■

مكتوبة التعليمات اتّباع الأحد أفراد األسرة  ويتعيّن علىأو فرد. 
األنثى األكبر سنًا بين النساء )على سبيل المثال،  جيبلتحديد المُ 
 ينبغي عليهعاًما( الذي  65و  18بين  نّ تتراوح أعماره اللواتي

 .البريدب إعادتهو إكمال االستبيان
 

 ،االتصال بأرقام الهواتف عشوائيًا عادةً ما يتمّ  :عبر الهاتف ■
الهاتف  ةخدم يُستحَصل عليها من مزّوديباستخدام قائمة أرقام 

من ثّم، برنامج كمبيوتر يقوم بإنشاء أرقام هواتف. بواسطة أو 
، جيبة اختيار لتحديد المُ إجراء المقابلة عمليّ  المسؤول عنبع يتّ 

عن طريق طرح األسئلة  الع الُمجيبطويقوم بعد ذلك باست
 وتسجيل اإلجابات.

 
بع جراء المقابلة بزيارة األسرة، ويتّ إ المسؤول عنيقوم شخصيًا:  ■

طريق  عن الُمجيب يَستطلع ثمّ ومن جيب، ة اختيار لتحديد المُ عمليّ 

 طرح األسئلة وتسجيل اإلجابات.

 

الكتروني خاص، جيب بتسجيل الدخول إلى موقع يقوم المُ : إلكترونيًا ■

 سبَق له أنم وكلمة المرور التي باستخدام رقم تعريف المستخدِّ  عادةً 

لدراسة أسئلة ا جيب علىيُ  ثمّ  الدراسة االستقصائيّة؛من فريق تلقّاهما 

 الكترونيًا.عن طريق إدخال اإلجابات 

 

 ،سلسلة من األسئلة يتلقّى الُمجيب: عبر خدمة الرسائل القصيرة ■

 ة لنقل اإلجابة.باستخدام الرسائل النصيّ  جيب عليهاويُ 

 
ات المسح. من الناحية بعًدا رئيسيًا في عمليّ إدارة الدراسة أسلوب شّكل ي

 األموال المتاحة ومستوى استخدام التكنولوجيا حدّ ، غالبًا ما تَ ةالواقعيّ 

 ا إلجراءستخدامها الخيارات لجهة الطريقة الواجبة من التقنيّ  اتوالقدر

طة جري العديد من البلدان منخفضة ومتوسّ تُ في الواقع، ن. مسح معيّ 

 ما يكفي من ألنها ال تملك شخصيًاة دوليّ الة ستقصائيّ الدراسات االالدخل 

العديد من  ستخدام أساليب بديلة. لكنّ ات الكنولوجيا أو القدرأو التاألموال 

 بشكلٍ  ،شخصيًاجمع البيانات ة تتطلب الدوليّ  الدراسات االستقصائيّة

ب عناصر : تتطلّ نذكر منها ما يلي لعدة أسباب ، وذلكمباشر أو ضمني

جيب إجراء المقابلة التفاعل مع المُ المسؤول عن  مندراسة االستقصائيّة ال

، أو عند نات الدمة مثل عيّ رات الحيويّ ، عند جمع المؤشّ ى سبيل المثال)عل

؛ كما (الكبرى والدقيقة لدى األطفال الصغار ةاختبار المهارات الحركيّ 

 تعيّنالمالحظات التي ي دوينت تإجراء المقابالالمسؤولين عن  يُطلب من

طويل جًدا بحيث االستبيان ألّن أو  ؛األسرة( ممتلكاتعليهم رؤيتها )مثل 

 بمفردهم.اإلجابة عليه إذا ُطلب منهم  من إنهائه جيبونالم يتمّكنقد ال 

 
. (3.3الجدول )تنطوي كّل الطُرق اآلنف ذكرها على مزايا وعيوب 

في ما يتعلّق بالدراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة التي تتناول الهدف 

على األرجح، إجراء  الرابع من أهداف التنمية المستدامة، يُفضَّل،

في الواقع، تُتيح هذه . بصورة شخصيّةاستقصائيّة قائمة بذاتها دراسة 

الطريقة للمسؤولين عن إجراء المقابلة إقامة عالقة تواصل مع أفراد 

العيّنة، واإلجابة على األسئلة، واعتماد نُهج مقنعة لتشجيع المشاركة، 

، مثل لةة المحتمَ المهمّ  ئلرة بطريقة تسمح باإلحاطة بالمساومراقبة األس

قيّمين ن التمكّ كما أنها  .على الوضع المالي لألسرةالدالئل الملموسة 

ذات الصلة بمهارات القراءة موجزة  من إجراء تقييماتٍ على المقابلة 

في  .(في ذلك إذا رغبوا)اثلة للبالغين واألطفال مم أو تقييماتٍ  والكتابة

 أخرى دراسة استقصائيّة في وحدةإدراج أحد البلدان  اعتزمإذا  المقابل،

الرابع من أهداف التنمية للحصول على معلومات عن الهدف 

الدراسة  كون األسلوب المستخَدم في إجراءيأن  المستدامة، فيجب

على سبيل المثال، إذا كان استخدام . مناسبًا االستقصائيّة األخرى

وإذا سّجَل البلد  الهاتف في بلٍد يتّم على نطاق واسع بدرجٍة كافية،

معدالت تعاون عالية بما يكفي إلجراء دراسة استقصائيّة وطنيّة عبر 

الهاتف، فيمكن عندئٍذ معالجة العديد من األسئلة المطروحة بشأن الهدف 

 .الرابع من أهداف التنمية المستدامة عبر الهاتف بصورة ُمرضية
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 طُرق إجراء الدراسات االستقصائيّةوعيوب  زايا. م3.3الجدول 
 

 العيوب زاياالم الطريقة

 
 
 
 

 البريدعبر 

 غير مكلفة نسبيًا •

أن  أو معيّنة تكنولوجيا متلكجيب أن يال تتطلب من المُ  •

 تقنيّة اتقدرب يتمتّع

 ةجمع البيانات بسرعة نسبيّ  تتيح •

التأثيرات الهادفة وغير المقصودة  تسمح باجتناب •

قد تنتقل إلى التي و المقابلة،شخص الذي يُجري لل

نبرة الصوت أو التركيز على مصطلحات  الُمجيب عبر

 نةمعيّ 

لاستبعاد السكان ذوي الدخل المنخفض للغاية و قد يتمّ  •  نةمن العيّ  الُرحَّ

 معدالت استجابة منخفضةتنطوي على  •

 القراءة والكتابةاإللمام بمراعاة مستويات  ينبغي •

 جري المسح بالفعلالشخص الذي سيُ في  على التحّكمتتمتّع الدراسة بالقدرة ال  •

  المقابلة على الشخص الذي يُجري سئلةاألجيب خيار طرح لمُ ا ال تمنح •

نة شريحة معيّ  معّدل إجابات نة بسهولة )على سبيل المثال، إذا كانال يمكن تعديل العيّ  •
 (منخفًضا من السكان

 ةفي قاعدة بيانات إلكترونيّ  إلجاباتإدخال ا تتطلّب •

 
 
 
 
 

عبر 
 الهاتف

نفسه الذي يقتضيه إجراء  غير مكلفة بالقدر •

 المقابلة شخصيًا

ا يزيد من ، ممّ ال تنطوي على الحاجة إلى التنقّل •

 لقيام بهذه الوظيفةلين لحين المؤهَّ المرشَّ  عدد

 ا في قاعدة البياناتتلقائيً  اإلجاباتإدخال يتّم  •

بشكٍل أفضل، حيث يمكن  جودةالمراقبة تسمح ب •

بشكٍل  المقابالت األشخاص الذين يُجرون مراقبة

اإلشراف على  مباشر ومستمّر، باإلضافة إلى

 أثناء إجرائهاالمقابالت 

 نة بسهولة تامةالعيّ  تكييف تتيح •

 القراءة  جيب علىالمُ ال تُعير أهميّة لقُدرة  •

ب تجن   في الحاالت التي تقتضي الئمةمتكون  •

 ، في حالةشخصي )على سبيل المثالاالتصال ال

 جائحة( حدوث

 

فإنها ، وبالتالي اهاتفً الذين ال يملكون عن شريحة من السكان  معلوماتٍ  تجمعال  •

 في التغطية انحياز تؤّدي إلى

 ( لالتصال العشوائي بأرقام الهواتففي أغلب األحيان اتة )برمجيّ تحتاج آليّ  •

 المتّصل رقمفوا الهاتف ما لم يتعرّ ن من األشخاص على عدد معيّ  جيبلن ي •

 هالمكالمة حتى قبل توضيح الغرض منقد يقوم األشخاص بإنهاء ا •

 األشخاص الذين سيُجرون المقابلة وتدريبهما الختيار تطلب وقتً ت •

 ة الدراسةنة في صحّ أعضاء العيّ  قد يشكّ  •

 سدرؤية لغة الجإمكانيّة جيب ال للمُ و تتيح للشخص الذي يُجري المقابلةال  •

 شاراتاإل اللتقاطبعضهما البعض  المعتَمدة من

 
 
 
 

 شخصيًا

 ستجابةعام أعلى معدالت ا ق بشكلٍ حقّ تُ  •

 إمكانيّة تتيح للشخص الذي يُجري المقابلة •

 أحد أعضاء العيّنةمع تواصل بناء عالقة 

 )الُمجيب(

  تحّد من احتمال ترك الُمجيب للمقابلة •

الدراسة  ال يقتصر الغرض من •

طرح األسئلة )على االستقصائيّة على 

 تستهدف تقييماتسبيل المثال، إجراء 

والشباب  ،لين في المدرسةألطفال المسجَّ ا

 والبالغين( ،المدرسةب غير الملتحقين

تتيح للشخص الذي يُجري المقابلة القدرة  •

 بشكلٍ  ةة والسريّ الخصوصيّ بم التحكّ  على

 أفضل

 كلفةمُ  •

 األشخاص الذين سيُجرون المقابلة وتدريبهما الختيار تطلب وقتً ت •

وأن يكونوا تنقّل، على الاألشخاص الذين سيُجرون المقابلة  بالقدرة  تمتّعأن ي نبغيي •
التي تتيح التحقّق من المعلومات  فحوصاتالكافية )أو اجتازوا  جديرين بالثقة بدرجةٍ 

 نة( للذهاب إلى منازل أفراد العيّ األساسيّة

نات منها أخذ عيّ  إلى المواقع التي تمّ  النتقالة باق الميدانيّ وقتًا للسماح للفرَ  تطلبت •
 جمع البياناتل

 نزاعاتة والالجدول الزمني بالطقس والكوارث الطبيعيّ قد يتأثّر  •

 ةموثوقيّ  تكون مراقبة الجودة أقلّ  قد •

 نةمن حجم العيّ  إلى التقليل التكلفة ؤّديغالبًا ما ت •

 (وغير ذلك سخ)أخطاء النَتها البيانات على الورق على جودر جمع يؤثّ  •

 
 
 
 

 الكترونيًا

 كلفةتال ةمنخفض •

 جمع البيانات بسرعة تتيح •

استخدام الصور أو مقاطع الفيديو ضمن ب تسمح •

 االستبيان

 بشكل تلقائي لبياناتادخال تتيح إ •

 أسئلة مختلفة طرح جيب من خاللتوجيه المُ ب تسمح •

 اإلجابة على األسئلة السابقةباالستناد إلى 

تسمح باجتناب التأثيرات الهادفة وغير المقصودة  •

للشخص الذي يُجري المقابلة، والتي قد تنتقل إلى 

الُمجيب عبر نبرة الصوت أو التركيز على مصطلحات 

 معيّنة

 معدالت استجابة منخفضة •

 ةالتكنولوجيّ القراءة والكتابة ومستويات المهارات ب نبغي مراعاة اإللمامي •

 ةالتكنولوجيّ  الوسائط الوصول إلى تمتّع الُمجيب بالقدرة علىأن ي نبغيي •
 جري المسح بالفعلال تتمتّع الدراسة بالقدرة على التحّكم في الشخص الذي سيُ  •

 جرونشخاص الذين يُ األجيبين محترفين" )أي مشاركة "مُ  تنطوي على خطر •
ة اختيار اإلجابات "السهلة" التي فون كيفيّ ر( يعرمتكرّ  بشكلٍ  الدراسات االستقصائيّة

 إكمال االستبيان بسرعة تتيح لهم

 على الشخص الذي يُجري المقابلةسئلة األجيب خيار طرح المُ   يملكال •

 ي إلى زيادة التكاليفيؤدّ  قدنة احتمالية تحديًا وعلى عيّ  يشّكل الحصول •
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خدمة عبر 

الرسائل 
 القصيرة

 كلفةتال ةمنخفض •

 جمع البيانات بسرعة تتيح •

 واسع بين السكان تُستخَدم على نطاق •

 ات في مجال التكنولوجيامهارقليالً من التطلب ت •

 تلقائي  البيانات بشكل إدخالتتيح  •

على جًدا للحصول على إجابات سريعة  ةكون مناسبتقد  •

 أسئلة محدودة

 أرقام الهواتف المحمولة تحتوي عدًدا كافيًا منتطلب قاعدة بيانات ت •

 البيانات لزم جمعيَ  ،لذا ؛ة محدودة في الملفعلى بيانات ديموغرافيّ فقط قد تحتوي  •
 المزيد من األسئلة طرح إجراء الدراسة، مّما يؤّدي إلى أثناء

 نتائجة النة في صحّ ك أعضاء العيّ قد يشكّ  •

 حسبطرح بعض األسئلة فتتيح  •

 فحسب بسيطة إجابةتحتاج خيارات  •
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عبر الهاتف أو اإلنترنت  إجراء الدراسات االستقصائيّةة أهميّ  ظهرت

خالل جائحة  بشكٍل جليّ  عن التعداد القائم على المقابالت الشخصيّة كبديلٍ 

بعض  3.8ص القسم يلخّ و. 2020في أوائل عام  التي بدأت 19-كوفيد

 جمع البيانات.اآلثار المترتّبة على الجائحة بالنسبة إلى 

 
ة تقديم كيفيّ بطريقة إجراء الدراسة في القرارات المرتبطة تتمثّل إحدى 

هل يجب طباعة االستبيان على الورق . إلجاباتوتسجيل ا الدراسة

بحيث  هل ينبغي برمجة الدراسة ؟يل اإلجابات على الورقة نفسهاوتسج

ن في في هذا اإلطار، يُجمع الباحثو ؟يتّم إجراؤها واستكمالها الكترونيًا

شار إليها المُ  -ة لكترونيّ  الوسائل االعلى أنّ  الدراسات االستقصائيّةمجال 

ة المقابالت الهاتفيّ  أو، المقابالت الشخصيّة بمساعدة الحاسوبباسم 

قلم المقابالت التي تُجرى بواسطة الورق و على تعلو، مساعدة الحاسوبب

 .الرصاص

 

ال مفّر من ظهور أسئلة حول جدوى استخدام 

البيانات االلكترونيّة، ال سيّما في طُرق جمع 

في . المناطق النائية أو التي تفتقر إلى الموارد

الواقع، تعمل التكنولوجيا على إزالة معظم 

الحواجز بسرعة، خاصة بالنسبة إلى الدراسات 

في الواقع، . التي تُستخدم فيها األجهزة اللوحيّة

يَسهل حمل أجهزة الشحن اإلضافيّة الميسورة 

يمكن استخدام أجهزة الشحن الشمسيّة كما  ة؛التكلف

ثّمة إمكانيّة كذلك  للحفاظ على شحن البطاريات؛

إلنشاء نقاط ساخنة مزّودة بخدمة الهاتف 

يستطيع الموظفون الميدانيّون أيًضا  الخليوي؛

الطلب من أحد األشخاص الذين يملكون مولًّدا 

 .كهربائيًا المساعدة لشحن األجهزة بشكٍل سريع

      

  
يحّد النَسق االلكتروني، بشكٍل كبير، من مخاطر حدوث أخطاء غير 

في الواقع، يتّم توجيه القيّمين على المقابالت، تلقائيًا، عبر . مقصودة

المسار الصحيح لطرح األسئلة، عبر تخّطي تلك التي ال ينبغي طرحها 

يمكن برمجة الدراسات كما  لسابقة؛على الُمجيب بناًء على إجاباته ا

على سبيل المثال، )االستقصائيّة بشكل يتيح التحقّق من االتّساق الداخلي 

عاًما ولكْن تّم تسجيل أعمار  25إذا كان رّب األسرة يبلغ من العمر 

يمكن كذلك برمجة الدراسات بحيث يُصار  ؛(3و  17أطفاله على أنها 

عالوةً على ذلك،  تبدو خارج النطاق؛ إلى االستفسار عن اإلجابات التي

 .يسمح البرنامج بتجن ب األسئلة أو اإلجابات الناقصة عن غير قصد

 
بالت الهاتفيّة المقاوالمقابالت الشخصيّة بمساعدة الحاسوب يمكن برمجة 

يما باستخدام وبتكلفة منخفضة نسبيًا، ال سّ  بسهولة تامةب بمساعدة الحاسو

يمكن و .مفتوحة المصدر جيّاتنت أو البرمنترالعبر ا المسحأدوات 

خفيفة الوزن وسهلة التي تُعَّد  األجهزة اللوحيّة على ة االستبياناتبرمج

من  أيًضا استخدام تسجيالت الفيديو أو الصوت كجزءٍ  يجوزاالستخدام. 

 .الحاسوب بمساعدة الشخصيّة المقابالتالقائم على إجراء  ستبيانالا

 وعليه، تنتفي في أغلب األحيان؛ ر، يوميًامتكرّ  يمكن نقل البيانات بشكلٍ 

 منفصل. ة أو شحنها وإدخال البيانات بشكلٍ الحاجة إلى نقل النماذج الورقيّ 

 

 وائبش لكتروني أيًضا فحص البيانات يوميًا بحثًا عن أيّ الاإلرسال ا تيحي

، والتي يمكن تصحيحها على لةأو عالمات على وجود مشاكل محتمَ 

ة ألنه يمكن هميّ وقابالت ماحتمال إجراء  تقلّل هذه الطريقة منكما الفور. 

 ات نظام تحديد المواقع العالمي أو أرقام الهواتف تلقائيًا.جمع إحداثيّ 

 
ة المقابالت الهاتفيّ و الحاسوب بمساعدة الشخصيّة المقابالتلكْن، تشوب 

 يتطلّبفبما أّن هذا النوع من المقابالت بعض العيوب.  مساعدة الحاسوبب

 المسؤولون عن إجراء ة، يميلالكفاءة التكنولوجيّ درجة معيّنة من 

ة األجهزة اللوحيّ  كما أنّ ما.  رواتب أعلى إلى حدّ  تقاضيلمقابالت إلى ا

ج يجب اختبار االستبيان المبرمَ عالوةً على ذلك، صوص. الل قد تجذب

مزايا  فإنّ  ،مهما يكنقبل الشروع في جمع البيانات.  ، أكثر من مّرة،ةبدقّ 

 تفوق بشكٍل كبير تلك التي توفّرها الموادة لكترونيّ الالمواد ااستخدام 

طين الذين مخطّ ال واألقالم، وعليه، ينبغي إدراجها ضمن أولويّات يّةالورق

 عالية الجودة. يرغبون في جمع بياناتٍ 
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 الميداني ة المواد إعداد

ون لجمع فون الميدانيّ إلعداد جميع المواد التي سيحتاجها الموظّ  يجب تخصيص وقتٍ 

 هام:تشمل هذه المَ والبيانات. 

