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التمهيد

تع ّرف منظّم ُة رعاية األطفال “حامي َة الطفل” عىل أنّها التدابري والهيكليات ملنع أشكال اإلساءة،
واإلهامل ،والعنف ،واالستغالل التي تؤث ّر عىل األطفال ،واالستجابة لها .أما املك ّون الرئييس لهذه
“التدابري والهيكليات” فهو يتمثّل يف املعارف العا ّمة واملواقف والسلوكيات املتعلّقة مبسائل حامية
الطفل.
يف الواقع ،ضمن منظّمة رعاية األطفال ،يُعنى جزء كبري من برامج حامية الطفل بتغيري مواقف
املحل والحكومة من أجل
وسلوكيات األطفال ،ومق ّدمي الرعاية ،والراشدين اآلخرين يف املجتمع ّ
حامية األطفال بشكل أفضل .ويهدف عدد كبري من تد ّخالتنا إىل التأثري عىل األعراف االجتامعية
كل أشكال العنف ،واإلهامل،
ويف النهاية ،إىل إحداث تغيري اجتامعي من أجل حامية األطفال من ّ
واإلساءة ،واالستغالل .ولكن ،عىل الرغم من خربتنا الواسعة يف وضع الربامج ،إال أنّنا نواجه التح ّديات
غي األعراف
يف رصد وتقييم هذا النوع من أعامل حامية الطفل ويف إثبات كيف أ ّن عملنا قد ّ
واملامرسات االجتامعية لألفضل ،بالتعاون مع رشكائنا.
ومبادرة حامية الطفل هي آلية داخلية ،أنشأتها منظّمة رعاية األطفال يف العام  ،2009من أجل
تحسني نوعية برامج حامية الطفل الخاصة باملنظّمة وتوسيع نطاق هذه الربامج .أما أحد العنارص
تحقيق منظّمة رعاية األطفال أهدافَها فهو إمكانية قياس التق ّدم الذي تحرزه
األساسية التي تضمن
َ
برامجنا وتأثري هذه الربامج عىل حياة األطفال .فمنذ العام  ،2010بذلت مبادرة حامية الطفل جهدا ً
كبريا ً لوضع مجموعة من اآلليات واألدوات واملبادئ التوجيهية الخاصة بالرصد والتقييم ،تهدف إىل
الخاصة املتعلّقة بحامية الطفل.
زيادة قدرة الربامج الوطنية عىل تصميم ورصد برامجها
ّ
وقد أُع ّد هذا التوجيه املرتبط بإجراء الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveysاملتعلّقة بحامية الطفل من أجل دعم التحسينات يف نوعية جمع البيانات يف
برامجنا لحامية الطفل .وعىل وجه التحديد ،سيساعد هذا التوجيه عىل تعزيز نوعية بحثنا ،وجودة
عمل الرصد والتقييم الذي نقوم به ،وعىل متكني منظّمة رعاية األطفال من املساهمة يف تحقيق
وملح.
تغيري نوعي يف قاعدة األدلّة الخاصة بحامية الطفل ،وهو تغيري رضوري ّ
ويُشار إىل أ ّن إنتاج هذه املوارد كان مستحيالً لوال ما ق ّدمته املؤلّفة “أبيغيل هوملن” و”ساره لييل”،
وهي نائب رئيس مبادرة حامية الطفل يف منظّمة رعاية األطفال يف اململكة املتّحدة ،من جهود
أي مردود،
متفانية وخربة تقنية والتزام ،ونحن نتو ّجه إليهام بجزيل االمتنان .أما إذا أردتم تقديم ّ
فالرجاء أال ترت ّددوا يف االتّصال بأعضاء مجموعة عمل الرصد والتقييم CPI M&E task group
التابعة ملبادرة حامية الطفل أو يف املراسلة عىل الربيد اإللكرتوين .cpi.me@rb.se
لينا كارلسون
مديرة مبادرة حامية الطفل
منظّمة رعاية األطفال
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املل ّخص التنفيذي