 
دة لمراقبة الجودة متعدّ  برمجة االستبيان أو طباعته، مع إجراء فحوصاتٍ  ■

 تهد من دقّ لتأكّ بهدف ا

 

 نةالعيّ  فرادة وأجهات المهتمّ إلى الب عن الدراسة لتقديمه إعداد وطباعة كتيّ  ■

 

 ، بحيث يتسنّىوطباعته من هيئة محتَرمة خطاب تفويضاالستحصال على  ■

 صدقهمعلى  ه معهم كدليلٍ حملَ  للقيّمين على المقابلة

 

ف نوا من تعر  حتى يتمكّ  المشمولة بالعيّنةمناطق على التعيين مشرفين  ■

 خاصة اعتباراتٍ  أيّ االّطالع على مواقعهم و

 

ة ق الميدانيّ فرَ صالح الل ،لموافقةبما في ذلك استمارات ا ،متنظيم الحزَ  ■

 وتوزيعها على المشرفين

 
 التدريب

 

أمًرا بالغ  ن المولجين إجراء الدراسة االستقصائيّةفيموظّ التدريب  تبرعيُ 

النظر  مسح وجمع بيانات عالية الجودة، بغضّ الة عمليّ ضمان نجاح ة لاألهميّ 

 المستخَدمة إلجراء الدراسة.طريقة العن 

 

التدريب، مثل تأمين ب البدءة قبل العديد من القضايا اللوجستيّ  معالجة نبغيي

واإلقامة،  سفرال تنظيم ترتيباتجدول األعمال، و وضع، وللتدريب مكان

قد يستغرق ترتيب هذه و. وطباعته دليل التدريب إعدادبين، وواختيار المدرّ 

 أسابيع. ستّةإلى  أربعةاألمور من 

 
 

في . طالت مّدة الجلسة التدريبيّةكلّما يّة أكثر تعقيًدا، كلّما كانت الدراسة االستقصائ

ما يتعلّق بالمسح العنقودي متعّدد المؤّشرات على سبيل المثال، يوصى بوضع 

بالمسح الديموغرافي  أّما فترة التدريب الخاصة يوًما؛ 29جدول أعمال يمتّد على 

 .والصحي فتتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع

 

أمام دراساٍت استقصائيّة متعّددة الجوانب، تحظى بتمويل جيّد، في الواقع، نحن 

وتنطوي على متطلّبات فريدة لجهة جمع البيانات؛ لذلك، فمن المعقول توق ع فترة 

مة خصيًصا للهدف الرابع  تدريب أقصر لدراسة استقصائيّة لألَسر المعيشيّة ُمصمَّ

 .من أهداف التنمية المستدامة

 

يستمّر التدريب الخاص بالتقرير السنوي على سبيل المثال، 

عن حالة التعليم بين خمسة وستة أيام على مستوى الدولة، 

وفي حال تّمت االستعانة  .وثالثة أيام على المستوى المحلي

ن يملكون خبرة سابقة في مجال  بقيّمين على المقابالت ممَّ

الدراسات االستقصائيّة وكفاءة في مجال التكنولوجيا، فيُمكن 

إتمام التدريب الخاص بالدراسة االستقصائيّة القائمة بذاتها في 

إذا كان في المقابل،  غضون خمسة إلى ثمانية أيام؛

المسؤولون عن إجراء المقابالت يتمتّعون بمستويات أدنى من 

المهارات، فقد يلَزم تمديد مدة التدريب لفترة تتراوح بين 

 .خمسة وعشرة أيام إضافيّة

 

الفرصة لتوليد روحيّة العمل الجماعي  يوفّر التدريب

وعليه، يجب . والشعور بااللتزام المشتَرك بتحقيق التميّز

تعريف المسؤولين عن إجراء المقابلة على المشرفين عليهم، 

 .كما ينبغي تشجيع الفَرق على تعّرف بعضهم البعض

 
ض بلورة جدول أعمال التدريب ومحتوياته، يتعيّن  في معرِّ

المستفادة من االختبار التمهيدي، بخاصٍة تلك إدراج الدروس 

التي تكتسي أهميّة محّددة لجهة الحصول على بياناٍت عالية 

الجودة، مثل اتّباع متطلبات أخذ العيّنات، وإشراك المجيبين، 

تشمل الموضوعات و .والتعامل مع األسئلة الصعبة المحتَملة

 :التي يجب تغطيتها أثناء التدريب ما يلي

 
: الموضوعات التي دراسة االستقصائيّةالمحتوى  ■

ة، المصطلحات األساسيّ  ريف، وتعدراسةيها الغطّ ت

 جميع األسئلة وشرحها، وما إلى ذلك. استعراضو

 

القائم على مسح بالنسبة إلى ال: تحديد موقع وحدة المسح ■

ة تحديد موقع كيفيّ ينبغي اإلشارة إلى ، المقابلة الشخصيّة

د من صحة الموقع، سواء والتأكّ راد زيارتها ر المُ األسَ 

أّما أو السير العشوائي؛  تّم ذلك عبر ممارسة التعداد

عبر  بة إلى الدراسة االستقصائيّة التي تُجرىبالنس

الرقم الذي  التأّكد منة كيفيّ غي اإلشارة إلى بفين الهاتف، 

 االتصال به. يتمّ 

 
 ،بالغ على شخٍص قرأ حرفي يُ  : نصّ تقديم الدراسة ■

.شرح الغرض من الزيارة أو المكالمةيَ 
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تقنيّات فعّالة للحصول على موافقة الشخص المعني على  ■

ط، واإللمام باألسئلة  :المشاركة استخدام االستماع النشِّ

واإلجابات المتكّررة، وتقديم ضمانات السريّة، واالستحصال 

على على خطاب رسمي يُثبت صحة الدراسة ويُكلّف القيّم 

المقابلة بإجرائها، واستخدام شارات الهوية الرسميّة واالتّسام 

 .بَمظهر يليق بالَمهّمة

 

ثّمة خطوات دقيقة ينبغي اتّباعها (: الُمجيبين)اختيار الُمجيب  ■

وتعريفات يجب استخدامها فيما يتعلق بتكوين األسرة، والتي 

 تتضّمن عادةً إنشاء قائمة خاصة باألسرة، ومن ثّم اختيار

تلقائيًا في حالة استخدام أداة  ين/المناسب( المجيبين)الُمجيب 

 .قلمال إلكترونيّة أو اتّباع التعليمات في حالة استخدام الورق و

 

ال يجوز : طرح األسئلة كما تّمت صياغتها تماًما، بنبرةٍ محايدة ■

للقيّمين على المقابلة تفسير األسئلة أو إعادة صياغتها، وال يجب 

القيام برّد فعل على أّي إجابات أو إعطاء رأيهم في أّي عليهم 

ينبغي أن يكونوا محترفين وأن يتأّكدوا من عدم تأثير نبرة  مسائل؛

 .الُمجيبين ردودصوتهم ولغة جسدهم على 

 

ينبغي التحقّق من : الخطوات الواجب اتباعها لتدوين اإلجابات بدقة ■

محمول أو الجهاز إدخال البيانات بشكٍل صحيح في الكمبيوتر ال

اللوحي، والتحقّق من كتابة اإلجابات بشكٍل صحيح على النماذج 

الورقيّة، باإلضافة إلى طُرق نقل البيانات أو إرسال االستبيانات 

 .المكتملة

 
ينبغي إجراء المقابلة في مكاٍن ال يستطيع : حماية الخصوصيّة ■

القيّمين على اآلخرون فيه سماع إجابات الُمجيب؛ كما يتعيّن على 

على سبيل المثال، إطفاء )المقابلة الحرص على حماية أمن البيانات 

األجهزة اللوحيّة أو الحواسيب المحمولة، وحماية السجالت الورقيّة 

ف إلى أن يتّم تسليمها  (.إلى المشرِّ

 
كيفيّة ملء الجدول الزمني : المسائل اللوجستيّة واألعمال الورقيّة ■

عامل مع البَدالت اليوميّة الخاصة بالطعام وتقديمه، وكيفيّة الت

رة، وكيفيّة توزيع الحاالت،  والسكن، وشارات الهوية المصوَّ

 .وغيرها من التفاصيل

 

 
تماشيًا مع أساليب تعلّم الكبار وفوائدها المثبَتة، يجب أن تتضّمن الدورات 

ين مضفي هذا اإلطار، ال بّد من ت. ُسقالتدريبيّة مجموعة متنّوعة من الن

التدريب عدًدا من المحاضرات؛ ولكْن، يتعيّن على المخّططين الحرص على 

تنظيم جلسات تفاعليّة تُعقَد من ضمن المحاضرات، حتى ال يشعر المتدّربون 

كما يستطيع المشرفون شرح العمليّة عن . بالملل أو يعزفوا عن المشاركة

م على المقابلة في طريق إجراء مقابالت وهميّة، حيث يلعب أحدهم دور القيّ 

المشاركة في  كما يجوز للمتدّربين. حين يؤّدي شخص آخر دور الُمجيب

، سؤاالً، ويجيب الشخص التالي عليهحيث يسأل أحدهم " جولة روبن"

كما . التدريب قاعة لضمان مشاركة جميع الحاضرين فيوهكذا دواليك 

حيث  ،بالتناوب المقابلةبين تشكيل ثنائي والتدّرب على إجراء متدرّ يمكن ال

بدور الُمجيب ومن ثّم يتبادالن واآلخر  ا بدور القيّم على المقابلةيقوم أحدهم

ة المشروع مالحظة هذه التبادالت التفاعليّ  ويمكن العاملين على .األدوار

اإلضافيّة التي  مجاالتوتحديد ال، ريب فعاالً أم اللتحديد ما إذا كان التد

ى ، ومدبين أو عدد قليل منهم فحسبجميع المتدرّ  لدى عليها التركيز ينبغي

اإلجابات األسئلة و، ومالءمة المواد المعدَّة للمقابالت، مثل دليل التدريب

 .في الميدانقد تطرأ التي  مسائلق التعامل مع الأو طرُ  رة،المتكرّ 

 

يجب أن يتضّمن التدريب قدًرا كبيًرا من الوقت المخصَّص للتمارين 

فيجب أن يُصبح القيّمون على المقابالت على دراية وإلماٍم كافيْين  .التطبيقيّة

بعمليّة اختيار المجيبين، وخيارات األسئلة واإلجابات التي تُوفّرها األداة 

وبعد االنتهاء من معظم التدريب في . المستخَدمة، وطُرق تسجيل اإلجابات

بالت المشاركة الفصول الدراسيّة، يتعيّن على المسؤولين عن إجراء المقا

يجب أن يتّم توزيعهم على المشرفين الذين  كما. في تجربة أداء نهائيّة

تحديد )سيقودون فريقهم، وتزويدهم بالمواقع التي يتعيّن عليهم زيارتها 

نة في الدراسة الرئيسيّة ، واالستعداد للذهاب إلى (المناطق غير المضمَّ

 .نات المنَجزةالميدان، وإجراء المقابالت، وتقديم االستبيا
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 في هذا السياق، يشاهد". مة المقيِّّ دقّ  قياس" لـ ن على األقلّ تقييميْ  ةالمبكر في الصفوفيُجري التدريب على تقييم القراءة 

من ثّم، يُدلون  .األخطاءأو اإلجابات  يتضّمن ،مسبقًا دمحدَّ  متبوًعا بنّصٍ  للتقييم، محاكاةً  بين مقطع فيديو أوجميع المتدرّ 

إجراء  يتمّ و .ذات الصلة عات المعيار الذهبيتوقّ لضمان مطابقتها لتحليلها بعد ذلك  حيث يُصار إلى، بمالحظاتهم ويسّجلونها

 .التمرينبعد  ةة والجماعيّ نتائجهم الفرديّ  إذ يلمسون تحس ن عاملونال ويَسعد .التمرين الميداني وبعدههذه التقييمات قبل 

 

 

يتعيّن على المسؤولين عن إجراء المقابلة عقد جلسة الستخالص المعلومات مع 

فين ومع المجموعة ككلّ  يجب تسليط الضوء على  في هذا اإلطار،. المشرِّ

 .النجاحات ومناقشة المشاكل

 
في نهاية الجلسة التدريبيّة، ينبغي إجراء تقييماٍت لتحديد مدى كفاءة المسؤول عن 

وقد يشمل التقييم مشرفًا يقوم بمراقبة إجراء المقابلة  .إجراء المقابلة للذهاب إلى الميدان

الوهميّة، وقدرة المسؤول عن إجراء المقابلة على اإلجابة على األسئلة المتداولة، أو 

األحكام التي يُصدرها العاملون على الدراسة بشأن كفاءة القيّم على المقابلة إلى النظر 

طرح األسئلة تماًما كما تّمت صياغتها، واعتماد سلوك ُمحايد ومهني،  من حيث

عالقة تواصل مع  والمهارات اللغويّة التي يتمتّع بها، والجهود التي يبذلها إلنشاء

وقد يُطلب من المسؤولين عن إجراء المقابلة الواعدين ولكْن غير المؤهَّلين . الُمجيب

أّما  للنظر في مدى إمكانيّة تحسين أدائهم؛ بما فيه الكفاية، حضور تدريب إضافي

أولئك الذين ال يُظهرون قدرةً على أداء العمل بشكٍل جيّد فيجب تسريحهم من العمل 

 .على الدراسة

 

 

 إجراء الدراسة االستقصائيّة ورصد التقّدم 3.5
 

 
 يتحّمل المشرفون قدًرا كبيًرا من المسؤوليّة أثناء جمع البيانات، خاصة في حالة

وعادةً ما يذهبون مع فَرقهم . الدراسات االستقصائيّة القائمة على المقابالت الشخصيّة

المسؤولين عن  ويوّزعون الحاالت على إلى المناطق التي ينبغي أخذ العيّنات منها؛

القيّمين على  ويراقبون من دقّة أخذ العيّنات من األَسر؛ كما يتحقّقون؛ إجراء المقابلة

 ويُجرون يحّددون الُمجيب،، ويتحقّقون من األهليّة، ورأثناء زيارتهم لألسَ  المقابالت

البيانات أو  نقلمن  يتأّكدون؛ وشموليّتهاو ة البياناتدق كما يتحقّقون من؛ المقابالت

 .النماذجإرسال 

  

يعقدون جلسات إحاطة يوميًا مع القيّمين على المقابالت 

 وفي. وس المستفادةلمناقشة اإلنجازات والتحديات والدر

المناطق النائية وخاصة في األماكن التي تفتقر إلى الموارد، 

يحرصون على تأمين النقل واإلقامة، وتزويد المسؤولين عن 

كما . أحيانًا إجراء المقابالت بالبَدالت اليوميّة ودفع رواتبهم

يرفعون التقارير، على نحو منتظم، إلى المكتب المركزي 

التي قد تؤثّر على خطط جمع البيانات،  ويناقشون األحداث

مثل )ي حال حدوث كارثة طبيعيّة مثل ما يتعيّن القيام به ف

مثل الصراعات )أو مخاطر غير متوقَّعة ( فيضاناتال

 .(السياسيّة

 

وقد تشتمل أبرز الَمهام التي يؤّديها موظفو المكتب المركزي 

 :أثناء جمع البيانات على ما يلي

 د م المحَرز في عمليّة جمع البيانات رصد التق  (1)   

االستعداد إلجراء التعديالت الالزمة مع انجالء   (2)  

وبصرف النظر عن النَمط المستَخدم في إجراء . األمور

الدراسة، يتعيّن مراقبة مصفوفة األداء بشكٍل يومي؛ كما 

يتوّجب على موّظفي المكتب المركزي أن يقوموا، بشكٍل 

بتزويد المشرفين  -ل أن يتّم ذلك يوميًا ويُفضَّ  -روتيني 

المتواجدين في الميدان بمصفوفة المقاييس التي تحتوي، على 

سبيل المثال، على عيّنة المؤّشرات الالزمة للدراسات 

االستقصائيّة التي تجري شخصيًا أو عبر الهاتف، والموَجزة 

 .3.4الجدول في 
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 األداء اليومي صفوفةم. أمثلة على 3.4الجدول 

 

 المصفوفة طريقة إجراء االستبيان

 
 
 
 
 

 شخصيًا

 
 اإلجماليالعدد و ،والفريق الميداني حسب الشخص الذي يُجري المقابلة،

 ت زيارتهار التي تمّ عدد األسَ  •
 زيارتها أكثر من مّرةت ر التي تمّ عدد األسَ  •
 المشاركة تي رفضتر العدد األسَ  •
 زةعدد المقابالت المنجَ  •
 للمشاركة لةمؤهَّ الر غير عدد األسَ  •
 نَجزةمقابلة م ط عدد الساعات لكلّ متوسّ  •
 رفض اإلجابة""ال أعرف" أو "نسبة اإلجابة بـ  •
 أنماط عدم االستجابة•  •

 
 
 
 

 
 عبر الهاتف

 
 والعدد اإلجمالي حسب الشخص الذي يُجري المقابلة،

 عدد المكالمات الصادرة• •
 المكالمات الواردةعدد  •
 لةأو غير المؤهَّ  المعطَّلةعدد المكالمات  •
  هاالتصال أو قطع انقطاععدد حاالت  •
 عدد المكالمات الرافضة للمشاركة •
 زةعدد المقابالت المنجَ  •
 نَجزةمقابلة م ط عدد الساعات لكلّ متوسّ  •
 "رفض اإلجابة"ال أعرف" أو " إلجابة بـنسبة ا •
 أنماط عدم االستجابة •

 

 
 

 
يمكن االستعانة بفريق ضمان الجودة لدعم المشرفين الميدانيّين؛ 

ويقوم الفريق بزياراٍت إلى الفَرق الميدانيّة لمراقبة جمع البيانات 

موّظفو المكتب المركزي مسؤولين عن مراقبة ويكون  .شخصيًا

التقّدم الشامل المحَرز على مستوى الدراسة االستقصائيّة وعن 

على سبيل المثال، إذا أظهَر . تعديل اإلجراءات حسب الضرورة

تحليل االتجاهات ذات الصلة بمعدالت اإلكمال أنه من غير 

المحتَمل بلوغ األرقام المستهَدفة بالنسبة إلى مجموعاٍت فرعيّة 

معيّنة ذات األهميّة، فقد يقّرر الفريق تضمين الدراسة االستقصائيّة 

وكمثاٍل . 12فيّة المشمولة بالعيّنة األصليّةعدًدا من األَسر اإلضا

ن أفضل أو أسوأ أداء فريق معيّ  أنّ ظهرْت عمليّة الرصد أ آخر، إذا

التحقيق  عمد الفريق إلى، فقد يَ بشكٍل ملحوظ ق األخرىالفرَ  من أداء

 .مشاكل أيّ  فادي وقوعمساعدة في تبغية الات العمليّ في 

 

ون بأخذ العيّنات بسحب عيّنة أكبر من تلك المقتَرحة غالبًا ما يوصي اإلحصائيّون المختصّ  12
ويُشار إلى ذلك باسم العيّنة  .وفقًا للحسابات األوليّة ووضع األجزاء المختارة عشوائيًا جانبًا

رة رة ألّن ظروف مختلفة  في الواقع،. المكرَّ على سبيل المثال، )يُنصح بأخذ العيّنات المكرَّ
قد تؤثّر على ( أو معدالت الرفض المرتفعة بشكٍل غير متوقَّعالكوارث الطبيعيّة أو الطقس 

في مثل  .من المقابالت المكتملة عدٌد كافٍ ة المجموعة األوليّ يَنتج عن جمع البيانات، وقد ال 
نة ة من العيّ إصدار حاالت إضافيّ يعمد المدراء القيّمون على الدراسة إلى ، قد هذه الحاالت

رة مطابقة نة المكرَّ العيّ وتكون . دانيةق الميّ الفرَ توزيع حاالت جديدة على  ا يعني، ممّ رةالمكرَّ 
 .على حالهاالتصميم  خصائصجميع  من الناحية اإلحصائيّة؛ وعليه، تبقىة نة األوليّ للعيّ 

 

على  والحسابات االحتماليّة قياس التواترفي المكتب المركزي أيًضا على موظّ  تعيّني

 ذلكالسهل القيام ب ه منفي حين أنّ و. نَجزةالمقابالت الم المستقاة منالبيانات مستوى 

على مستوى تحديًا أكبر  شّكلإلكترونيًا، إال أنه ي يتّم جمعها بيانات التيإلى البالنسبة 

نظًرا للوقت الذي  ،الرصاص أقالمو يّةالورق بواسطة النماذججمعها  بيانات التي يتمّ ال

 كمبيوتر. اليستغرقه إرسال النماذج وإدخال البيانات في برنامج 
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من في ما يخّص الدراسات االستقصائيّة التي تستخدم النماذج الورقيّة، 

في  وإدخالها لتجميعهاوصول مئات النماذج  عدم انتظارن المستحسَ 

، تكلفةفي المصطنعًا  وفًرا حقّقي ذلك أنّ  نَ د تبيّ قف. صورة فعّالةب الحاسوب

في منتصف المسار  اتالتصحيح إجراء معظم حيث أنه يحول دون إمكانيّة

بيانات التحليل  تيحيفي الواقع، ة. في حالة حدوث مشاكل أو أخطاء منهجيّ 

م القيَ  البحث عن إمكانيّة في المكتب المركزيموظّ ل هاطوال فترة جمع

كثر اإلجابة واألسئلة التي ت ،لةالمحتمَ  أوُجه انعدام االتّساقو ،فةالمتطرّ 

 وتكون اإلجابات ناقصة." أو ال ينطبق"ال أعرف" أو " عليها بـ

 

 
عل، بالففي ممارسات مراقبة الجودة.  امهمً  اعنصرً  تشّكل المراجعات

قيّم على في ردع احتيال ال مراجعاتإجراء  تساعد معرفة أنه سيتمّ 

عن  جيبمعلومات حول رضا المُ المح للمشروع بجمع ستو المقابلة

من غير القيّمين  ، يقوم شخصٌ المراجعاتإلجراء وتجربة المقابلة. 

 والتأّكد من، األخيراالتصال بهذا ب ُمجيبمقابلة مع ال على إجراء

 يجري التحقّقبضعة أسئلة  عليه طرحيَ كما  ؛مشاركته في االستبيان

يمكن إجراء وة. األصليّ اإلجابات  مع مقارنتهامن اإلجابات عليها عبر 

ة. من شخصيًا أو عبر الهاتف أو باستخدام الرسائل النصيّ  المراجعات

 المراجعات؛الفريق بإجراء  على شرفمُ ال قومة، غالبًا ما يحية العمليّ النا

ارتباط مع  ليس لديهم أيّ  تكليف أشخاصبدالً من ذلك  يُفضَّل ولكنْ 

 تعيينه إلجراء المقابلة، بهذه الَمهّمة.  المسؤول الذي يتمّ 

 

 13إعداد البيانات وتحليلها 3.6
  
 

، وتدريب إجراء المقابالت المعرفيّة، وتصميم االستبيان بشكٍل جيّد يساعد
ين أثناء إجراء فين الميدانيّ ، ومراقبة الموظّ طاقم العمل بشكٍل دقيق

نة في األسئلة المضمَّ  التحقّق من االتساق،فحوصات إجراء المقابالت، و
لة قبل ب العديد من المشكالت المحتمَ تجن  على االستبيان، على عة الموزَّ 

لمواصلة التركيز على الحصول على معلومات صحيحة وحدوثها. 
من االستبيانات المكتملة في  المستقاة إدخال البيانات نبغيوموثوقة، ي

انتظام طوال فترة جمع ب تهاودمن ج والتحقّق ذات الصلة بياناتالقاعدة 
 .ييوم بشكلذلك  تمّ ل أن يويفضَّ  ؛البيانات

 

فهذا من شأنه تمكين العاملين على المشروع من رصد أّي مشاكل محتَملة 

 . وتصحيحها قبل انتشارها على نطاٍق واسع

وقد تنشأ المشاكل على مستوى البرمجة وخيارات اإلجابة والمسارات 

في حين يتعيّن تحديد و .وإدخال البياناتالمتّبَعة لطرح أسئلة المسح 

معظم المشكالت عن طريق إجراء اختبار قبل المباشرة بالمسح الميداني، 

ويكتسي فحص البيانات في هذا  –إالّ أّن مشكالت جديدة تطرأ ال محالة 

 .اإلطار أهميّة بالغة للتخفيف من حّدة المشاكل

 

 

 

 سحبها من يتعيّنالتي  المحدَّدة المعلومات قد تشتمل

أو عنوانه أو موقعه،  الُمجيب،اسم على سجالت الحالة 

مكان ب الخاصة ات نظام تحديد المواقع العالميوإحداثيّ 

إجراء المقابلة، ورقم الهاتف، وأرقام المستندات 

مة ألغراض السجالت مثل تلك المستخدَ  الواردة في

قد أخرى  باإلضافة إلى عناصر ،التعليم أو الصحة

، عن قصد أو عن غير قصدن مستخدمي البيانات، تمكّ 

الدراسة في  واشارك األفراد الذين من تحديد

 االستقصائيّة.

      

 

. ونطاقه وجزالمغرض هذا ب ،الضرورة ، بُحكمحول إعداد البيانات وتحليلها نقاشال ينحصر 13

، التي شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة على يُرجى االّطالعموضوع، ال للتعّمق أكثر في

 (.2005) تشّكل مورًدا جيًدا في هذا السياق

 

  

؛ لذلك، غالبًا ما يقوم "التنقيح"تحتاج بيانات المسح دائًما إلى 

المحلّلون بإعداد مجموعتْي بيانات بحيث تحتوي إحداهما على  

األخرى أّما  البيانات األصليّة، تماًما كما تّم جمعها وإدخالها؛

 .التي سوف تُستخَدم ألغراض التحليل" المنقَّحة"فتضّم البيانات 

األهّم من ذلك، يُزيل تنقيح البيانات جميع معلومات التعريف من و

يلبّي ر، في موقعٍ مقيّد للغاية وآمن، الحالة ويخّزنها في مكاٍن آخ

 .متطلبات سريّة الدراسة وخصوصيّتها
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تحديد البيانات و؛ ترميز العناصر المفتوحة على البيانات قيحتن نطويقد ي

 أي تلك التي تكون قيُمها) والمصادقة عليها أو تعديلها فةر متطرّ التي تعتبَ 

 جعلهال، التي تكيّف العيّنة حساب أوزان المسحو؛ عة(فة أو غير متوقَّ متطرّ 

 رٍ ، مثل متغيّ بة"؛ وإنشاء مقاييس مركَّ ة"الحقيقيّ  المستهَدفةفئة أقرب إلى ال

 دة.رات متعدّ مؤشّ  باالستناد إلى ،ثروة األسرةخاص ب

 
التي ترمي ة ر المعيشيّ ين لبيانات األسَ المستخدمين األساسيّ  في حين أنّ 

الرابع من أهداف التنمية نحو تحقيق الهدف  المحَرز مرصد التقدّ إلى 

إتاحة البيانات من  نبغييإالّ انه ، نمعيّ  داخل بلدٍ  دونيتواج المستدامة

 وثائقب ، مصحوبةً الستخدام العامل  مخصَّصةمجموعات بياناتٍ  خالل

هذه البيانات إلى  توفيري ؤدّ يقد وتصميم المسح وتنفيذه. ذات الصلة ب

مجموعة دى القراءة والكتابة لب اإللمام، مثل مستويات للنتائج حٍ رتياعدم ا

ة. ومع أنواع الواليات القضائيّ تبايُنًا بين ظهر أو المقارنات التي تُ  ةفرعيّ 

برصد  دليالً على االلتزاملشفافية ول توخيًا، ينبغي إتاحة البيانات ذلك

أهداف التنمية غايات الهدف الرابع من ز نحو تحقيق جميع م المحرَ التقدّ 

موعات بين مجأوُجه التفاوت ، بما في ذلك القضاء على المستدامة

إلى البيانات  إتاحةتنطوي ، على ذلك عة من سكان البلد. عالوةً متنوّ 

 بهدف تحليلها في وقٍت الحق فوائد هامة تتمثّل في ما يلي: جمهورال

 
 ،منخفضة بتكلفةٍ األفكار المتعّمقة يمكن الحصول على المعلومات و ■

التحليالت في   وقد تساعدبالفعل جمع البيانات.  أنه قد تمّ حيث 

 السياسات وتخصيص الموارد. بلورةتخطيط البرامج و

 

إجراء الدراسة جهود  يشاركوا فيالذين لم  واألفراد المؤّسساتيمكن  ■

الدراسة للمساهمة في  بياناتة استخدام ر المعيشيّ ألسَ االستقصائيّة ل

 .ومكانتهم حضورهم، والدراسة من خالل خبراتهم

 
 المنافع. توليدتاج بيانات عالية الجودة في إنفي االستثمار يستمّر  ■

بجودة  عادةً  ستخدام العاملال المخصَّصة بياناتالز مجموعات تتميّ و

ذات  ةمنهجيّ التقارير الو الترجيحاتو وتكون مرفقة بالوثائقعالية، 

هذه قيمة ن ية والباحثالحكوميّ  هيئاتال كّل من تحّسسيو الصلة.

البرمجة ذات الصلة بقرارات ال ها التخاذونستخدميوالبيانات 

 ؛في وقٍت الحقوالسياسات 

  

وقد يَستخدم طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في 

الجامعات أيًضا هذه البيانات إلجراء بحٍث يُفضي إلى إصدار 

كما يجوز للمنظمات  منشوراٍت خاضعة الستعراض األقران؛

 .يل وإعداد التقاريرالدوليّة استخدام البيانات ألغراض التحل

 
بين  تسمح مجموعات البيانات ذات االستخدام العام بإجراء مقارناتٍ  ■

األنماط رصد  على األرجح، األمر الذي من شأنه،الدول، 

في  جريفي التحليالت التي تَ  مالحظتهاواالرتباطات التي يصعب 

 واحد. بلدٍ 

 
العنقودي متعّدد توفّر برامج المسح الديموغرافي والصحي، والمسح 

المؤّشرات، نماذج جيّدة حول إتاحة البيانات للجمهور، حيث تتوفّر 

البيانات المنقَّحة للباحثين الذين يمألون استمارةً موجزة عبر 

اإلنترنت، يحّددون فيها األغراض التي يعتزمون استخدام البيانات 

 .ألجلها وتحليلها

 
ة لألَسر المعيشيّة عادةً على ينطوي تحليل بيانات الدراسات االستقصائيّ 

تقّدم هذه و .إحصائيّات وصفيّة، مثل التكرارات والجداول المتقاطعة

اإلحصائيّات معلوماٍت حول نسبة إجمالي السكان في سّن الدراسة الذين 

وينصّب تركيز الهدف  .أكمَل آباؤهم تعليمهم الثانوي على سبيل المثال

؛ "للجميع"بشكٍل كبير، على التعليم  الرابع من أهداف التنمية المستدامة،

كما يمكن تصنيف . 14لذا، فإّن قياس اإلنصاف يُعَّد أمًرا ضروريًا

 /اإلناث؛ والحضر/اإلحصاءات الوصفيّة وفقًا ألبعاد المساواة مثل الذكور

قين؛ /الريف؛ واألثرياء الفقراء؛ واألطفال ذوي اإلعاقة وغير المعوَّ

ل؛ وعليه، ينبغي التخطيط . م؛ ووضعيّة الالجئواللغة األ والسكان الرحَّ

مبكًرا إلجراء التحليالت على أساس هذه األبعاد بغية تحديد حجم العيّنة 

 .المطلوب لقياس اإلنصاف ورصده بمرور الوقت

 
يمكن رصد جميع مؤّشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

التي يمكن حسابها باستخدام اإلحصاءات الوصفيّة، بما في ذلك تلك 

. بواسطة البيانات المستقاة من الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

ويتمثّل أحد األمثلة البسيطة في تحديد معّدل األطفال غير الملتحقين 

، الذي قد يَستخدم (4.1.4مؤّشر أهداف التنمية المستدامة )بالمدرسة 

اللتحاق بالمدرسة، وعدد اإلجابات الواردة في الدراسة فيما يتعلّق با

 .الشباب في الفئة العمريّة المحدَّدة المشمولة بالمسح

  

دليل قياس اإلنصاف في  االّطالع علىيُرجى د حول قياس اإلنصاف، رجع جيّ للحصول على مَ  14

 (.2018)معهد اليونسكو لإلحصاء،  التعليم
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، مع تطبيق أوزان المدرسة على النحو التاليب غير الملتحقينل نسبة األطفا تُحَسب

 قام:المسح على البسط والمَ 

 
 

 

في سّن االلتحاق الرسمي بمرحلة األطفال عدد 
  ، غير الملتحقين بالمدرسةتعليميّة معيّنة

 
 
 

 األطفال نسبة

 الملتحقين غير

 بالمدرسة

= 
في سّن االلتحاق  ألطفالعدد اإجمالي 

 الرسمي بمرحلة تعليميّة معيّنة

 
 

 

ة. يمكن أيًضا جداول ورسوم بيانيّ على شكل  ةالوصفيّ  ئيّاتاإلحصا عرضيمكن 

ه التشابه أوجُ إلى ال فعّ  بشكلٍ  شيرعرضها بشكل مرئي على الخرائط التي ت

النسبة  4.1.2ر يقيس المؤشّ  . على سبيل المثال،بين المناطق الجغرافيّةواالختالف 

يمكن وعليه، لوا تعليمهم االبتدائي أو الثانوي. ة لألطفال والشباب الذين أكمَ المئويّ 

مطابقة و حسب درجة ثرائها،ة مناطق الجغرافيّ تحديد الل استخدام رموز لونيّةلخريطة ا

ع بيانيالخريطة مع رسم   على المناطق الجغرافيّة. معدالت اإلكمال يُظهر توز 

 
( مثل االنحدار المتعّدد وتحليل التبايُن المتعّدد)تحليل الترابط وتعد د المتغيّرات يوفّر 

ما هي خصائص األسرة التي "الفرصة لإلجابة على أسئلة بحثيّة أكثر تعقيًدا، مثل 

ما هي العوامل التي تشّكل المؤّشرات "و  "ترتبط بشكل إيجابي بنتائج التعلّم األقوى؟

 "لتحصيل العلمي األعلى؟األقوى على معدالت ا

 

نة المرتبطة بنتيجة معيّ و ،رات المستقلةشار إليها بالمتغيّ المُ  العوامل في االنحدار نظري

م ر التابع بقيَ ة للمتغيّ ة أو الفئويّ ، ترتبط القيمة العدديّ ر التابع. بمعنى آخربالمتغيّ  تُعَرف

 رات المستقلة.المتغيّ 

 

التحليل الذي  وقد يُتيح .المتغيّرات لألغراض التنبؤيّةويمكن استخدام التحليل متعّدد 

يحّدد عوامل البيئة المنزليّة التي تؤثّر على األداء المدرسي، على سبيل المثال، اختبار 

 .آثار التغييرات اإليجابيّة أو السلبيّة على تلك العوامل

 
 

 

امة التي ينبغي أخذها من المحاذير اله

الترابط ال يعني ر نذكر أّن بعين االعتبا

بتعبير آخر، عندما تُظهر . السببيّة

، (ترابط)البيانات وجود رابط إحصائي 

ال يجوز للمحلّلين أن يستنتجوا تلقائيًا أّن 

مجموعة معيّنة من العوامل  قد ولّدت 

فلربّما لم يتّم قياس األسباب . نتيجة معيّنة

األخرى أو أّن الترابط قد حصل عن 

وعليه، يمكن . طريق الصدفة فحسب

اتخاذ اإلجراءات التالية بعد رصد وجود 

 :داللة إحصائيّة أو ترابط معيّن

 إجراء تحليل إحصائي إضافي   (1) 

دراسة الظواهر األساسيّة لفَهم ما ( 2)  

 يحدث في العالم الحقيقي

 
 

 
وبالمثل، من شأن التحليل متعّدد المتغيّرات تحديد المساهمة 

أو مؤّشر أهداف )العوامل في متغيّر النتيجة النسبيّة لمختلف 

ويمكن أيًضا دمج بيانات . محّل االهتمام( التنمية المستدامة

الدراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة مع البيانات المستقاة من 

ذلك أنّه . مصادر أخرى، كما هو موضَّح في الفصل الثاني

لى األرجح، يمكن االسترشاد بهذه األنواع من التحليالت، ع

في النقاشات الدائرة حول السياسات والتغييرات البرنامجيّة 

التي من شانها المساهمة في تحسين األداء فيما يتعلق بغايات 

 .الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
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   إبالغ النتائج 3.7
 

لألَسر المعيشيّة إلى أقصى لضمان استخدام بيانات الدراسات االستقصائيّة 

مة على قياس  حّد ممكن، ينبغي نشر النتائج المستخلَصة بُطرق مصمَّ

فريق عمل المشروع وضع خطة  كما يتعيّن على. الجمهور المستهَدف

نشٍر تُحّدد النتائج الرئيسيّة الواجب نشرها، وترصد الفئات الرئيسيّة التي 

النشر التي تتناسب مع المعلومات  يتعيّن استهدافها، وتشرح نُهج أو وسائط

 .والجمهور المستهَدف على حّد سواء

 
 المستهَدفة الجماهير

تعتمد األساليب والوسائط المختارة لنشر النتائج على الجماهير 

تشمل الجماهير النموذجيّة و .اتهم ومستويات اهتمامهمالمستهَدفة وأولويّ 

 :ما يلي

 
 جهات المانحةوزارة التربية، وال غير التقنيّين في ونمسؤولال ■

ة العاملة في قطاع التعليم ، والمنظمات غير الحكوميّ ةالمحليّ 

أكثر اآلنف ذكرهم أصحاب المصلحة  يُعَدّ  .البلد المعنيفي 

ة واإلحصاءات النتائج الرئيسيّ الحصول على ب المهتّمين

 زة.الموجَ 

 

أصحاب  دييُب .دة األطرافة أو متعدّ المنظمات المانحة الدوليّ  ■

 ابرة للحدودع بإجراء مقارناتٍ اهتماًما المصلحة هؤالء 

الحصول باإلضافة إلى  ،راتقياسات المؤشّ ، تطال ةالوطنيّ 

 ذات الصلة. الكامل ومجموعة البيانات تقنيالتقرير العلى 

 
وزارة ل التابعة تقنيّةون والوحدات الالباحثون األكاديميّ  ■

 الحصول على التقريرة فحسب صغير تطلب فئة .التربية

 التقني الكامل.