املل ّخص التنفيذي

إ ّن الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyهي دراسة ك ّمية لرشيحة
رصفهم يف ما يتعلّق
مح ّددة من الناس وهي تجمع املعلومات حول معارف الناس ،وشعورهم ،وت ّ
مبوضوع مح ّدد .وميكن أن تجمع الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP
 surveyبيانات ق ّيمة ميكن أن ت ُستع َمل من أجل تعزيز التخطيط لربامج حامية الطفل وتصميمها،
إضاف ًة إىل املنارصة ،والتعبئة االجتامعية ،وتحديد االحتياجات ،والتقييم.
رصفهم يف ما يتعلّق بحامية الطفل
يف الواقع ،ت ُعتَرب البيانات الك ّمية التي تصف معارف الناس وت ّ
أساسي ًة لفهم نطاق مسائل الحامية وتقديم إثبات موثوق من أجل تطوير األنظمة الوطنية والسياسات
واملامرسات الخاصة بحامية الطفل .وعىل الرغم من اإلدراك الواسع للحاجة إىل املعلومات ،فإننا نجد
نقصاً يف املنهجيات امل ُث َبتة بعد االختبار التي ت ُستع َمل لجمع البيانات املتعلّقة بحامية الطفل .لذلك،
يهدف هذا الدليل إىل س ّد هذه الثغرة من خالل تقديم ملحة عا ّمة عن املفاهيم واملبادئ والخطوات
الرئيسية إلجراء دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyإضاف ًة إىل
خصيصاً لقطاع حامية الطفل .وفضالً عن
النصائح ،واألدوات ،واملوارد ودراسات الحاالت املص َّممة ّ
عرض التعلّم املرتبط بالدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP surveys
من القطاعات األخرى ،يستفيد هذا الدليل من تجارب برنام َجني وطن ّيني يف منظّمة رعاية األطفال
(سرياليون وليبرييا) نجحا يف أقلمة طرائق الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyلتناسب حامية الطفل.
لكل العاملني يف برامج حامية الطفل الذين يحتاجون إىل البيانات الك ّمية حول
لقد أُعدّ هذا الدليل ّ
املعارف واملواقف واملامرسات املتعلّقة بحامية الطفل.
أما أهداف هذا الدليل فهي:
• تقديم مفهوم الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
		  KAP surveyيف حامية الطفل
• مساعدة املستخدمني عىل تحديد ما إذا كانت الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
		 واملواقف واملامرسات  KAP surveyطريق ًة مالمئة لجمع البيانات التي س ُتستع َمل
		 يف برنامج حامية الطفل
• وصف كيفية التحضري للدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
		  ،KAP surveyوتطبيق مثل هذه الدراسة واستعامل نتائجها ،بتقديم النصائح الق ّيمة
كل مرحلة من العملية
		 وباكتساب املعلومات من ميدان العمل يف ّ
• توفري التوجيه اإلضايف حول كيفية ضامن جودة البيانات الخاصة بالدراسة االستقصائية
		 بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyوتعزيز مشاركة األطفال خالل
		 املراحل املختلفة من الدراسة االستقصائية.
يف الحقيقة ،ليس هذا الدليل موردا ً شامالً حول منهجية البحث ،ولك ّنه يهدف إىل تزويد املستخدمني
باملعارف األساسية والفهم الالزم إلدارة الدراسة االستقصائية وتوكيل مهامها .ومع أ ّن منهجيّة الدراسة
االستقصائية قد تبدو واضحة ومبارشة ،إال أ ّن املعارف واملواقف واملامرسات معقّدة جدا ً ،ويف الكثري من
األحيان ،قد تكون نوعية البيانات وصالحيتها يف خطر .لذلك ،من املهم أن يُدير الدراسة االستقصائية
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyباحثٌ خبري يكون قادرا ً عىل توقّع هذه التح ّديات
وإدارتها ابتدا ًء من مرحلة التصميم ويف املراحل الالحقة .يف هذا اإلطار ،تقوم الكثري من برامج حامية
الطفل التابعة ملنظّمة رعاية األطفال بتوكيل مستشار خارجي حتى يُجري دراسة استقصائية بشأن
املعارف واملواقف واملامرسات ،KAP surveyمع العلم أ ّن هذا الدليل سيكون موردا ً ق ّيامً للمستشارين
وطاقم العمل معاً .وسواء كانت إدارة هذه الدراسة داخلية أم خارجية ،فسيساعد هذا الدليل طاقم
يتول اإلرشاف ،ويطرح األسئلة الصحيحة ،ويتّخذ القرارات الواعية ليتأكّد من أ ّن أهداف
العمل حتى ّ
الدراسة االستقصائية تتحقّق ومن أ ّن طاقم العمل يف الربنامج والجهات املعنية – ال سيّام األطفال –
سيحافظون عىل ملكية العملية والنتائج.
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ويعالج القسم األ ّول من هذا الدليل القرار األ ّويل بإجراء الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات ، KAP surveyفيو ّجه املستخدمني خالل عملية اختيار الطريقة األنسب لجمع البيانات
عىل أساس االحتياجات واملوارد امل ُتاحة.
أما ما تبقّى من الدليل فهو منظّم يف فصول تغطّي الخطوات الرئيسية للتخطيط للدراسة االستقصائية
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyولتطبيقها:
الخطوة األوىل:

التعريف بأهداف الدراسة االستقصائية

الخطوة الثانية:

وضع بروتوكول الدراسة االستقصائية

الخطوة الثالثة:

تصميم استبيان الدراسة االستقصائية

الخطوة الرابعة :إجراء الدراسة االستقصائية
الخطوة الخامسة :إدخال البيانات وتنقيتها وتحليلها
الخطوة السادسة :اإلبالغ واستعامل البيانات
كل مرحلة
عىل امتداد الدليل ،سلّطنا الضوء عىل الفرص والتوصيات لتعزيز مشاركة األطفال خالل ّ
من الدراسة االستقصائية .كام يتض ّمن الدليل قس َمني مم ّي َزين يتجاوزان املنهجية األساسية حتى نق ّدم
املعلومات والتوصيات املرتبطة مبواضيع شعرنا بأنّها مه ّمة بشكل خاص يف برامج حامية الطفل:
الخاصة
 .1إجراء دراسة استقصائية عىل األطفال :يعالج هذا القسم االعتبارات األخالقية واملنهجية
ّ
		 التي تنشأ عندما نجعل األطفال مشاركني يف الدراسة االستقصائية.
يفصل هذا القسم املخاطر املؤثرة عىل جودة البيانات والتدابري التي
 .2ضامن جودة البياناتّ :
كل مرحلة من
		 ميكن اتّخاذها ملنع املشكالت املرتبطة بجودة البيانات والتخفيف من ح ّدتها يف ّ
		 مراحل الدراسة االستقصائية.
فضالً عن ذلك ،يحتوي الدليل عىل مرسد كامل للمصطلحات التقنية املذكورة يف النص ،إضاف ًة إىل الئحة
مفصلة مبواد املطالعة اإلضافية واملوارد ،ومجموعة من امللحقات التي تتض ّمن النامذج واألدوات التي
ّ
ميكننا تكييفها لنستعملها يف برنامجنا الوطني.

6
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املق ّدمة
ملَن أُعدّ هذا الدليل؟
كيفية استعامل هذا الدليل
الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveysوحامية الطفل
ملاذا نجري دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  KAP surveyيف برنامج حامية الطفل؟
اختيار إجراء دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  :KAP surveyهل هذه هي الطريقة الصحيحة؟
متى نُجري دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات KAP survey؟
الخطوات الرئيسية
تقدير مواردنا
الخالصة وقامئة املراجعة

Introduction

املق ّدمة
إ ّن الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveysميكن أن تجمع
املعلومات الك ّمية القيّمة التي ميكن استعاملها من أجل تعزيز مراحل التخطيط والتصميم،
واملنارصة ،والتعبئة االجتامعية ،وتحديد االحتياجات والتقييم ،الخاصة بربامج حامية الطفل.
ويز ّود هذا الدليل املستخدمني بلمحة عا ّمة عن املفاهيم ،واملبادئ ،والخطوات األساسية
إلجراء دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyيف برامج حامية
الطفل ،إضاف ًة إىل تزويدهم بالنصائح واألدوات واملوارد العملية.

الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات هي دراسة ك ّمية لرشيحة مع ّينة من
رصفهم يف ما يتعلّق
الناس ،وهي تجمع املعلومات ّ
عم يعرفه الناس ،وعن شعورهم ،وطريقة ت ّ
مبوضوع محدّ د.
رصفهم يف ما يتعلّق بحامية الطفل أساسية
وتُعترب البيانات الك ّمية التي تصف معارف الناس وت ّ
لفهم نطاق مسائل الحامية ولتحديد االستجابات الف ّعالة .وعىل الرغم من اإلدراك الواسع
للحاجة إىل املعلومات ،فإننا نجد نقصاً حا ّدا ً يف املنهجيات امل ُثبَتة بعد االختبار التي تُستع َمل
لجمع البيانات املتعلّقة بحامية الطفل .وهذا عائق مهم أمام تطوير األنظمة الوطنية لحامية
لحق األطفال بالحامية.
املحسنة واإلدراك العاملي ّ
الطفل ،والسياسات واملامرسات َّ
وقد استُعملت الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP surveys
أل ّول م ّرة عىل يد الوكاالت الدولية للتنمية واإلغاثة يف الستينات والسبعينات من القرن
العرشين بهدف جمع املعلومات لربامج الص ّحة األ ّولية وتنظيم األرسة .واآلن ،تُ َع ّد الدراسة
االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyمنهجي ًة راسخة تُستع َمل
عىل نطاق واسع .ولكن ،عىل غرار الطرائق الك ّمية األخرى ،تبقى الدراسة االستقصائية بشأن
املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyمقاربة جديدة نسبياً يف حامية الطفل.
يهدف هذا الدليل إىل س ّد هذه الثغرة من خالل تقديم النصيحة ،ودراسات الحاالت،
خصيصاً لقطاع حامية الطفل .وفضالً عن عرض التعلّم األوسع
واألدوات ،واملوارد امل ُص َّممة ّ
املرتبط بالدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyمن
القطاعات األخرى ،يستفيد هذا الدليل من تجارب برنام َجني وطنيَّني يف منظّمة رعاية األطفال
(سرياليون وليبيربيا) أقلام طرائق الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyلتتناسب مع حامية الطفل.

ملَن أُع ّد هذا الدليل؟

لكل العاملني يف برامج حامية الطفل الذين يحتاجون إىل البيانات الك ّمية
لقد أُع ّد هذا الدليل ّ
حول املعارف واملواقف واملامرسات املتعلّقة بحامية الطفل.
وميكن أن يكون هذا الدليل أيضاً مرجعاً مفيدا ً للمستشارين الذين ت ّم توظيفهم ليساعدوا
الربامج الوطنية يف إجراء الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyيف مجال حامية الطفل.
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املق ّدمة

املق ّدمة
أما أهداف هذا الدليل فهي:
• تقديم مفهوم الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
		  KAP surveyيف مجال حامية الطفل
• مساعدة املستخدمني عىل تحديد ما إذا كانت الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
		 واملامرسات  KAP surveyطريق ًة مالمئة لجمع البيانات التي ستُستع َمل يف برنامج
		 حامية الطفل
• وصف كيفية التحضري للدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات،KAP survey
		 وتطبيق مثل هذه الدراسة واستعامل نتائجها ،بتقديم النصائح الق ّيمة وباكتساب املعلومات من
كل مرحلة من العملية
		 ميدان العمل يف ّ
• توفري التوجيه اإلضايف حول كيفية ضامن جودة البيانات الخاصة بالدراسة االستقصائية بشأن
		 املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyوتعزيز مشاركة األطفال خالل املراحل املختلفة
		 من الدراسة االستقصائية
يف الحقيقة ،ليس هذا الدليل موردا ً شامالً حول منهجيات البحث مثل مهارات إجراء املقابالت ،أو
اإلرشاف ،أو التدريب ،أو تحليل البيانات ،ولك ّنه يهدف إىل تزويد املستخدمني باملعارف األساسية والفهم
الالزم حتى يُديروا الدراسة االستقصائية ويقوموا بتوكيل مهامها .وهو ُمع ّد لطاقم عمل حامية الطفل
واملستشارين الذين يكونون (أ) معتادين أصالً عىل طرائق البحث األساسية ويبحثون عن النصائح
واألدوات الخاصة بطريقة الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
وحامية الطفل؛ و(ب) يعتزمون توكيل املهام إىل مستشار خارجي وتوجيهه حتى يقود الدراسات
االستقصائية أو يدعمها.
نعب بوضوح عن احتياجاتنا
وإذا كنا نخطّط ألن نوظّف مستشارا ً ،فهذا الدليل سيساعدنا حتى ّ
وتفضيالتنا ،ونتت ّبع املوارد ،ونطرح األسئلة ذات الصلة ونتّخذ القرارات الواعية التي ستضمن تحقيق
كل من طاقم العمل والجهات املعنية عىل ملكية العملية
أهداف الدراسة االستقصائية ومحافظة ّ
والنتائج.