 

 نبغي أن يتمتّعي .الجمهور العام ووسائل اإلعالم ■

ة ة والدوليّ ون ووسائل اإلعالم المحليّ المواطنون العاديّ 

إلى  على الوصول بسهولةٍ  بالقدرةسواء،  على حدّ 

 ة.النتائج الرئيسيّ 

 

 ةأشكال النشر والرسائل الرئيسي  

الحصول على  شار إليها أعالهفة المختلفة المُ طلب الجماهير المستهدَ ت 

 األمر الذي قد يَحّث على اتخاذ  بدرجاٍت مختلفة من التفصيل، المعلومات

د في ما يلي  شرلن النَسق الواجب استخدامه بشأن قرارٍ  النتائج. ونورِّ

الجمهور  أدناه 3.5الجدول كما يحّدد النتائج؛  عن بالغاإل مختلف أشكال

 أشكال النشر.في ف المستهدَ 

 

. يمكن الوصول إلى هذه المواد ةصحائف الوقائع والرسوم البيانيّ  ■

 بهدفعبر اإلنترنت أو طباعتها  تقنيّةوغيرها من المواد غير ال

الواردة بطريقة ة النتائج الرئيسيّ  وتتضّمن هذه المواد. هانشر

تتوافر مواد و. وصاألدنى من النص زة، مع الحدّ واضحة وموجَ 

حسب رات عبر اإلنترنت د المؤشّ العنقودي متعدّ  نشر المسح

، بما في ذلك الملصقات والالفتات متعّددة وأشكال بلغاتٍ  الدولة،

 تضّمنيو(. 2020aاليونيسف، ة )وحتى التقويمات الجداريّ 

 مسح مستقاة من بياناتٍ  يحتوي علىرسًما بيانيًا  3.2الشكل 

 .2014ن في عام إجراؤه في فلسطي رات تمّ د المؤشّ متعدّ  عنقودي

 
المترتّبة ثار اآلد بمحدَّ  التي تربط نتائج مسحٍ صات السياسات ملخّ  ■

السياسات ذات الصلة. على سبيل المثال، إذا أظهرت على 

وجود دراسة استقصائيّة لألَسر المعيشيّة من المستقاة البيانات 

أن يعرض والبنات، يمكن البنين في التحصيل التعليمي بين  نتبايُ 

في  نقاط البيانات ذات الصلة )مثل الحضور اتالسياس لّخصم

ة المرحلة االبتدائيّ  كمالاالبتدائي، ومعدالت إ التعليم قبل مرحلة ما

والمهني( إلبراز  تقنية، والمشاركة في برامج التدريب الوالثانويّ 

 في خبراءالبالتشاور مع وة التباين على مختلف المستويات. أهميّ 

لمثال، النوع االجتماعي( وأصحاب الموضوع )على سبيل ا

صفوف ال عن مسؤولالين )على سبيل المثال، المصلحة الرئيسيّ 

ص بعد ذلك ربط في الملخّ وزارة التعليم( يمكن مؤلّ  في ةاالبتدائيّ 

من التي و على مستوى السياسات، حةتغييرات المقترَ الالبيانات ب

رافي المسح الديموغالتفاوت )برنامج  الحّد من نسبة شأنها

 بدون تاريخ(. والصحي،

 

يمكن إتاحة كّل ما سبَق  .لوحات البيانات عبر اإلنترنت ■

للجمهور عبر اإلنترنت، شرط أن تمنح الحكومة والجهات 

لة جميع األذونات الالزمة على شكل ملفّات ثابتة  PDF الممّوِّ

 .أو على شكل لوحة بيانات تفاعليّة
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إلى مستودعات  أهداف التنمية المستدامة اترمؤشّ ب الخاصة بياناتاليمكن إضافة 

بطبيعتها  التي تكون تفاعليّةعبر اإلنترنت"  بياناتبيانات التعليم أو "لوحات ال

لوحة البيانات ، مثل أخرى لدانب المستقاة من بياناتالمع  إجراء مقارناتٍ  تيحوت

معهد  الصادرة عن ،التنمية المستدامةالشبكيّة الخاصة بالهدف الرابع من أهداف 

، ونيسفالتابعة للي  EduView البيانات االلكترونيّة، ولوحة اليونسكو لإلحصاء

منّصة والخاص بالمسح الديموغرافي والصحي،  STATcompilerوبرنامج 

جامعة أكسفورد. التابعة ل SDG Tracker أهداف التنمية المستدامةتعقّب 

 البيانات االّطالع علىين مستخدمين غير التقنيّ للهذه البيانات لوحات وتتيح 

العائدة عرض البيانات خرائط تَ ة وبيانيّ طات ورسوم مخطّ  بأنفسهم، إذ تحتوي على

 سنة واحدة أو عبر السنوات. إلى

 

 
العرض التقديمي ل أن يكون يفضَّ  ■

ة ي النتائج الرئيسيّ الذي يغطّ  الشفوي

 ن مرئي مثل شرائحبمكّوِّ  قرونًام

PowerPoint  وينبغي أن يقوم .

شخٌص قادٌر على التواصل شفهيًا 

العرض  بشكٍل واضح وفعّال، بتقديم

 خالل إحدى الفعاليّات المنظَّمةفي 

نتائج الدراسة، على أن يكون  نشرل

 وثيقة بنتائج على درايةٍ  هذا الشخص

 الدراسة، وأن يتمتّع في الوقت عينه

 إعطاء "صورة شاملة"على القدرة ب

ا السياق ب عن الدراسة، وأن يكون ملمًّ

السياسي واالجتماعي واالقتصادي 

على الصعيد  وسع نطاقًاوالتعليمي األ

المحلّي والعالمي.

 

 
 

 

 2014متعّددة المؤّشرات الخاصة بفلسطين، العنقوديّة  ات. مثال على الرسم التوضيحي: المسوح3.2الشكل 

 
 

 
 

 (.متوفّر غير التاريخ) سفيواليون الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز: المصدر
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في العديد من األماكن، ال تزال اإلذاعة  .وسائل اإلعالم ■

والتلفزيون وسائط جيّدة لتسليط الضوء على نتائج المسح 

عالوةً على ذلك، فور إعداد مواد النشر، يمكن لفت . الرئيسيّة

الجمهور ووسائل اإلعالم اإلخباريّة إليها عبر وسائل انتباه 

تويتر  يمكن استخدام في هذا السياق،. التواصل االجتماعي

وفايسبوك وغيرها من المنّصات للمساعدة في نشر النتائج 

يمكن مشاركة مقاطع الفيديو  كما. والمواد على نطاق أوسع

عالميّة، الخاصة بفعاليّات النشر والمقابالت أو التغطية اإل

وحتى الرسوم البيانيّة المتحّركة على منّصات مشاركة 

على سبيل المثال، يشرح مقطع . الفيديوهات عبر اإلنترنت

التقرير النتائج الرئيسيّة المستخلَصة من  فيديو على يوتيوب

التقرير مركز ) 2018في الهند لعام  السنوي عن حالة التعليم

بالمثل، يقوم المسح و(. 2019، السنوي عن حالة التعليم

بإعداد مقاطع فيديو قصيرة لشرح   العنقودي متعّدد المؤّشرات

النتائج في العديد من البلدان، مثل الفيديو الخاص بالبوسنة 

 (.2013اليونيسف، )والهرسك 

أن يتضّمن، بالحدّ األدنى، أقساًما  يينبغ. تقرير النتائج التقنيّة  ■

فرعيّة تشرح الغرض من إجراء الدراسة استقصائيّة لألَسر 

أخذ العيّنات؛ بلورة األدوات؛ )المعيشيّة، والمنهجيّة المتَّبعة 

التي )والنتائج المستخلَصة ( العمل الميداني؛ تحليل البيانات

بع من ينبغي أن يتّم ربطها، بوضوحٍ، بمؤّشرات الهدف الرا

أّي قيوٍد فرضها اتّباع فضالً عن  ،(أهداف التنمية المستدامة

النهج المختار، ومناقشة اآلثار المترتبّة على تحقيق الهدف 

 .الرابع من أهداف التنمية المستدامة في ضوء النتائج

مشاركة مجموعة البيانات الكاملة مع  نبغييمجموعة البيانات.  ■

 ةلالمموِّّ  جهة)وكذلك مع ال ربيةلتحدة ذات الصلة داخل وزارة االو

يل ، يمكن تحوعن الحكومة(. باإلضافة إلى ذلك ةمختلف تإذا كان

وإزالة هويّة  قيحهاتن التي تمّ  رموزب المجموعة البيانات وكتُ 

 ،لالستخدام العام  مخصَّصةملفاتٍ  المشاركين في الدراسة منها، إلى

ن ،لوطني والدولين اعلى الصعيديْ  ،والتي ستكون مفيدة للباحثين  ممَّ

يمكن توفير ذلك من خالل كما ة. ثانويّ  يرغبون في إجراء تحليالتٍ 

الشخص أو  ةهويّ  ق منالتحقّ تفترض  ة آمنةة نقل إلكترونيّ عمليّ 

، وكذلك مجموعة البياناتالحصول على المجموعة التي تطلب 

من  المستقاةيجب أيًضا نشر النتائج كما . االستخدام وجهات

 مماثلة. اتٍ التحليالت الثانوية باستخدام منصّ 

 
 
 
 

 

 

 . الجماهير المستهَدفة في نشر نتائج الدراسات3.5الجدول 

 
 

فعاليّات؛  الجمهور المستهَدف

 عروض

إحاطات ورسوم 

 بيانيّة

 عرض لوحة

 المتاحة البيانات

 االنترنت على

 التقرير التقني
 

 مجموعة
 البيانات

 
المجلس  ؛لإلحصاء الوطني المكتب التربية؛ وزارة

الوطني لتقييم التعلّم؛ المنظمات غير الحكوميّة 

 المحليّة

 
 

   

 

المكتب الوطني  التربية؛ وزارة في التقنيّة الوحدة

؛ المجلس االستشاري الوطني للعمل؛ لإلحصاء

 الجهات المانحة؛ الباحثون

 

 
  

 
 ووسائل اإلعالم الجمهور العام
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المنظمات  عملت الدراسة.من بيانات  التي تستفيدعمل الأوراق  ■

 ،أحيانًا الدراسات االستقصائيّة لألسَر المعيشيّة،التي ترعى 

بهدف عمل الأوراق  من سلسلة وتحفيز إعدادتنظيم على 

 ،الباحثونوقد يرغب بيانات. الاستخدام  على زيادة تشجيعال

 الستعراض في مجلة خاضعةللنشر  تقديم أوراقهمقبل 

مشاركة مسودات األوراق التي يعملون عليها في  ،األقران

ة من باحثين أو أصحاب غير رسميّ  للحصول على تعليقاتٍ 

 مصلحة آخرين على دراية بالموضوع.

 

 نُسق النشر والجماهير المستهَدفة. 3.5الجدول  ويعرض

 

 
التي ينبغي ة ة" أحد االعتبارات الهامّ ة الرسميّ مفهوم "مصادر البيانات الحكوميّ  شّكلي

، ليس من . على سبيل المثالدراسات االستقصائيّةنتائج ال عن بالغاإل لحظها أثناء

 عتبررات وأن تة لحساب المؤشّ ل الحكومات البيانات اإلداريّ أن تفضّ  المستغَرب

االختالفات  نظًرا ألنّ و. ا للبياناتثانويً  امصدرً  المعيشيّةالدراسات االستقصائيّة لألَسر 

مصدر البيانات الذي  توّخي الوضوح بشأن ، فمن المهمّ البيانات شائعة بين مصدريْ 

مزيًدا من  وفّري وذاك الذية رات الرئيسيّ رسميًا للمؤشّ مصدًرا يجب اعتباره 

 رسميًا. عَدّ ولكنه ال يُ  المعلومات المتعّمقة

 
لنشر أيًضا المعدَّة ل منتجاتال، يجب أن توضح فلجمهور المستهدَ ل وتبعًااألمر  مَ إذا لز

ة من دّ المستمَ و -اإلبالغ عنها مسبقًا  جرى التي اترم المؤشّ االختالفات بين قيَ 

مصادر البيانات من أو  الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة ة أو السجالت اإلداريّ 

ر ألسَ ل الدراسات االستقصائيّةبيانات  باالستناد إلىالجديدة  اترم المؤشّ وقيَ  -األخرى 

ة المستخدمين على تفسير االتجاهات التاريخيّ  فمن شأن ذلك مساعدةة. المعيشيّ 

 ة.واإلحصاءات الحاليّ 

 

 

تنفيذ الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة في  3.8

 19-خالل جائحة كوفيد
 

 
 الدراساتتنفيذ لشرح كيفيّة  المخصَّصفصل الال يكتمل 

-كوفيددون مناقشة تأثير جائحة  االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

 فقد ألقت الجائحة. 2020في أوائل عام  تالذي بدأ 19

غير  ياتٍ تحدّ  فرزتعلى العديد من جوانب الحياة وأ بظاللها

جمع البيانات والقدرات توفير التعليم و  على مستوىمسبوقة 

 ة.اإلحصائيّ 

 
س، اختالل التعلّم المدرسي في خضمّ ف شديد  ضغطٌ  مورِّ

م. ونتائج التعلّ  في التعليمعلى المشاركة  لجائحةلتوثيق آثار ا

جمع البيانات  زيادة وتيرة أنظمة التعليم من وعليه ال يُتوقَّع

أشكال القيام بذلك مع احترام  بل، فحسب لرصد آثار األزمة

 المدرسي الجديدة. توفير التعليم

 
ة، ة الوطنيّ على القدرات اإلحصائيّ  وفي مقابل ازدياد الطلب

قدرة السلطات على جمع  ،في الوقت نفسه األزمة، تعيق

تقوم  كانت ة التيتكافح األنظمة اإلداريّ  في الواقع،لبيانات. ا

م ف مع التعلّ للتكيّ  البيانات على مستوى المدرسة بجمع سابقًا

القدرة ب هذا السياق، تتمتّع الدراسات االستقصائيّةفي عد. عن بُ 

فها جمع الثغرات التي خلّ  مة وسدّ قيّ  معلوماتٍ على توفير 

مسح األَسر المخاطر المرتبطة ب إالّ أنّ ة. البيانات اإلداريّ 

 ،التباعد االجتماعيب االلتزامينبغي فيه  في وقتٍ شخصيًا، 

أمانًا لجمع  ق جديدة وأكثرطرُ  ابتكار د الحاجة إلىتؤكّ 

 البيانات.

 
لة فيما يات واالستجابات المحتمَ لتحدّ اهذا القسم  لّخصي

على جمع البيانات في  19-كوفيديتعلق بتأثير جائحة 

 ةالجائح عامة عن تأثير م لمحةً يقدّ كما التعليم. مجال 

مبادرات عن  بأمثلةٍ  ويُستكَمل، يةعلى القدرات اإلحصائّ 

التي  مةعتبارات المهّ االسرد  إلى جانب، االستجابة

 ق المسح البديلة.عند استخدام طرُ  يتعيّن أخذها بالحسبان
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ضغط على القدرات زادت الجمع البيانات وبعملي ة الجائحة  أخل تلقد 

 ة اإلحصائي  

مدى  حول على الحكومات معهد اليونسكو لإلحصاء  أجراهيكشف مسحٌ 

من بين وتخطيط إحصاءات التعليم. ب المعنيّة وحداتال اختالل العمل في

، 2020 األول تشرين/وأكتوبر تموز/بين يوليو شملها المسح دولة 129

 قدتخطيط إحصاءات التعليم  المولجة وحداتال ن أنّ أفاد حوالي الثلثيْ 

في الفترة الممتّدة بين جمع البيانات  قامت بتأجيلأو  عن العمل فتتوقّ 

قد  19-جائحة كوفيد ذكرت نفس النسبة أنّ كما . 2021و 2020 عاميْ 

أو معتدلة على قدرتها على تلبية متطلبات اإلبالغ  صورة حاّدةب ترأثّ 

أفادت وقد ة عن أهداف التنمية المستدامة. ة والوطنيّ ة واإلقليميّ العالميّ 

وحدات الخاصة بة المكاتب الرئيسيّ  أربعة بلدان من أصل عشرة أنّ 

ا مغلقة أو مفتوحة فقط التعليم الخاصة بها كانت إمّ تخطيط إحصاءات 

 (.2020ن )معهد اليونسكو لإلحصاء، فين األساسييّ للموظّ 

 
في جمع  تحدياتٍ  مواجهة عن شّد فقًراالبلدان األ فادتعلى ذلك، أ عالوةً 

أكثر من ثلث البلدان منخفضة الدخل كما أعلن . بشكٍل غير متناسب البيانات

بات اإلبالغ ة على قدرتها على تلبية متطلّ بشدّ  ترأثّ  قد جائحةال أنّ عن 

 معّدل حيث بلغَ ط البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسّ ة، مقارنة بالوطنيّ 

 أنّ  ومع أّن الدول إشارت إلىعلى التوالي. بالمائة  13و  6اإلبالغ 

تفوق في الحصول على بيانات التعداد المدرسي  التي واجهتها الصعوبات

ثلث البلدان   أنّ ، إالّ ة البلدانسرة والتعداد في غالبيّ تبطة ببيانات األالمر تلك

حول  استقصائيّة إجراء دراساتٍ  ا تعتزممنخفضة الدخل فقط أفادت بأنه

يُفِّد عن أّن وتيرة  من الدول لم في حين أّن أي  ، 19-جائحة كوفيدتأثير 

 (.2020، المعتاد )معهد اليونسكو لإلحصاء قد فاقتجمع البيانات 

 
ة أجرتها شعبة اإلحصاء التابعة لألمم المتحدة كشفت دراسة استقصائيّ 

دولة  112من بين ف. االختاللمماثلة من  والبنك الدولي عن مستوياتٍ 

ه قد جرى تعليق ، أفاد ثلثاها أن2020 تموز/استجابت للمسح في يوليو

، من على ذلك . عالوةً وجًها لوجهجمع البيانات ، بكليًا أو جزئيًاالعمل، 

المرتبطة  أظهرت الدراسة أّن األنشطة، لبياناتبين جميع أنشطة جمع ا

 رأي إحصاءات قطاع األسَ  - بالدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

بفِّعل  األكثر تضرًراكانت  – على وجه التحديد وسوق العمل المعيشيّة

 (.2020، الدولي ألمم المتحدة والبنكل التابعة )شعبة اإلحصاء الجائحة

 

ال المسحْين، أشارت مكاتب اإلحصاء الوطنيّة في إطار اإلجابة على كِّ 

إلى الحاجة إلى دعٍم إضافي لمواجهة الجائحة والتكيّف معها، حيث 

يُعتبَر الدعم المالي، والبنى التحتيّة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات 

. المحّددة ولويّاتواالتصاالت، والتدريب والمساعدة التقنيّة، ضمن األ

وكما هو متوقَّع، فقد وجَد المسح الذي أجرته شعبة اإلحصاء التابعة 

لألمم المتحدة أّن البلدان منخفضة الدخل عبّرت عن أعلى مستوى من 

تب الوطنيّة لإلحصاء، على الحاجة إلى الدعم، حيث أفاد نصف المكا

عن الحاجة الماّسة إلى المساعدة في القضايا ذات األولويّة  األقل،

ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من الثلثْين في  وقد. المذكورة أعاله

 80المكاتب الوطنيّة لإلحصاء في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أفاد 

 .بالمائة من المكاتب أّن الحاجة ملّحة إلى المساعدة التقنيّة والتدريب

 
 ب على القيودتغل  ال عن ب عد قادرة على مع البياناتج أنماط

ا جمع البيانات وجهً إمكانيّة لقد حالت تدابير التباعد االجتماعي دون 

في األماكن التي ال تزال تجري فيها ولوجه في العديد من البلدان. 