كيفية استعامل هذا الدليل

يق ّدم هذا الدليل ملحة عامة عن الخطوات األساسية لتطبيق الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
واملواقف واملامرسات  KAP surveyلربنامج حامية الطفل املدعومة بدراسات الحاالت والنصائح
واالقرتاحات العملية.
ويعالج الفصل األ ّول القرار األ ّويل بإجراء دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyوهو يوفّر التوجيه حول كيفية تحديد ما إذا كانت هذه الدراسة هي الطريقة األنسب
للحصول عىل املعلومات نظراً إىل احتياجاتنا واملوارد املتاحة لنا.
أما ما تبقّى من الدليل فهو منظّم يف فصول تتض ّمن املراحل الرئيسية من التخطيط ،والتصميم،
كل فصل بالئحة بالنشاطات الرئيسية وامل ُخرجات،
والتطبيق ،والتحليل ،واالستعامل ،والنرش .ويبدأ ّ
يتبعها تفسري ووصف للخطوات التي يجب اتّخاذها .وعىل امتداد الدليل ،سنجد مربّعات امليزات التي
تعرض االعتبارات املفيدة والنصائح ودراسات الحاالت .فضالً عن ذلك ،تشدّ د وسائل الرشح عىل الفرص
لدمج مشاركة األطفال يف املراحل املختلفة من عملية الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات .KAP survey
كذلك ،نجد مرسدا ً يف نهاية املستند يض ّم تعريفات باملصطلحات التقنية امل ُستع َملة يف الدليل .وستظهر
املصطلحات التي ميكن أن نجدها يف املرسد بالخط العريض يف أ ّول م ّرة ت ُستع َمل يف النص .كذلك،
يحتوي املرسد عىل رشوحات واضحة للكثري من املصطلحات اإلحصائية التي قد نجدها مفيدة بشكل
خاص إذا احتجنا إىل أن نتواصل مع الباحثني أو الخرباء اإلحصائيني خالل تصميم الدراسة االستقصائية أو
تحليل البيانات.

املق ّدمة

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

9

ويُشار إىل أ ّن هذا الدليل بعيد عن أن يكون شامالً ،ولك ّنه يز ّود بالئحة مبواد املطالعة اإلضافية واملوارد
حتّى يُطلع املستخدمني عىل الوثائق أو املراجع أو األدوات اإلضافية .وتق ّدم مجموعة من امللحقات يف
نهاية الدليل مجموعة مختارة من األدوات والنامذج التي ميكننا أقلمتها لنستعملها يف برنامجنا الوطني.
نصح بش ّدة أن نقرأ الفصل األ ّول بدقّة قبل املبارشة بالفصول الالحقة .وعلينا أن نُكمل قامئة املراجعة
يُ َ
يف نهاية هذا الفصل حتى نحدّ د ما إذا كانت الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyهي الطريقة األنسب لجمع البيانات للربنامج نظراً إىل االحتياجات واملوارد املُتاحة.
ففي أغلب األحيان ،يُنظَر إىل الدراسات االستقصائية بطريقة خاطئة عىل أنّها خيار رسيع وبسيط لجمع
البيانات الك ّمية .لك ّن جمع بيانات الدراسة االستقصائية العالية الجودة يتطلّب استثامرا ً للوقت واملال
والطاقة واملهارات يف مراحل التصميم والتخطيط والتحضري .أما يف مجال حامية الطفل خصوصاً حيث
يندر وجود البيانات الك ّمية ،فتقدر الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyعىل أن ت ُنتج املكتشَ فات امله ّمة ،ومن املهم أن يتمثّل هذا الجهد يف استعامل عقالين
ملوارد املرشوع.

الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  KAP surveysوحامية الطفل

ت ُستع َمل الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveysعىل نطاق واسع
يف الص ّحة العامة – مثالً للحصول عىل البيانات حول املعتقدات واملامرسات التي ميكن أن تع ّرض األفراد
لخطر انتقال فريوس نقص املناعة البرشية أو لتحسني فعالية برامج الوقاية من املالريا – وهي تُطبَّق
بشكل متزايد يف قطاعات أخرى .أما يف وضع برامج حامية الطفل ،فقد تكون الدراسة االستقصائية بشأن
املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyمفيدة لتعلّم أو تقييم:

معي.
املعارف – مستوى وعي األطفال والراشدين وفهمهم ملوضوع ّ
عىل سبيل املثال :مستوى الوعي بني مق ّدمي الرعاية واألطفال حول النواحي املختلفة لحقوق حامية
الطفل ووجود الترشيعات أو املوارد لحاميتهم؛ معرفة األخطار الناجمة عن عاملة األطفال املؤذية،
والهجرة ،والعقاب الجسدي ،وطرائق التأديب البديلة.
أي أفكار أو معتقدات
معي ،إضاف ًة إىل ّ
املواقف – كيفية شعور األطفال والراشدين تجاه موضوع ّ
مسبقة قد يك ّونونها بشأنه.
عىل سبيل املثال :آراء الناس حول أخطار مح ّددة يواجهها األطفال يف مجتمعاتهم املحلّية ،واملواقف
تجاه استعامل العقاب الجسدي من أجل التأديب؛ واملعتقدات املتعلّقة بالوقت املناسب لعمل
الطفل؛ واملوافقة عىل الزواج املبكر أو معارضته؛ وإلصاق وصمة عار باألطفال املحرومني من الرعاية
الوالدية املالمئة أو بأولئك املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب،
والتمييز بينهم.
معي من
املامرسات – الطرائق التي يطبّق فيها األطفال والراشدون معارفهم ومواقفهم بشأن موضوع ّ
خالل األفعال.
عىل سبيل املثال :استعامل مق ّدمي الرعاية العقاب الجسدي من أجل التأديب؛ ومامرسة ترك
األطفال يف البيت مبفردهم قصدا ً أو عن غري قصد؛ ومعاملة األطفال املحرومني من الرعاية الوالدية
املالمئة؛ وإذا كان مق ّدمو الرعاية يسعون إىل مساعدة الطفل املريض وأين؛ واإلبالغ عن اإلساءة
الجنسية أو العنف ،إلخ...
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املق ّدمة

املق ّدمة
ويف معظم الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  ،KAP surveysتُج َمع
املعلومات عن طريق شخص يُجري املقابالت باستعامل استبيان مو َّحد ُم َعد إلنتاج البيانات التي ُيكن
تحليلها ك ّمياً.

ملاذا نُجري دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  KAP surveyيف برنامج حامية الطفل؟

يف الكثري من السياقات ،يكون األطفال مع َّرضني للمخاطر يف منازلهم الخاصة أو مجتمعاتهم املحلّية
نتيج ًة للمعتقدات واملامرسات الشائعة .فعىل سبيل املثال ،قد يُنظَر إىل العقاب الجسدي بشكل واسع
عىل أنّه أكرث طريقة ف ّعالة لتعليم الطفل القيم أو االنضباط؛ أو قد يُنظَر إىل الرعاية السكنية عىل أنّها
الخيار املفضَّ ل لرعاية األطفال الذين ينتمون إىل عائالت فقرية أو غري قادرة عىل تأمني االحتياجات
األساسية .ويف هذه الحاالت ،ال يتط ّرق الربنامج الف ّعال لحامية الطفل إىل الخدمات فحسب ،بل يهدف
أيضاً إىل بناء املعارف وتعزيز املواقف والسلوكيات اإليجابية ضمن املجموعة املسته َدفة.