ب المخاطر تجن   الرامي إلى سلوكال كذلك ية، قد يؤدّ المقابالت الشخصيّ 

ق البديلة التي طرُ ال فقد تؤّديالت االستجابة. وبالتالي، إلى خفض معد

 حاسوبة بمساعدة المثل المقابالت الهاتفيّ  -جمع البيانات عن بُعد  تيحت

في هذا  دوًرا مهًما - حاسوببمساعدة الاإلنترنت والمقابالت عبر 

 المجال.

 

في  ُمستحَدثةالمستندة إلى اإلنترنت والهاتف  الطُرق على الرغم من أنّ 

ة معلوماتيّ الة تحتيّ ال يةبنال ، والتي تتوفّر فيهاالبلدان األكثر ثراءً 

انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يجعلها قابلة  ، إال أنّ ةمتطورّ ال

 األساليبمن بين ومتزايد في السياقات الفقيرة.  على نحوللتطبيق 

 الطُرق مالءمةً في أكثرالمقابالت عبر الهاتف تُعّد ، الُمستخَدمة عن بُعد

تغّطي الشبكة  في إفريقيا، على سبيل المثال،فطرية المختلفة. السياقات القُ 

عدد المشتركين في خدمة ، ويبلغ من السكان بالمائة 90 الخلويّة نحو

)االتحاد الدولي  شخص 100اشتراًكا لكّل  80 الهاتف المحمول

 (.2019، لالتصاالت

المحمولة، إلى جانب سهولة إجراء  وقد أتاحت نسبة انتشار الهواتف

القدرة مساعدة الحاسوب بالمقابالت الهاتفيّة المقابالت نسبيًا، ألساليب 

 .على توفير تحديثاٍت على نحو متكّرر طيلة فترة انتشار الجائحة
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 يّةاالستقصائ وحاتالمسمن  جموعات، أجرى البنك الدولي عدة معلى سبيل المثال

مواضيع حول ر البيانات من األسَ  جامعًا، في العديد من البلدان التواتر ةعالي يّةالهاتف

وقد (. Josephson et al., 2020) في التعليمبما في ذلك المشاركة  ،دةمتعدّ 

من البنك الدولي لرصد تأثير  بدعمٍ المسوحات الهاتفيّة التي أجريت  بلغ مجموع

 دراسة استقصائيّة. وفي إطار 100أكثر من  فرادر واألعلى األسَ  19-جائحة كوفيد

، والتدريب وتنفيذ المسح ،نةي تصميم العيّ تغطّ  إعداد إرشاداتٍ  ، تمّ هذه المبادرة

 قيّمين على إجراء المقابالتالب خاص نماذج االستبيانات ودليل باإلضافة إلى

(World Bank, 2020a, 2020b, 2020c.) 

 
، انتقلت العديد من البلدان إلى المقابالت عن بُعد إلجراء وفي إطار مواجهة الجائحة

اعتمدت الدراسة ، في البرازيل، على سبيل المثال. دراساتها االستقصائيّة القائمة

 دراسة االستقصائيّةال أال وهي ،الخاصة باألَسر المعيشيّة األبرز االستقصائيّة

اعتباًرا من مساعدة الحاسوب بتفيّة المقابالت الها، المعيشيّة راألسَ  اتنلعيّ  ةالوطنيّ 

عالي ا تجريبًا استقصائيًا هاتفيًا مسحً  أجرت أيًضا، في حين  2020 آذار/مارس

والمشاركة في أنشطة  إلى المدرسة الحضور حولمعلومات التواتر بهدف جمع ال

الدراسة لت المقابالت الخاصة بتحوّ فقد ، في الفلبينأّما (. Silva, 2020م )التعلّ 

إلى أنماط  حاسوبة بمساعدة اللقوى العاملة من المقابالت الشخصيّ ل ستقصائيّةاال

المقابالت الهاتفيّة حاسوب، وة بمساعدة الالمقابالت الشخصيّ تجمع ما بين مختلطة 

منظمة العمل )المقابالت عبر اإلنترنت بمساعدة الحاسوب  ، ومساعدة الحاسوب

 (.2020aالدوليّة، 

 
جمع بغية ، جائحةم أثناء الالمسوحات عبر الهاتف إلجراء تقييمات التعلّ  استُخدمتكما 

استجابات لَرفد م الطفل وعلى تعلّ  اختالل التعليمهم آثار البيانات الضرورية لفَ 

للمبادرة التجريبيّة التي أجريت  ةالنتائج األوليّ  وتشير .بالمعلومات الالزمة السياسات

 لى أنّ ، إة المباشرةرة والمكالمات الهاتفيّ لرسائل القصيمن ا بوتسوانا باستخدام كلّ  في

بسيط من تكلفة المقابالت  صحيحة بجزءٍ  ر معلوماتٍ ة يمكن أن توفّ التقييمات الهاتفيّ 

 (.Angrist et al.  ،2020وجهاً لوجه )

 

تتطل ب أنماط إجراء المقابالت الجديدة إدخال تعديالٍت 

 على مستوى تصميم المسح وتنفيذه 

يشّكل جمع البيانات عن بُعد مجّرد بديٍل عن المقابالت  ال

على توفير وسائل  وجًها لوجه، على الرغم من قدرته

في  .الجائحة في خاللتكلفة لجمع البيانات  منتظمة وأقلّ 

؛ وقد ة مختلفةعن بُعد بنية تحتيّ  المسوحاتب تتطلّ الواقع، 

هذه  كما تنطوي .عديل محتوى المسحت يستلزم األمر أيًضا

لحصول على مختلفة لجهة ا تحدياتٍ  المسوحات على

نُهًجا هذه االعتبارات  وعليه، تستدعي. ةنات تمثيليّ عيّ 

 .مختلفة أثناء تصميم المسح وتنفيذه وقدراتٍ 

 

الخاصة  اتحولمسوااالستبيانات  محتوى لزم تكييفقد يَ 

مقابالت عن إلجراء العن بُعد  بالدراسات االستقصائيّة

اإلرهاق ب شعور الُمجيبين زيادة احتمالإلى نظًرا وبُعد. 

المقابالت  تستمرّ  ، يجب أالّ تهممستويات مشاركوانخفاض 

 تدعوقد ف ،لذلك على العموم. أكثر من نصف ساعةة الهاتفيّ 

ألسئلة أو الوحدات التي ا النظر بعناية فيحاجة إلى ال

قد وإسقاطها للحفاظ على طول المقابلة المناسب.  تعيّني

مثل تلك التي تستند  -إسقاط أو مراجعة بعض األسئلة  يتمّ 

إلى بطاقات العرض أو تلك التي تحتوي على قوائم طويلة 

الدراسات  ينبغي تكييف، وبالمثل .اإلجابة من خيارات

بشكٍل اإلنترنت  التي يتّم إجراؤها على شبكةة االستقصائيّ 

ة ، جنبًا إلى جنب مع تطوير أدلّ يتيح إنجازها ذاتيًا

ة لشؤون االقتصاديّ ل األمم المتحدة )إدارة إلكترونيّة

مثل هذه  على الرغم من أنّ و(. 2020 ة،واالجتماعيّ 

الدراسات لمقارنة مع اة قابليّ ي إلى فقدان التعديالت قد تؤدّ 

ذلك جزئيًا من  معالجة، إال أنه يمكن السابقة االستقصائيّة

جمع  سعى إلىة التي تخالل المسوحات المستقبليّ 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية المعلومات بأثر رجعي )

كما  (.2020، ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 إجراء تكييف لالستبيانات وأنماط ع أيّ تبَ ستيجب أن يُ 

 ا إذا كانمّ م للتأّكد شامل باختبار تجريبي تالمقابال

، بوضوحاألسئلة  القيّمون على المقابلة والمجيبون يفهمون

ة والمواد اإلرشاديّ  مكتوبةمات الالمقدّ ُحسن فهم  ومن

 (.2020b، )البنك الدولي

 

مساعدة بالمقابالت الهاتفيّة  كانت قد جرى استخدام أساليب

 مقابالت عبر اإلنترنت بمساعدة الحاسوبالو الحاسوب

على نطاٍق واسع في االقتصادات المتقدّمة قبل الوباء؛ 

يات ذات الصلة فبالنسبة إلى هذه البلدان، قد تقتصر التحدّ 

بالقدرات، إلى حّد كبير، على تكييف البنية التحتيّة للعمل 

 .عن بُعد
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ة ت الشخصيّ كبير على المقابال لبلدان التي اعتمدت إلى حدّ إلى االنسبة أّما ب

قدراتها  التي تشوب تكون الثغراتفقد  –ة ما المقابالت الورقيّ ال سيّ  -

 اإضافيً  اتدريبً  القيّمون على المقابالتقد يحتاج وة. ة أكثر حدّ وبنيتها التحتيّ 

ال مسوحات التي بال وفي ما يتعلّقوالهواتف.  الحواسيبإلى جانب توفير 

 إلتاحة الالزمة جراءاتاإل اتخاذ نبغييف، اإلدخال الورقي تعتمد تزال

المقابالت إجراء  يّمون علىالق في حال كانإعادة النماذج وإدخالها إمكانيّة 

 (.2020b، ون عن بُعد )منظمة العمل الدوليةيعمل

 
، عدم االستجابةب ذات الصلة تعقيداتوال ناتاختيار إطار أخذ العيّ  شّكلي

عبر الهاتف التي تجري  االستقصائيّةالدراسات من  تحديًا نسبيًا لكلّ 

 على النحو هذه التحّديات التعامل مع إذا لم يتمّ ووشبكة اإلنترنت. 

مع  تهامقارنقابليّة والطابع التمثيلي للدراسة،  ضتعرّ ي فقد، مناسبال

 كبير. إلى حدّ للخطر  ،السابقة الدراسات

 
ر تفاصيل االتصال توافُ  وشرطَ ، ياق الجائحة أو األزمات المماثلةفي س

يوصى باعتماد النهج المتمثّل في استخدام إحدى ، بالُمجيبين الخاصة

نات. على إطار أخذ العيّ  لالستحصال الدراسات االستقصائيّة السابقة

حتفظ بها مثل تلك التي تَ  -تشمل البدائل استخدام قائمة جهات االتصال و

ق مثل أو طرُ  - ، أو شركات االتصاالت والتسويقةالحكوميّ  هيئاتال

 ة.االتصال باألرقام العشوائيّ 

 

 ، إال أنّ نات الكبيرةميزة استيعاب أحجام العيّ ب تتمتّعهذه األساليب  مع أنّ 

نطوي ي قدالطبقي  صنيفثيل من خالل تصميم المسح والتضمان التم

، دة )البنك الدوليالبيانات المساعِّ  عدم توف ربسبب  اكلمش على

2020a.) 

 

الذْين يقع االخيار  نات وتصميم المسحالنظر عن إطار أخذ العيّ  صرفب

 ما لم يتمّ  ي للدراسةالتمثيلالطابع عدم االستجابة على  تؤثّر، عليهما

على مجموعات ة الهاتف ملكيّ  تقتصر. باإلضافة إلى ذلك، قد ماتعديله

 بعضأّن  ؛ كمافي بعض البلدان، مثل الرجال األصغر سنًا سكانيّة محّددة

على المكالمات  ال تُجيب، على األرجح،ة من السكان المجموعات الفرعيّ 

 ة.الهاتفيّ 

 

و الطبقي الالحق  تنطوي على التصنيف إجراءات ذلك اتخاذ يستدعي

 التي تستخدمها ات، بما في ذلك التقنيّ زيّ )إعادة( الترجيح لتصحيح التح

ستويات مع االنحدار متعّدد الم، مثل شائع بشكلٍ وكاالت االستطالع 

، في السياقات التي ال لكنْ . تصنيف العيّنة إلى طبقات مختلفة بعد االختيار

، تكون ة الوصول إلى الهواتفب كبيرة من السكان بإمكانيّ ع فيها نسَ تتمتّ 

جابة محدودة. في هذه ق الترجيح على تصحيح عدم االستقدرة طرُ 

 ، تشتمل على إجراءطةساليب مختلَ العتماد أالسياقات، ال تزال هناك حاجة 

، ةنة )منظمة العمل الدوليّ ة معيّ مجموعات فرعيّ مع لوجه ا مقابالت وجهً ال

2020b ّة ومنطقة البحر ؛ لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتيني

 (2020b،  الكاريبي
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 الخاتمة. 4
 
 
 
 

 -تشجيع البلدان الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة  إلى الموجزا هذ يهدف

على  – التعليمب الخاصمن أهداف التنمية المستدامة  الرابعما الهدف وال سيّ 

ة التي يمكن جمعها من خالل الدراسات االستقصائيّ  غنيّةستفادة من البيانات الاال

 ة.ر المعيشيّ لألسَ 

 
الخاصة بالمصادر البديلة  مقارنةً  ر المعيشيّة،سَ لأل دراسات االستقصائيّةمزايا ال إنّ 

دراسات ال تسمح ة،المصادر اإلداريّ  مع مقارنةوبالواضحة.  ،بيانات التعليمب

األطفال داخل  النتائج التعليميّة التي يحّصلهال يتسجب ر المعيشيّةسَ لأل االستقصائيّة

تستطيع كما غير الحكومي. أولئك الملتحقين بقطاع التعليم  وكذلك، وخارجها المدارس

اسة التي ال يرغب جمع المعلومات الحسّ  ر المعيشيّةسَ لأل دراسات االستقصائيّةال

، ر في المدرسةالتنمّ ب المتعلّقة كتلك ،المعنيّة السلطات ماإلفصاح عنها أماالمجيبون في 

، مثل توفيرها أكثر قدرة من غيرهم على مو الرعاية أو البيانات التي يكون مقدّ 

لدراسات ا وحدها، في معظم السياقاتوالمعلومات المتعلقة بإعاقة الطفل وأدائه. 

ة و ديّ ر البيانات الفريتوفعلى  ،حاسم بشكلٍ قادرة،  من الناحية العمليّة و ةاالستقصائيّ 

 وفهمها. المساواة في التعليم أوُجه انعدامالمطلوبة لرصد األساسيّة الغنيّة، 

 
 لألَسر المعيشيّة تنطوي على بعض  ةلدراسات االستقصائيّ بأّن ااالعتراف  نبغيكما ي

ثالث  بين عادةً  بوتيرة تتراوحة الدوليّ  لدراسات االستقصائيّةبرامج ا فتنفيذالقيود. 

بالنسبة والسنوي.  ألغراض الرصداستخدامها  عدم إمكانيّة، يعني خمس سنواتو

ر على سبيل المثال، تعتبَ  ةتلك التي تقيس الموارد المدرسيّ ك، راتبعض المؤشّ إلى 

 كما يمكن . للحصول على البيانات ة مصدًرا أفضلالسجالت اإلداريّ 

إلى جانب  ،وتصميم االستبيان ،ناتبأخذ العيّ  مرتبطٌ  ،خطأ في القياس أن يحصل

 إشكاليّةنة حجم العيّ  طرحقد يوجمع البيانات ومعالجتها.  األخطاء التي قد تقع في أثناء

، على الرغم من لكنْ ن تفصيلها. ما عندما يتعيّ ، ال سيّ راتبعض المؤشّ إلى بالنسبة 

من عناصر ا مهمً لألَسر المعيشيّة عنصًرا  ةلدراسات االستقصائيّ تُعَّد اهذه القيود، 

 مصادر البيانات األخرى.مكّمالً لو الفعّال،وطني الحصائي اإلنظام ال

 

 
ة رات العالميّ يمكن حساب ما يقرب من نصف المؤشّ 

من أهداف التنمية  الرابعهدف الخاصة بال ةوالمواضيعيّ 

ة من الدراسات االستقصائيّ   مستقاةبياناتٍ واسطة المستدامة ب

 ة. وقد زادت مشاركة البلدانر المعيشيّ ة لألسَ ة الحاليّ الدوليّ 

رصد التقّدم ب ا سمحَ ، ممّ في برامج المسح هذه بمرور الوقت

 موجزال اهذ ويوفّرأكثر شموالً وانتظاًما.  المحَرز على نحو

مثل  بواسطةرات التي يمكن حسابها للمؤشّ  شامل جرد حسابٍ 

ر لة المطلوبة لتقدياألبعاد المحتمَ نب ا، إلى جهذه البرامج

قة في ق الحساب الموثَّ تساعد طرُ والمساواة في التعليم. انعدام 

  يؤّمنمسحٍ  أيّ  ات باالستناد إلىرتقدير المؤشّ  عمليّة توجيه

أيًضا برامج المسح  وجزالم شرحيكما كافية. البيانات ال

ووحدات االستبيان التي يمكن تكييفها لجمع البيانات  قائمةال

الدراسة المرتبطة بتصميم  اليفالتك بهدف خفضة الوطنيّ 

 االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة وتنفيذها.

 
المشاركة في برامج  ارتفاع نسبة على الرغم من

التغطية  إالّ أنّ ، االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة اتالدراس

ال يزال هناك مجال غير فة. أبعد ما تكون عن الشموليّ 

ستخدام بهدف ا سبر أغواره البلدانيتعيّن على ل مستغَّ 

على ة لرصد أهداف التنمية المستدامة. المسوحات الوطنيّ 

المسح وتنفيذه،  في مشاركةال تعزيز، وبهدف هذا األساس

التي لمحة عامة عن االعتبارات الهامة  الموجزا م هذقدّ ي

ض ال  للدراسات وتخطيط يتعيّن أخذها بالحسبان في معرِّ

ستقصائيّة بكافة الدراسة االدورة إجرائها، والتي تغّطي 

جمع البيانات ، مروًرا بالتخطيط األوليب بدًءا، مراحلها

وتشتمل هذه النتائج.  نشر وصوالً إلىتها، ومعالج

 ما يلي:االعتبارات، على سبيل المثال ال الحصر، على 

 
 تولّي زمام األمور،و ،الرقابة فعاليّة ة ضمانأهميّ  ■

.الصلةي ذات والهيكل التنظيم
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الحصول على الدعم السياسي والمالي إلجراء الدراسة  وضمان  ■

  .استدامته على امتداد مراحل التخطيط

 

القرارات والعوامل التقنيّة التي تؤثّر على التكلفة، مع االعتراف  ■

بأّن النفقات قد تختلف بشكٍل كبير حسب الظروف التي يتّم فيها 

 .إجراء المسح

 
 .مثل تصميم العيّنات االعتبارات التقنيّة، ■

 

الممارسات الجيّدة التي ينبغي مراعاتها عند صياغة  ■

 . االستبيانات

 

اإلرشاد والتدريب المناسبْين لموظفي التعداد والمسؤولين عن  ■

 .إجراء المسح

 

مثل المقابالت الشخصيّة )الطُرق الممكنة إلجراء المسح  ■

وعيوبها ، حيثما تكون مناسبة، ومزاياها (أو عبر الهاتف

 .النسبيّة

 

مراعاة مراقبة الجودة، قبل إجراء الدراسة وبعد معالجة   ■

 .البيانات

 

مصفوفات األداء لضمان إبقاء عمليّة إجراء المسح على  ■

 .المسار الصحيح

 
االعتبارات الرئيسيّة ذات الصلة بمشاركة نتائج الدراسة، مثل  ■

 .شر المناسبةالتمييز بين الجماهير المستهَدفة واختيار أشكال الن

 
طريّة ووتيرة إجراء الدراسات باإلضافة إلى زيادة التغطية القُ 

بشكل دورّي، يتعيّن بذل المزيد من الجهود لضمان قابليّة 

مقارنة أكبر لجميع مؤّشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية 

 .المستدامة

 

 ،ذات الصلة دراسة االستقصائيّة لألَسر المعيشيّةتوحيد أسئلة ال يشّكل

ة خطوات مهمّ  ،راتات جمع البيانات وحساب المؤشّ ومواءمة منهجيّ 

البيانات.  التي تعتري ثغراتالة المقارنة وقابليّ  مسألة في معالجة تساعد

تلك المستقاة مع  دراسةلدمج بيانات ال ستغَلّةة غير مهناك إمكانيّ كما أّن 

من أهداف التنمية  بعالراهدف في ما يتعلّق بالة المصادر اإلداريّ من 

 ق إلى أمثلة عليهاالتطرّ  لقطاعات، والتي تمّ ل العابررصد بالالمستدامة و

الضوء على  19-ت جائحة كوفيدطأخيًرا، سلّ في سياق النص. و

لقيود ا لمواجهة ،رة ومرنة لجمع البياناتق مبتكَ طرُ  استحداثضرورة 

 .الجائحة، الناتجة عن هذه واالحتياجات الجديدة من البيانات

هذه الوسائل، مع  استكشاف بشأن إرشاداتٍ  موجزال ار هذوفّ كما ي

التطبيق سيبقى  على مستوىالمزيد من التطوير المنهجي  االعتراف بأنّ 

 وما بعده. 2030حتى عام  األعمالعلى جدول مدرًجا 

 
ة بصفته الوكالة الراعية الرئيسيّ  ،معهد اليونسكو لإلحصاءسيواصل 

، دعم جهود من أهداف التنمية المستدامة الرابع رات الهدفلمؤشّ 

، من خالل العمل مع الدول ةن لتحقيق أهداف التنمية العالميّ البلدا

بما في ذلك فريق التعاون التقني  -سيين األعضاء والشركاء المؤسّ 

  التعليم –من أهداف التنمية المستدامة  الرابعرات الهدف المعني بمؤشّ 

، وجمع ضع المعايير، والتطوير المنهجيو على - 2030حتى عام 

 البيانات ونشرها.

 

، من المتوقَّع أن يكَسب الموجزوباعتماد األساليب الموضَّحة في هذا 

كّل من الجهات الفاعلة على مستوى الدولة وعلى المستوى الدولي 

مجموعة جديدة ومهّمة من األدوات التي من شأنها دعمهم في متابعة 

الجيّد والُمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص وتحقيق التعليم 

 . التعلّم مدى الحياة للجميع
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: مؤّشرات أهداف التنمية المستدامة العالميّة 1الملحق 
 والمواضيعيّة ذات الصلة بالتعليم

 
 
 
 

 إسم المؤّشر المؤّشر

 ة(والحماية االجتماعيّ ة )التعليم والصحة نسبة إجمالي اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسيّ  2.أ.1

 
4.1.1 

ذين حقّقوا نسبة األطفال والشباب )أ( في الصفْين الثاني/الثالث؛ )ب( في نهاية التعليم اإلبتدائي؛ و)ج( في نهاية التعليم الثانوي اإلعدادي، ال

 ( الحساب، بحسب نوع الجنسii( القراءة و)iمن الكفاءة في ) مستوى أدنى على األقلّ 

 إكمال مرحلة التعليم اإلبتدائي والتعليم اإلعدادي والثانوينسبة  4.1.2

 ة لاللتحاق بالصف األخير )التعليم االبتدائي، التعليم اإلعدادي(النسبة اإلجماليّ  4.1.3

 اإلعدادي والثانوي(االبتدائي ومرحلة اإلبتدائي وسنة واحدة قبل نسبة الطالب خارج المدرسة ) 4.1.4

 الرسمي للصف )التعليم االبتدائي، التعليم اإلعدادي( ة لألطفال الذين تجاوزوا السنّ النسبة المئويّ  4.1.5

 
4.1.6 

 إجراء تقييم تعليمي تمثيلي وطني )أ( في الصف الثاني أو الثالث؛ )ب( في نهاية التعليم االبتدائي؛ )ج( في نهاية التعليم اإلعدادي

 التعليم االبتدائي والثانوي اإللزامي المكفول في األُطر القانونيّةعدد سنوات )أ( التعليم المجاني و)ب(  4.1.7

 
4.2.1 

شهًرا الذين يسيرون على المسار التنموي الصحيح في مجاالت الصحة والتعلّم والرفاه النفسي  59-24نسبة األطفال بين سّن الـ 

 **نوع الجنس حسب ،واالجتماعي

 المنظَّم )قبل عام من سّن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي(، حسب نوع الجنسل المشاركة في التعلّم معدّ  4.2.2

 عون ببيئات تعلّم منزليّة إيجابيّة ومحفِّّزةة لألطفال ما دون سّن الخامسة الذين يتمتّ النسبة المئويّ  4.2.3

 
4.2.4 

التعليم ما قبل االبتدائي و)ب( النماء التعليمي في مرحلة النسبة اإلجماليّة لاللتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في )أ( 

 الطفولة المبكرة

 ر القانونيّةعدد سنوات )أ( التعليم المجاني و)ب( التعليم اإللزامي ما قبل االبتدائي المكفول في األطُ  4.2.5

 األشهر االثني عشر السابقة، حسب نوع الجنس ل مشاركة الشباب والبالغين في التعليم والتدريب النظامي وغير النظامي فيمعدّ  4.3.1

 النسبة اإلجماليّة لاللتحاق بالتعليم العالي حسب نوع الجنس 4.3.2

 سنة( حسب نوع الجنس 24و  15ل المشاركة في برامج التعليم التقني والمهني )لَمن تتراوح أعمارهم بين معدّ  4.3.3

 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حسب نوع المهارة نسبة الشباب والبالغين ذوي المهارات في 4.4.1

 *من الكفاءة في المهارات الرقميّة ة للشباب والبالغين الذين حقّقوا الحّد األدنى على األقلّ النسبة المئويّ   4.4.2

 معدالت التحصيل التعليمي للشباب والبالغين حسب الفئة العمريّة ومستويات التعليم 4.4.3

 
4.5.1 

ماء إلى الشعوب األصليّة؛ والتأثّر نتلمؤّشرات مثل حالة اإلعاقة؛ االة األدنى/األعلى وغيرها من اروالذكور؛ الريف/الحضر؛ ُخمس الث/مؤّشرات التكافؤ )اإلناث

 ي هذه القائمة التي يمكن تصنيفهابالنزاعات، عند توف ر البيانات( لجميع مؤّشرات التعليم المدَرجة ف

 ة للطالب في التعليم االبتدائي الذين تكون لغتهم األولى أو لغتهم المنزليّة هي لغة التعليمالنسبة المئويّ  4.5.2
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 إسم المؤّشر المؤّشر

 *التعليم للسّكان المحرومينمدى قيام السياسات الصريحة المبنيّة على الصيَغ بإعادة تخصيص موارد  4.5.3

 نفقات التعليم لكّل طالب حسب مستوى التعليم ومصدر التمويل 4.5.4

 النسبة المئويّة لمجموع المساعدة الممنوحة للتعليم، المخصَّصة ألقّل البلدان نمًوا 4.5.5

 
4.6.1 

)أ( في مهارات اإللمام بالقراءة  الوظيفيّة على األقّل من الكفاءةالنسبة المئويّة للسكان في فئة عمريّة معيّنة، الذين حقّقوا مستوى ثابت 

 حسب نوع الجنس، والكتابة و )ب( مهارات الحساب

 معّدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب/البالغين 4.6.2

 معّدل مشاركة الشباب/البالغين األمييّن في برامج محو األميّة 4.6.3

 
4.7.1 

( التعليم من أجل التنمية المستدامة على جميع المستويات في: )أ( سياسات  ii( التثقيف على المواطنة العالميّة و )iيلي: )مدى تعميم ما 

 *ة، )ب( المناهج الدراسيّة، )ج( إعداد المعلّمين، )د( تقييم الطالبالتعليم الوطنيّ 

 المهارات الحياتيّة بشأن فيروس نقص المناعة البشريّة والحياة الجنسيّةالنسبة المئويّة للمدارس التي توفّر التثقيف القائم على  4.7.2

 
4.7.3 

 *(113 /59مدى تنفيذ إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني )وفقًا لقرار الجمعيّة العامة 

 
4.7.4 

 بدون فهًما كافيًا للقضايا المتعلقة بالمواطنة العالميّة واالستدامةالتعليم( الذين يُ النسبة المئويّة للطالب حسب الفئة العمريّة )أو مستوى 

 
4.7.5 

، الذين يظهرون كفاءةً في معرفة العلوم البيئيّة وعلوم في الصف األخير من التعليم اإلعداديالنسبة المئويّة للطالب 

 األرض

 
4.7.6 

 *قطاع التعليم التّساع نطاق المهارات التي ينبغي تعزيزها في أنظمة التعليم الوطنيّةمدى إدراك سياسات التعليم الوطنيّة وخطط 

 الخدمات األساسيّة، حسب نوع الخدمة رنسبة المدارس التي توفّ  1.أ.4

 النسبة المئويّة للطالب الذين يعانون من التنّمر على مدى األشهر االثني عشر الماضية 2.أ.4

 على الطالب والموّظفين والمؤّسساتعدد االعتداءات  3.أ.4

 حجم تدفّقات المساعدة اإلنمائيّة الرسميّة للمنَح الدراسيّة حسب القطاع ونوع الدراسة 1.ب.4

 **نسبة المعلّمين بالحّد األدنى من المؤّهالت، حسب المستوى التعليمي 1.ج.4

بين إلى التالميذ حسب المستوى  2.ج.4  التعليمينسبة المعلّمين المدرَّ

 نسبة المعلّمين المؤهَّلين وفقًا للمعايير الوطنيّة حسب مستوى التعليم ونوع المؤّسسة 3.ج.4

 نسبة المعلّمين المؤهَّلين إلى التالميذ حسب المستوى التعليمي 4.ج.4

 *متوّسط راتب المعلّم مقارنةً بالمَهن األخرى التي تتطلب مستوى مؤّهِّالت مماثالً  5.ج.4

 معّدل تناقُص أعداد  المعلّمين حسب المستوى التعليمي 6.ج.4

 *النسبة المئويّة للمعلّمين الذين تلقّوا تدريبًا خالل الخدمة في األشهر االثني عشر األخيرة حسب نوع التدريب 7.ج.4

 

 . 2.أ.1ر أهداف التنمية المستدامة في مؤشّ  حسبن التعليم فمكّوِّ المعلومات حول معهد اليونسكو لإلحصاء  جمع( ي2ة. )رات العالميّ إلى المؤشّ باللون الرمادي  ظلَّلةالصفوف المتشير ( 1مالحظات: )
 .معهد اليونسكو لإلحصاء لدىحاليًا  ذات الصلة بياناتالفر العدم تو 2020 أيلول/سبتمبرشهر ج في إصدار بيانات ر غير مدرَ المؤشّ  *

للّجنة اإلحصائيّة  52. أّما الموافقة النهائيّة فتنتظر انعقاد الدورة 2020أبريل/نيسان  2مارس/آدار و  13الوكاالت، المعني بمؤّشرات أهداف التنمية المستدامة، على تنقيح اسم المؤّشر في فريق الخبراء المشتَرك بين  وافقَ  **
 .2021في مارس/آذار 
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ائيّة : األسئلة المطروحة في الدراسات االستقص2الملحق 
لألَسر المعيشيّة لجمع البيانات الخاصة بالهدف الرابع من 

 أهداف التنمية المستدامة

 
 

 
لألَسر ة الحاليّ  الدراسات االستقصائيّةمن  ستقاةالم ،من أهداف التنمية المستدامة الرابعرات الهدف ذات الصلة بمؤشّ األسئلة  لحقيعرض هذا الم

باستخدام  من أسئلة ا يمكن جمعهإعطاء القارئ فكرة عمّ  إلى األسئلة هدفت في الواقع،مة قائمة شاملة باألسئلة. ل األمثلة المقدَّ . ال تشكّ المعيشيّة

 .جديد ج أدناه قبل استخدامه في بلدٍ سؤال مدرَ  كلّ  تجدر اإلشارة إلى وجوب اختبار. الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة

 

من شأن الجهود و .لتنمية المستدامةمن أهداف ا الرابعرات الهدف ر من مؤشّ مؤشّ  كلّ  بالنسبة إلىة متشابهة تماًما غالبًا ما تكون األسئلة النموذجيّ 

 .لمستقاة من الدراسات االستقصائيّةالمقارنة بين البيانات ا قابليّة أكبر من في ضمان قدرٍ  المساعدةاألسئلة  وحيدالمبذولة لت

 

 ة.األصليّ  الدراسة االستقصائيّةفي بداية األسئلة أدناه إلى موضع العنصر في أداة  الواردة تشير األرقام أو األحرف

 
 
 

 والثانوي االبتدائي التعليم

ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم: 4.1 الغاية  

 ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، 

 2030 بحلول عام

 (معدل اإلكمال) 4.1.2المؤش ر 

 نموذجي ةأسئلة 

 السؤال الُدفعة

 ED5  

 
 على اإلطالق؟ به تَ التحق ]االسم  [أو سنة دراسيّة  ما هو أعلى مستوى وصفّ 

 
 حالمس في الوارد المعيشيّة األَسر استبيان
 المؤّشرات متعّدد العنقودي

 المستوى

 االبتدائي -األول 

 اإلعدادي -الثاني  

 الثانوي -الثالث  

 العالي -الرابع  

 EK8  

 ها في التعليم النظامي؟سنة أكملتَ /ما هي أعلى درجة( أ 8: )الوحدة الثانية واإلنتاجيّة التوظيف أجل من المهارات مبادرة
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 (ةسبالمدر الملتحقين غير األطفال معدل)  4.1.4 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 
 
 

 التعليم حالة عن السنوي التقرير

 وإدراج يُرجى االختيارعاًما( ] 16إلى  5 لين حاليًا في المدرسة( )من سنّ طفال خارج المدرسة )غير المسجَّ إلى األبالنسبة 

 المعلومات المناسبة[:

 

 لم يلتحقوا قَطّ  •

 تسّربوا •

 المدرسة؟ عندما تركتَ  كنتَ  في أّي مستوى ·

 (2012؟ )على سبيل المثال، المدرسةتسّربَت من سنة  في أيّ  ·

 وقت خالل العام الدراسي ]الحالي[؟ المدرسة في أيّ ب[ االسم] التحقَ هل  المسح الديموغرافي والصحي

ٌل حاليًا في المدرسة؟ 1.2 –الجولة الثانية  حياة الشباب  هل أنَت مسجَّ

 

  (الرسمي للصف ة لألطفال الذين تجاوزوا السن  النسبة المئوي  ) 4.1.5 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 
 
 
 

 التعليم حالة عن السنوي التقرير

 إلى ما يلي: يُرجى اإلشارةعاًما(:  16إلى  5 لين حاليًا في المدرسة( )من سنّ طفال في المدرسة )المسجَّ بالنسبة إلى األ

 أّي مستوى؟ •

 نوع المدرسة؟ •

 حكوميّة ·

 خاصة ·

 مدرسة ·

 نوع آخر/البديل المبتَكر التعليم/التعليم ضمان خطة ·

 
 في الوارد بالطفل، الخاص االستبيان
 المؤّشرات متعّدد العنقودي المسح

CB3.  من العمر؟ ]االسم[ يبلغكم 

CB8 ّاالسم[؟ يلتحقأو سنة  مستوى وصفّ  بأيّ ة، ة الحاليّ . خالل السنة الدراسي[ 

 حاليًا؟ فيها تلتحق التي السنة/الدرجة هي ما( 20: )الثانية الوحدة واإلنتاجيّة التوظيف أجل من المهارات مبادرة
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 المبكرة الطفولة مرحلة

قبل االبتدائي حتى  ما دة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليمة جيّ ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعيّ : 4.2 الغاية

 2030 يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي، بحلول عام

 (معدل المشاركة في التعل م) 4.2.2 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 
 

مؤّشر  - المؤّشرات متعّدد العنقودي المسح
  النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

 

UB6  طفولة المبكرة، مثل ]أدخل أسماء البرامج الخاصة خاص بمرحلة البرنامج تعليمي  ]االسم[ بأيّ  أن التحقَ  سبقَ . هل
 بالبلد[؟

UB7 البرامج المذكورة في )هو/هي( التحقَ منذ بداية العام الدراسي  فترة أيّ  . في[ UB6؟] 

UB8Aالبرامج المذكورة في  يلتحق . هل[ هو/هي( حاليًا(UB6؟] 

 
 أويزو

H600 ذهب[ي الذهب/يالمدرسة ]ب االلتحاق ما قبل . حالة 

 طفال؟خاص باألمركز طفال/األهذا الطفل إلى روضة  /يذهبهل ذهبَ . أ 67

 

 (عون ببيئات تعل م منزلي ة إيجابي ة ومحف ِّزةة لألطفال ما دون سن  الخامسة الذين يتمت  النسبة المئوي  ) 4.2.3 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال االستقصائيّةالدراسة 

 
 
 
 
 

 
 المسح في الواردة العائليّة الرعاية مؤّشرات
 المؤّشرات متعّدد العنقودي

من  عاًما أو أكثر في أيّ  15من العمر  البالغأفراد أسرتك  من أنت أو أيّ  في األيام الثالثة الماضية، هل شاركتَ 

 ن شارك في هذا النشاط مع ]االسم[؟سأل: مَ إاألنشطة التالية مع ]االسم[: إذا كانت اإلجابة "نعم"، 

 

 .يُرجى تدوين كّل المعلومات ذات الصلة

 في نشاطٍ  شاركَ قد عاًما أو أكثر  15من العمر  البالغفرد من أفراد األسرة  "ال أحد" إذا كان أيّ  كتابة عبارةال يمكن 

 مع الطفل.

 ؟رة مع ]االسم[الكتب المصوَّ  تصف حقراءة الكتب أو  [أ]    

 القصص لـ ]االسم[؟ رواية[ ب]

 أو مع ]االسم[، بما في ذلك التهويدات؟ لـ الغناء[ ج]

 ]االسم[ خارج المنزل؟ اصطحاب]د[ 

 ]االسم[؟ مع اللعب[ ه]

 ]االسم[ أو معه؟ ـرسم لالأو  عدّ الاألشياء أو  تسمية[ و]
 

 
 (الطفولة المبكرة في )أ( التعليم ما قبل االبتدائي و)ب( النماء التعليمي في مرحلة الطفولة المبكرةالنسبة اإلجمالي ة لاللتحاق بالتعليم في مرحلة ) 4.2.4 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 
 في الوارد المعيشيّة، باألَسر الخاص االستبيان
 المؤّشرات متعّدد العنقودي المسح

ED9.  بالمدرسة أو بأّي برنامج تعليمي خاص بالطفولة [ االسم]الحالي التحَق في أّي فترة من العام الدراسي

 المبكرة؟

 
 أويزو

H600 ذهب[ي الذهب/يما قبل المدرسة ] . حالة 

 طفال؟باأل خاص مركزطفال/األهذا الطفل إلى روضة  /يذهبذهبَ  هل .أ 67
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ل أن يواجهها مة لتغطية األنواع المختلفة من التعليم المحتمَ مجموعة واسعة من أنواع التعليم. فيما يلي أمثلة على األسئلة المصمَّ  4.3.1ر المؤشّ ي يغطّ 

ارات من أجل التوظيف مبادرة المه تجدر اإلشارة إلى أنّ (. عاًما 64و 25بين العمل ) ( والبالغون في سنّ عاًما 24و 15البالغين من العمر بين الشباب )

نورد في ما يلي . لنظاميوغير انظامي قائمة األسئلة األكثر شموالً فيما يتعلق بالتدريب ال وفّرانيالبرنامج الدولي لتقييم كفاءات الكبار ، وواإلنتاجيّة

 األمثلة فحسب. بعض

 

 العالي والتعليم والمهني التقني والتعليم التدريب

 2030 ول عامفرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلضمان تكافؤ : 4.3 الغاية

 (ل مشاركة الشباب والبالغين في التعليم والتدريب النظامي وغير النظاميمعد  ) 4.3.1 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال االستقصائيّةالدراسة 

 النظامي بالتعليم الصلة ذات األسئلة

 
 التقني التعاون فريق إعداد من وحدة

 ، السنة[ر: الشهيُرجى ذكرخالل االثني عشر شهًرا الماضية، أي منذ ]   

F1 َ؟ ]نعم/ال[نظاميطالبًا أو متدربًا في التعليم أو التدريب ال . هل كنت 

 ؟رسميّةالت النوع من المؤهّ  هل تدرس حاليًا للحصول على أيّ  B_Q02a كفاءات الكبارالبرنامج الدولي لتقييم 

 في والوارد المعيشيّة، باألَسر الخاص االستبيان
 د المؤّشراتمتعدّ  العنقودي المسح

ED10 ّاالسم[؟ تلتحقأو سنة  مستوى وصفّ  بأيّ ة، ة الحاليّ . خالل السنة الدراسي[ 

 

   التوظيف واإلنتاجيّة مبادرة المهارات من أجل

 )تعليم رسمي(؟ نظاميبرنامج تعليم بحاليًا أنت ملتحق ( هل 19) 

 حاليًا؟ أنت ملتحقسنة /صفّ  بأي( 20) 

 الدراسة؟ مجالما هو ( 21) 

 
 أويزو

H700  - الة المدرسةح 

 [ ؟االسم]يلتحق  بأّي مستوى/نوع

 مسح من الرابعة الجولة من األقدم الدفعة

 الشباب حياة
3.2 Q2عليم بدوام كامل؟بالتحاليًا  ملتحق . هل أنت 

 النظامي غير بالتدريب الصلة ذات األسئلة

 
 
 
 

 وحدة من إعداد فريق التعاون التقني

 

 الشهر، السنة[ يُرجى ذكر:خالل االثني عشر شهًرا الماضية، أي منذ ]

NF1 مجال )بما في ذلك الهوايات( سواء  في أيّ  مهاراتكأو  بمعارفك االرتقاءمن األنشطة التالية بقصد  في أيّ  شاركتَ  . هل
 في أوقات الفراغ أو في وقت العمل؟

 دورة؟ ]نعم/ ال[•

 ورشة عمل أم ندوة؟ ]نعم/ال[ •

 ه أثناء العمل؟ ]نعم/ال[تدريب موجَّ  •

 درس خاص؟ ]نعم/ال[• 
 

 
 مبادرة المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّة

ة، مثل التدريب دورات تدريبيّ  في أيّ  خالل االثني عشر شهًرا الماضية )أي منذ ]شهر[(، هل شاركتَ ( 37: )2الوحدة 
ليست جزًءا من والتي ساعة ) 30أيام/ 5ت على األقل المرتبط بالعمل أو التدريب على المهارات الخاصة، والتي استمرّ 

 نظام التعليم الرسمي(؟

الدورات التدريبيّة التي التحقَت بها في مجالْين  يُرجى ذكرتدريب على المهارات؟ بهذا ال مجاالت قمتَ /حقول ( في أيّ 38)
 .كحّد أقصى
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 البرنامج الدولي لتقييم كفاءات الكبار

B_R12  -  ّفيها خالل االثني عشر شهًرا  األخرى التي ربما تكون قد شاركتَ  نظاميم الإلى أنشطة التعلّ  االنتقالاآلن  نود
 أيّ  االثني عشر شهًرا الماضية، هل حضرتَ  الماضية، بما في ذلك األنشطة المتعلقة بالعمل وغير المتعلقة بالعمل. خالل 

 فين أو زمالء العمل؟مة للتدريب أثناء العمل أو التدريب من قبل المشرِّ جلسات منظَّ 

 عد؟التعليم المفتوح أو التعليم عن بُ  عقدها عن طريق تمّ  في دوراتٍ  خالل االثني عشر شهًرا الماضية، هل شاركتَ 

 في ندوات أو ورش عمل؟ خالل االثني عشر شهًرا الماضية، هل شاركتَ 

 

 مسح من الرابعة الجولة من األقدم الدفعة

 الشباب حياة

4.4. Q1 لمدة  تدريب استمرَّ  أيّ  يتَ ، هل تلقّ )التقويم الميالدي(  2009أي ما يعادل )التقويم االثيوبي(   2002نذ عام . م
 ؟نظاميلم يكن جزًءا من التعليم الأسبوع واحد على األقل وكان/

 Q2 . التدريب؟نوع 

Q5 .مدة التدريب الكاملة؟ 

 .جامعيالتعليم ال على ة،مثاليّ ال ، من الناحية4.3.2ر األسئلة المتعلقة بالمؤشّ  خيارات اإلجابة على يجب أن تشتمل
 
 

 (النسبة اإلجمالي ة لاللتحاق بالتعليم العالي) 4.3.2 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 ة؟الت الرسميّ نوع من المؤهّ  تدرس حاليًا للحصول على أيّ  هل PIAAC  :B_Q02a البرنامج الدولي لتقييم كفاءات الكبار

 في والوارد المعيشيّة، باألَسر الخاص االستبيان
 د المؤّشراتمتعدّ  العنقودي المسح

 

ED10 ّاالسم[؟ أنت ملتحقأو سنة  مستوى وصفّ  بأيّ ة، ة الحاليّ . خالل السنة الدراسي[ 

 
 مبادرة المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّة

 )تعليم رسمي(؟ نظاميبرنامج تعليم بحاليًا أنت ملتحق ( هل 19) 

 حاليًا؟ أنت ملتحقسنة /صفّ  بأيّ ( 20) 

 

 بأّي مستوى/نوع يلتحق ]االسم[ ؟ .حالة المدرسة -  Uwezo - H700 أويزو

 مسح من الرابعة الجولة من األقدم الدفعة

 الشباب حياة
3.2 Q2هل أنت ملتحق حاليًا بالتعليم بدوام كامل؟ . 

 

 (معدل المشاركة في برامج التعليم التقني والمهني) 4.3.3 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 في والوارد المعيشيّة، باألَسر الخاص االستبيان
 د المؤّشراتمتعدّ  العنقودي المسح

ED10 ّاالسم[؟ أنت ملتحقأو سنة  مستوى وصفّ  بأيّ ة، ة الحاليّ . خالل السنة الدراسي[ 

 
 

 مبادرة المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّة

 

 

 )تعليم رسمي(؟ نظاميبرنامج تعليم بحاليًا أنت ملتحق ( هل 19)

 حاليًا؟ أنت ملتحقسنة /صفّ  بأيّ ( 20) 

ة، مثل التدريب المرتبط دورات تدريبيّ  في أيّ  خالل االثني عشر شهًرا الماضية )أي منذ ]شهر[(، هل شاركتَ ( 37) 
ليست جزًءا من نظام والتي ساعة ) 30أيام/ 5على األقل ت بالعمل أو التدريب على المهارات الخاصة، والتي استمرّ 

 التعليم الرسمي(؟
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 مسح من الرابعة الجولة من األقدم الدفعة

 الشباب حياة

3.2 Q2هل أنت ملتحق حاليًا بالتعليم بدوام كامل؟ . 
Q.2  ؟كنَت ملتحقًا/حاليًا ملتحق نوع برنامج أنت/صفّ  أيّ في 

 برنامج بأيّ  ملتحقًا لستُ /ألتحق لم=  00 ·

 نظاميّةأو غير ال برامج ما قبل المدرسة النظاميّةشكل من أشكال =  20 ·

 11-01الصف =  ·

 = االلتحاق بمعهد تقني أو تربوي دون إكمال البرنامج 13 ·

 = االلتحاق بمعهد تقني أو تربوي مع إكمال البرنامج 14 ·

 = االلتحاق بالجامعة دون إكمال البرنامج 15 ·

 = االلتحاق بالجامعة مع إكمال البرنامج 16 ·

 = برنامج محو أميّة الكبار 17 ·

 = برنامج آخر )يُرجى تحديد البرنامج( 18 ·

 الجامعة في دكتوراه= برنامج ماجستير أو  19 ·

 دون إكمال البرنامج مهني تربوي معهد/ُمنتج تقني تعليم بمعهد االلتحاق=  21 ·

 مع إكمال البرنامج مهني تربوي معهد/ُمنتج تقني تعليم بمعهد االلتحاق=  22 ·

 

 

4.4 . Q1لمدة  تدريب استمرَّ  أيّ  يتَ ، هل تلقّ )التقويم الميالدي( 2009أي ما يعادل )التقويم االثيوبي(  2002نذ عام م
 ؟نظاميلم يكن جزًءا من التعليم الأسبوع واحد على األقل وكان/

 Q2 . التدريب؟نوع Q5 .مدة التدريب الكاملة؟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقني التعاون فريق إعداد من وحدة

 

 الشهر، السنة[ يُرجى ذكر:خالل االثني عشر شهًرا الماضية، أي منذ ]التعليم النظامي: 

F1 نعم/ ال[كطالب أو متدّرب في برنامج تعليم أو تدريب نظامي؟  شاركتَ  . هل[ 

 إذا أجبَت بـ"نعم":

F2 [8-1؟ ]إسكد نظامي قمَت بههو مستوى أحدث نشاط تعليمي أو تدريبي  . ما 

F3 قني ت برنامجعبارة عن خالل االثني عشر شهًرا الماضية  النظامي الذي التحقَت بهتدريب التعليمي أو النشاط ال كان. هل
 ال[أو مهني؟ ]نعم/

 

 الشهر، السنة[ يُرجى ذكر:خالل االثني عشر شهًرا الماضية، أي منذ ]التعليم غير النظامي: 

NF1  )هل شاركَت في أّي من األنشطة التالية بقصد االرتقاء بمعارفك أو مهاراتك في أّي مجال )بما في ذلك الهوايات .
 سواء في أوقات الفراغ أو في وقت العمل؟

 دورة؟ ]نعم/ ال[•

 ورشة عمل أم ندوة؟ ]نعم/ال[ •

 ه أثناء العمل؟ ]نعم/ال[تدريب موجَّ  •
 درس خاص؟ ]نعم/ال[ •
 

 من أيّ  على" نعم" بـ أجبتَ  إذا ·

 األسئلة:

NF2 نعم/ال[. هل كان أّي من أنشطة التعليم أو التدريب هذه عبارة عن برنامج تقني أو مهني؟[ 
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 مهارات العمل

تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم: 4.4 الغاية  

 2030 ة، بحلول عامة، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرّ ة والمهنيّ المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنيّ المهارات 

 ( نسبة الشباب والبالغين ذوي المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) 4.4.1 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 
 
 
 
 

 االتحاد عن الصادر النموذجي االستبيان

 على القدرة لقياس لالتصاالت الدولي

 المعلومات تكنولوجيا إلى الوصول

 واستخدامها واالتصاالت

 

ما  رجى وضع عالمة على كلّ بتنفيذها في األشهر الثالثة الماضية؟ يُ  من األنشطة التالية المتعلقة بالكمبيوتر قمتَ  أيّ  .19
 من إجابات. ينطبق

 نسخ أو نقل ملف أو مجلد  •

 ستخدام أدوات النسخ واللصق لنسخ المعلومات أو نقلها داخل المستندا  •

 فيديو(؛ صورة ؛قة )على سبيل المثال، مستندلكتروني مع الملفات المرفَ الالبريد ا عن طريق رسائل بعث  •

 ة في جدول بياناتة األساسيّ غ الحسابيّ ستخدام الصيَ ا  •

 طابعة( ؛كاميرا ؛بيت أجهزة جديدة )على سبيل المثال، مودموصيل وتثت  •

 وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها يّاتمجلبحث عن البرا  •

ة )بما في ذلك النصوص أو الصور أو الصوت أو ة باستخدام برامج العروض التقديميّ لكترونيّ اة نشاء عروض تقديميّ إ  •
 ة(الفيديو أو الرسوم البيانيّ 

 واألجهزة األخرى حاسوببين القل الملفات ن  •

 صةكتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصّ • 

 

 (معدالت التحصيل التعليمي للشباب والبالغين) 4.4.3 المؤش ر

 نموذجي ة أسئلة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 
 
 

 في والوارد المعيشيّة، باألَسر الخاص االستبيان
 المؤّشراتد متعدّ  العنقودي المسح

ED5 . ّالتحقَت به على اإلطالق؟  ]االسم  [أو سنة دراسيّة ما هو أعلى مستوى وصف 

 00التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة .............  ·

  1التعليم االبتدائي.................................... ·

 2التعليم اإلعدادي................................... ·

 3الثانوي.....................................التعليم  ·

 4التعليم العالي...................................... ·

 

 
 
 

 مسح االنتقال من المدرسة إلى العمل

C3 .أكملتَه؟ تعليم مستوى أعلى هو ما  

  1المستوى األولي )االبتدائي(................... ·

 2المهني..................................التعليم  ·

 3التعليم الثانوي.................................. ·

 4التعليم العالي................................... ·

 5مستوى الدراسات العليا، ما بعد الدكتوراه.... ·

 

 
 
 
 
 

الدفعة األقدم من الجولة الرابعة من مسح 

 حياة الشباب 

 ما قبل االبتدائي(؟ التعليم باستثناء) ]الطالب الذي يسّجل معدل انتقال مرتفع [هاالرابعة. ما هي أعلى درجة أكملَ الجولة 

 التقارير(؟/عالماتج من المدرسة/العليها )بما في ذلك شهادات التخرّ  شهادة كاملة حصلتَ /لالجولة الرابعة. ما هو أعلى مؤهَّ 

 ال شهادة=  00 ·

 تقرير االمتحان الوطني سخة عنالصف الثامن/ن كمالإ=  01 ·

 التعليم الثانوي العام=  02 ·

 شهادة دخول التعليم العالي=  03 ·

 مرحلة ما قبل المدرسةلشهادة التدريس  = 04 ·

 في مرحلة التعليم االبتدائيمين الدورة األولى لشهادة تدريب المعلّ =  05 ·

 هنيإتمام شهادة التعليم والتدريب التقني والم=  06 ·

 ةجامعيّ  = شهادة 07 ·
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 اإلنصاف

ن في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة القضاء على التفاوت بين الجنسيْ : 4.5 الغاية

 2030 ة، بحلول عامأوضاع هشّ  ة واألطفال الذين يعيشون في ظلّ والشعوب األصليّ 

 ( النسبة المئوية للطالب في التعليم االبتدائي الذين تكون لغتهم األولى أو لغتهم المنزلي ة هي لغة التعليم) 4.5.2 المؤش ر

 أسئلة نموذجي ة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 الطفل في المدرسة؟ )لغة التدريس( لتعليمالتدريس المستخَدمة لغة  ما هي التقرير السنوي عن حالة التعليم

 المنزل في المحكيّةالرئيسيّة  اللغة. H108 أويزو

 
 عاًما، 17و 5 بين باألطفال الخاص االستبيان

 الوارد في المسح العنقودي متعّدد المؤّشرات

FL7 معظم الوقت في المنزل؟ حّدث بهاهي اللغة التي تت . ما 

FL9 ؟صفموك معظم الوقت عند تعليمك في اليستخدمها معلّ . ما هي اللغة التي 

 
 

 الشباب حياة مسح
 الثالثة الجولة

 العمر من البالغين ألطفالاب الخاص االستبيان
 عاًما 15

 ؟صفّ عند إعطاء التعليمات أو شرح شيء ما لل مون عادةً ث بها المعلّ ، ما هي اللغة التي يتحدّ الدراسيّة الفصول في  3.30

 ة(ة الرئيسيّ دائًما )اللغة الوطنيّ  ونثتحدّ = ي 01   •

 دائًما حسبلغتي األم فب ونثتحدّ = ي02   •

 أخرى اللغة األم أحيانًاوبة أحيانًا ة الرئيسيّ اللغة الوطنيّ بثون يتحدّ = 03  •

 ة(اإلنجليزيّ  مثالً:لغة أخرى )= يستخدمون  04   •

 = ال ينطبق 88   •
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 (نفقات التعليم لكل  طالب حسب مستوى التعليم ومصدر التمويل) 4.5.4 المؤش ر

 نموذجي ة أسئلة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 – وحدة المسح التابعة لمجموعة البنك الدولي

 (2018معهد اليونسكو لإلحصاء )

 
 

 ةالشهريّ  نفقاتال

19a َ؟من األمور التالية على كلّ ة مكتملة[ خالل ]آخر سنة دراسيّ  شهريًا على التعليم ] االسم[. كم أنفق 

 ة(الخدمات الصحيّ  ؛النقل ؛المقصفَمبيت؛ ة )الالرسوم اإلضافيّ  •

 أ. رسوم مقصف المدرسة ·

 مها المدرسةب. رسوم المواصالت التي تنظّ  ·

 ة األخرىة والمواد التعليميّ الكتب المدرسيّ  •

الخاصة مواد الة، وات الرياضيّ ة، والمعدّ ، والكتب اإلضافيّ اسوبحج. المشتريات األخرى المطلوبة )مثل ال ·
 الخاصة بالبلد(ودروس الفنون، والنفقات األخرى المتعلقة بالمدرسة ب

نة منة والمواصالت الوجبات المدرسيّ  •  ةسات التعليميّ خارج المؤسّ  المؤمَّ

ن ،من وإلى المدرسة نقلد. ال ·  من قبل المدرسة غير المؤمَّ

 خارج المدرسةالتي يتّم شراؤها من ة المدرسيّ  ه. الوجبات ·

 وغير ذلك( ؛ةاألنشطة الالصفيّ  ؛الهدايا ؛الفئات األخرى )دروس الموسيقى والفنون •

 و. الهدايا ·

 

 ةالسنويّ  نفقاتال

19b .ة مكتملة[؟]االسم[ على التعليم خالل ]آخر سنة دراسيّ  إنفاق كم بلَغ مجموع 

 ."0ب "إذا لم يكن هناك نفقات، اكتُ 

  تسجيل إجمالي نفقات التعليم للفرد في العمود ينبغيتقسيم نفقات المدرسة إلى فئات مختلفة، ف جيبالمُ  على في حال تعّذرَ  
 لتخصيص.قابلة لالنفقات غير االخاص بال

 ة والرسوم األخرىالرسوم الدراسيّ  •

 ةالرسوم الدراسيّ . ز ·

 ة األخرىاالمتحان والتسجيل والرسوم الرسميّ رسوم ح.  ·

 (ةالمساهمات العينيّ  ؛صندوق المدرسة؛ لجان إدارة المدارس؛ )رابطة اآلباء والمعلّمين مساهمات أخرى في المدرسة •

 ارسأو لجان إدارة المدمين و/اآلباء والمعلّ  رابطةط. المساهمة في  ·

 المدرسة األخرى صناديقي. المساهمة في البناء أو الصيانة أو  ·

 ةللمساهمات العينيّ ة التقديرات النقديّ  .ك ·

 ة(الخدمات الصحيّ  ؛النقل ؛المقصف مبيت؛ة )الالرسوم اإلضافيّ  •

 مدرسةال المبيت في. رسوم ل ·

 ةرسوم الخدمات الصحيّ .م  ·

 ة األخرىالزي الرسمي والمالبس المدرسيّ  •

 ة األخرىالزي الرسمي والمالبس المدرسيّ  ن. ·

 ة األخرىة والمواد التعليميّ الكتب المدرسيّ  •

 ، وما إلى ذلك(ةومواد التدريس األخرى )القرطاسيّ ة المدرسيّ  س. الكتب ·

 ةالخصوصيّ  دروسال •

 ةخصوصيّ الدروس ال ع. ·

 نظاميلدعم التعليم ال التي يتّم استخدامها في المنزلة ضافيّ اإلة تعليميّ مجيّات البرالأو  الحواسيبكتب أو ال •

 نظاميلدعم التعليم ال التي يتّم استخدامها في المنزلة ضافيّ اإلة تعليميّ البرمجيّات الأو  الحواسيبكتب أو ال ف. ·

 .(وغير ذلك ؛ةاألنشطة الالصفيّ  ا؛الهداي ؛األخرى )دروس الموسيقى والفنون الفئات •

 ص. دروس الموسيقى والفنون ·

 ة. األنشطة الالصفيّ ق ·

 للتخصيص ةقابلال النفقات غير •

 للتخصيص ةقابلال النفقات غير. ر ·
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 والكتابة والحسابالقراءة 

 2030 سواء، بالقراءة والكتابة والحساب، بحلول عام لّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساًء على حدّ ضمان أن يُ : 4.6 الغاية

 ()أ( مهارات اإللمام بالقراءة والكتابة و )ب( الحساب الوظيفي ة في الكفاءة معدل) 4.6.1 المؤش ر

 نموذجي ة أسئلة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

مسح مهارات الكبار، الوارد في 
 البرنامج الدولي لتقييم كفاءات الكبار

 عاًما 65و 16 بين أعمارهم تتراوح الذين البالغين لدى والحساب والكتابة القراءة لمهارات تقييم إجراء

 

والكتابة بين  معد ل اإللمام بالقراءة) 4.6.2 المؤش ر

 (الشباب/البالغين

 نموذجي ة أسئلة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 عاًما 16و  5إجراء تقييم اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب لألطفال بين  التقرير السنوي عن حالة التعليم/أويزو

ه فريق الذي أعدَّ  فرديالستبيان الا

سوق العمل في مصر  الخبراء حول

(2012) 

 ؟رسالةأو  صحيفةهل يمكنك قراءة 
 هل يمكنك كتابة رسالة؟

 و طرح(؟أة بسيطة )جمع مسألة حسابيّ  هل يمكنك حلّ 
 

 

ها الدراسة االستقصائيّة الوطنيّة التي أعدَّ 

في  قياس مستويات المعيشةفريق الخبراء ل

 أوغندا

 

 

 ؟ويقدر على فهمها لغة القراءة والكتابة بأيّ  ]االسم[جيد هل يُ 

 القراءة أو الكتابة ال يُجيد=  1 

 حسبالقراءة فيُجيد  = 2 

 القراءة والكتابة يُجيد = 4 

 برايلال يستخدم= 5 
 
 
 

 
 مبادرة المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّة

 

 بسيط؟و( هل يستطيع ]االسم[ قراءة بيان قصير 10: )األولىالوحدة 

 نعم، بدون صعوبة. 1

 بصعوبة نعم، ولكنْ . 2

 . ال3

 بسيط؟و( هل يستطيع ]االسم[ كتابة بيان قصير 11: )األولىالوحدة 

 نعم، بدون صعوبة .1

 بصعوبة نعم، ولكنْ .2

 . ال3
 
 
 

 
 مبادرة المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّة

االثني عشر في  ن العمليّات التاليةم بأيّ  مهنة[، هل قمتَ ال]في مجال حياتك خارج العمل  في إطار( 19لوحدة الخامسة: )ا
 الماضية؟شهًرا 

 .قياس أو تقدير األحجام واألوزان والمسافات وما إلى ذلك .1

 حساب األسعار أو التكاليف .2

 سمة أخرىة ضرب أو قِّ عمليّ  إجراء أيّ  .3

 ةة أو النسب المئويّ الكسور أو الكسور العشريّ  حسابم أو ااستخد .4

 .وغير ذلك بر والهندسة وعلم المثلثات،كثر تقدًما، مثل الجاألات رياضيّ ال داماستخ. 5

 يُرجى التحديد –خرى األات رياضيّ . ضروب ال6

 
 الوارد والنساء، بالرجال الخاص االستبيان

( 117افي والصحي )الديموغر المسح في
الرجال، /واالستبيان الفردي الخاص بالنساء

ي متعّدد المؤّشرات الوارد في المسح العنقود
 (14الدولي  )البنك

نة علىالجملة  أرِّ الُمجيبهذه الجملة. ] قراءة أوّد منك اآلن قراءة الجملة كاملة،  في حال لم يستطع الُمجيبالبطاقة.  المدوَّ
 من الجملة؟[ : هل يمكنك قراءة جزءٍ ل أن تقول لهحاوِّ 

 القراءة على اإلطالق ستطيعال ي .1

 فحسب قراءة أجزاء من الجملةيستطيع  .2

 قراءة الجملة كاملة . يستطيع3

 . ال توجد جملة في اللغة المطلوبة/برايل4
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 ( معد ل مشاركة الشباب/البالغين األميي ن في برامج محو األمي ة) 4.6.3 المؤش ر

 نموذجي ة أسئلة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

ه فريق االستبيان الفردي الذي أعدَّ 

مصر الخبراء حول سوق العمل في 

(2012) 

 
  ؟"محو أميّة الكبار"دورة من برنامج /هل سبَق لك أن التحقَت بفصل

 ؟"محو أميّة الكبار"هل حصلَت على شهادة من برنامج 

 
 مبادرة المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجيّة

م القراءة تعل   شتمل علىبرنامج ي أيّ في ة أو مج محو األميّ ابرأحد لك المشاركة في  ( هل سبقَ 10: )الثانيةالوحدة 

 ة؟أو الكتابة، باستثناء المدرسة االبتدائيّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عاون التقنيالت فريق إعداد من وحدة

 
كر: خالل االثني عشر شهًرا الماضية، أي منذ ]نظاميالتعليم ال   : الشهر، السنة[يُرجى ذِّ

F1نعم/ال[؟ نظاميل كنت طالبًا أو متدربًا في التعليم أو التدريب ال. ه[ 

 :"نعم"إذا كانت اإلجابة  

F4 القراءة مهارات ب على االرتقاءالماضية  12خالل األشهر الـ  نظامينشاط تعليمي أو تدريب  أيّ  رّكزَ ل . ه

 لديك؟ ]نعم/ال[ والكتابة

 

كر: خالل االثني عشر شهًرا الماضية، أي منذ ]نظاميالتعليم غير ال  الشهر، السنة[ يُرجى ذِّ

NF1 بما في ذلك  معيّن في مجال مهاراتكأو  معارفكمن األنشطة التالية بقصد تحسين  في أيّ  ركتَ ل شا. ه(

 الهوايات( سواء في أوقات الفراغ أو في وقت العمل؟

 دورة؟ ]نعم/ال[ ·

 ورشة عمل أم ندوة؟ ]نعم/ال[ ·

 ه أثناء العمل؟ ]نعم/ال[تدريب موجَّ  ·

 ؟ ]نعم/ال[ دروس خصوصيّة ·

 على أّي مّما سبق:" نعم"إذا كان الجواب 

NF3 ال[/لديك؟ ]نعم القراءة والكتابةتحسين مهارات على ة ة أو التدريبيّ من هذه األنشطة التعليميّ  أيّ  رّكز. هل 
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 البيئة المدرسيّة

 الة ومأمونة وخالية من العنف للجميعة فعّ ة القائمة وتهيئة بيئة تعليميّ رافق التعليميّ مستوى المَ ين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع ة التي تراعي الفروق بين الجنسْ رافق التعليميّ بناء المَ (. أ) 4 الغاية

ر) 2.أ.4 المؤش ر  ( الطالب الذين يعانون من التنم 

 نموذجي ة أسئلة

 السؤال الدراسة االستقصائيّة

 
 
 
 
 

 – الثالثة الجولة) الشباب حياة مسح

 (عاًما 15 العمر من البالغون

 
 المدرسة يه بف التحقتَ  الذي ألخيرسبوع الماضي في المدرسة أو األسبوع األايُرجى التفكير ب

3.25 
والضرب  لصْفعابدني ال ابشمل العقيالطالب اآلخرين؟ ) معيستخدم العقاب البدني  علًّمام في ذلك األسبوع، هل رأيتَ 

 (داة أخرىباستخدام اليد أو اضرب ال  شكل آخر من أشكالالطفل أو أيّ  أذنيْ  ويلكم ولوالَّ 
 ؟بدنيم العقاب الالمعلّ  في ذلك األسبوع، هل استخدمَ  3.26
 ة لعدم ذهابك إلى المدرسة؟هي األسباب الرئيسيّ  ما  3.23

 ر/اإلساءة من الزمالء= التنمّ  11 
 مين/المديرمن المعلّ  اإلساءة= سوء المعاملة/  12

 
 

يُعنى بالتنّمر الذي يتعّرض له  2.أ.4أعاله أسئلة حول التنّمر خالل األسبوع الماضي فحسب، في حين أّن المؤّشر  مسح حياة الشباب تطرح األسئلة الواردة في

.وفقًا لذلك مراجعة األسئلة المطروحة في مسح حياة الشباب وعليه، ينبغي. الماضية 12الطالب في األشهر الـ 



 

 لتنفيذ بها الموصى والقراءات المصادر: 3 الملحق
 المعيشيّة لألَسر االستقصائيّة الدراسات

 
 
 
 
 

 :األسئلة بصياغة يتعّلق ما في
 

Sudman, S. and N. M. Bradburn (1982). Asking questions. San Francisco: Jossey-Bass. 

While dated, this is the classic introduction to formulating survey questions and is still widely used today. 

 
 

 الموارد: محدودةفي المناطق  إلجرائهااالستبيانات  في ما يتعّلق بإعداد
 

Grosh, M. and P. Glewwe (eds.). (May 2000). Designing household questionnaires for developing countries, 

Volume One. Washington, DC: World Bank. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/452741468778781879/Volume-One 

This is the first of three volumes that, despite their age, are excellent, highly detailed reference books. 

 
 

 :المعرفي باالختبار يتعّلق ما في
 

Willis, G.B. (2005). Cognitive interviewing: A tool for improving questionnaire design. Thousand Oaks: Sage 

Publications. 

This is the standard textbook for teaching researchers about the practice and value of cognitive testing. 

 
 

 :واالستبيانات األسئلة بترجمة يتعّلق ما في
 

Behr, D., and K. Shishido (2016). “The translation of measurement instruments for cross-cultural 

surveys”, The Sage handbook of survey methodology. Thousand Oaks: Sage Publications. 

This chapter thoughtfully sets forth considerations and recommendations to achieve high-quality translations in survey research. 
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 :األسَر مع المقابالت إجراء عن المسؤولين بتدريب يتعّلق ما في
 

Training field staff for DHS surveys: Demographic and health surveys methodology. (October 2009). 

Calverton, Maryland: ICF Macro. 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM3/Training_Field_Staff_for_DHS_Surveys_Oct2009.pdf 

 
MICS main fieldwork training manual. (20 September 2017). http://mics.unicef.org/tools 

Two well-funded, sophisticated international surveys, the DHS and MICS, have drawn on years of experience that are 

summarized in these comprehensive, detailed training manuals. 

 
 :العيّنات بأخذ يتعّلق ما في

 

ICF International (2012). Sampling and household listing manual: Demographic and Health Surveys 

methodology. Calverton, Maryland: ICF International. 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf 

The manual provides clear, comprehensive information about drawing the sample for the DHS; it is considered among the 

highest quality international surveys. 

 
Kalton, G. (1983). Introduction to survey sampling. Newbury Park: Sage Publications. 

The book is a helpful resource, especially for those with statistical knowledge or those who want to refresh their understanding 

of sampling. 

 
Kish, L. (1965). Survey sampling. New York: John Wiley & Sons. 

This is the foundational textbook for survey researchers, with lots of examples to demonstrate the lessons taught. 

 
 

 :الثقافات عبر المقارنة بقابليّة يتعّلق ما في
 

Survey Research Center (2016). Guidelines for best practice in cross-cultural surveys. Ann Arbor: Survey 

Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan. http://www.ccsg.isr.umich.edu. 

This comprehensive guide describes best practices for conducting multinational, multicultural, or multiregional surveys (known 

as “3MC” surveys). Its chapters present useful information for researchers and survey planners regarding research methods 

across cultures or countries. 

 
 :وإجرائها المعيشيّة لألسَر االستقصائيّة للدراسات بالتخطيط يتعّلق ما في

 

International Telecommunication Union (ITU) (2014). Manual for measuring ICT access and use by 

households and individuals. Geneva: ITU. 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ITCMEAS-2014-PDF-E.pdf 

The International Telecommunication Union summarizes methods for countries “to collect and disseminate information and 

communication technology (ICT) statistics, based on internationally agreed definitions and standards,” using strategies and 

techniques similar to those recommended for SDG 4. 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM3/Training_Field_Staff_for_DHS_Surveys_Oct2009.pdf
http://mics.unicef.org/tools
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSM4/DHS6_Sampling_Manual_Sept2012_DHSM4.pdf
http://www.ccsg.isr.umich.edu/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ITCMEAS-2014-PDF-E.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

موجز بيانات الهدف الرابع 

 من أهداف التنمية المستدامة

استخدام بيانات الدراسات االستقصائيّة لألَسر 

المعيشيّة لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية 

 المستدامة

 

 

، الصادر عن بيانات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامةموجز من  2020ترّكز نسخة عام 

أداةً مهّمة وغير على الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة باعتبارها  معهد اليونسكو لإلحصاء،

تحقيق الهدف الرابع من  الالزمة لرصد التقّدم المحَرز في البيانات مستغَلّة بالقدر الكافي، لجمع

 الموجز، والحرص على عدم ترك أّي أحد متخلفًا عن الركب. ويشرح لمستدامةا أهداف التنمية

 برامج الدراسات االستقصائيّة الموجودة حاليًا ويقّدم المشورة بشأن تصميم دراسات جديدة وتنفيذها.

 

ة، لألَسر المعيشيّ  الدراسات االستقصائيّةاستخدام  التي ينطوي عليها مزاياالعدًدا من  وجزالمد حدّ ي

دراسات ال المنبثقة عن بياناتواسطة الرات األكثر مالءمة للرصد بفئات المؤشّ  ستعرضي كما

ة البيانات اإلداريّ  لألَسر المعيشيّة الدراسات االستقصائيّةمن  مستقاةالبيانات الوتُكّمل . االستقصائيّة

، بغية ةأكبر من البيانات اإلداريّ  إلى حدّ  وتكون البيانات قابلة للتفصيل ؛جمعها في المدارس تمّ يالتي 

ق رات المختارة وطرُ لمؤشّ با الخاصة التعاريف كما يفنّد الموجزرصد اإلقصاء في التعليم. تسهيل 

من  المستقاة بياناتالمع  لألَسر المعيشيّة الدراسات االستقصائيّةدمج بيانات  كيفيّة شرحها، ويحساب

 .مصادر أخرى

 

للمسؤولين الحكوميّين والمخّططين الوطنيّين والجهات المانحة  صَّصمخ الموجزإن هذا العدد من 

التي تكتسي الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة  تنفيذفي مجال  صانعي القرار وغيرهم من 

 طابعًا تمثيليًا على المستوى الوطني.

متطلبات إجراء دراسة استقصائيّة لألَسر المعيشيّة، والخطوات الواجب اتباعها  الموجزويشرح 

لهذه الغاية، بدًءا بتصميم االستبيان، وصوالً إلى جمع البيانات وتحليلها؛ كما يقّدم المشورة حول 

أثر الجائحة على جمع البينات.  19-كيفيّة عرض النتائج. ويلّخص القسم المخصَّص لجائحة كوفيد

ا يضمّ الموجز موارد إضافيّة، مع أسئلة يُقتَرح إدراجها في الدراسة بهدف جمع البيانات التعليميّة كم

 عن طريق إجراء الدراسات االستقصائيّة لألَسر المعيشيّة. 
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