لذلك ،تض ّم الكثري من برامج حامية الطفل األهداف والنشاطات لتستهدف إحداث التغيريات يف الوعي
املحل ومق ّدمي الرعاية ،تغيريات ستساهم يف تحسني رفاه
واملواقف واملامرسات لدى أفراد املجتمع ّ
األطفال وحاميتهم .فعىل سبيل املثال ،إ ّن الربنامج الذي يعالج مخاطر الرعاية السكنية قد ينظر يف إنشاء
خيارات الرعاية البديلة ولك ّنه سيحتاج أيضاً إىل أن يفهم األسباب التي تجعل من الرعاية السكنية رعاي ًة
املحل حول
مفضّ لة وإىل أن يُجري تدريباً عن الرتبية الوالدية إضاف ًة إىل أنشطة التوعية يف املجتمع ّ
املخاطر .وحتى نص ّمم هذه النشاطات بشكل جيّد ونعرف ما إذا كانت ف ّعالة ،نحن بحاجة إىل قياس
وتوصيف املعارف واملواقف واملامرسات املوجودة لدى املجموعة امل ُسته َدفة .ويف هذا اإلطار ،ت ُعترب
الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP surveyواحد ًة من الطرائق التي ميكن
أن تُستع َمل لجمع هذه املعلومات.
ويكن استعامل بيانات الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
ُ
بالطرائق التالية من أجل تقديم املعلومات لربنامج حامية الطفل:
• فهم طبيعة وانتشار املعتقدات واملامرسات املح ّددة التي تع ّرض األطفال للخطر أو تُضعف
		 فعالية آليات الحامية،
وعم يفكّرون
عم يعرفه املجيبون بشأن موضوع مح ّدد متعلّق بحامية الطفلّ ،
• جمع املعلومات ّ
		 فيه بشأن هذا املوضوع وكيفية تأثري ذلك عىل أفعالهم ،مح ّددين الثغرات يف املعارف ،أو
		 املعتقدات الثقافية ،أو املامرسات الشائعة التي ميكن أن تكون حامية أو أن تع ّرض
		 رفاه األطفال للخطر.
• دعم تصميم وتخطيط نشاطات اإلعالم أو التواصل أو التعليم.
املحل من
• بناء قاعدة أدلّة مقنعة دعامً لجهود املنارصة وتعبئة مجموعات املجتمع ّ
		 أجل التح ّرك.
• تقييم فعالية نشاطات الربنامج وأثرها خالل املرشوع أو عند انتهائه.

املق ّدمة

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل
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وت ُعترب هذه األنواع من املعلومات أساسية ملدراء الربنامج وطاقم العمل من أجل وضع األولويات ،وتقدير املوارد وتخصيصها ،وتحديد
املشكالت والحلول ،وتعزيز املقاربات ،وات ّخاذ القرارات االسرتاتيجية .فضالً عن ذلك ،تُ َع ّد البيانات الك ّمية يف أغلب األحيان موردا ً مقنعاً
ميكن استعامله يف املنارصة أو التعبئة االجتامعية
الرسم  :1إطار نتائج مرشوع حامية الطفل :ما ميكن أن تُطلعنا عليه الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
KAP survey

الهدف

إ ّن األطفال املحرومني من الرعاية املالمئة  CWACأو املع ّرضني ملخاطر الرعاية غري املالمئة ميكنهم أن يستفيدوا من
الخاصة ،أو عند الرضورة ،يف البدائل األُرسية واملجتمعية للرعاية.
الرعاية الجيّدة يف عائالتهم
ّ
النتائج
 1تعزيز الرعاية األبوية وتج ّنب
االنفصال األرسي :إ ّن العائالت
املع َّرصة للمخاطر قادرة عىل تأمني
الرعاية الجيّدة لألطفال بينام تدعم
املجتمعات املحلّية بشكل ناشط
الرعاية األرسية.

املتوسطة املدى
النتائج ّ
 1.1العائلة املُع َّززة :يت ّم متكني العائالت
املع َّرضة للمخاطر ودعمها لبناء
بيت سليم وحاضن يكون آمناً
اقتصادياً.
 1.2املجتمعات املحلّية املدعومة
كل من األطفال،
وامللتزمة :يقوم ّ
والعائالت واملجتمعات املحلّية
بشكل ناشط بتج ّنب االنفصال
غري الرضوري وبالرتويج لفوائد
الرعاية األرسية.
 1.3األطفال املمكَّنون :يت ّم متكني
األطفال حتى يتّخذوا قراراتهم
الخاصة ويكون لهم رأي يف املسائل
التي تؤث ّر عليهم.
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 2التدخّل املبارش واالستجابة

 3اإلصالح عىل مستوى القوانني والسياسات

املعارف واملواقف واملامرسات املرتبطة بتعزيز الرعاية األبوية وبتج ّنب انفصال األرسة
(النتيجة  :)1ما ميكن أن تُطلعنا عليه الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات KAP survey
 1.1العائلة املع َّززة
• نسبة األهل ومق ّدمي الرعاية يف منطقة عمليات منظّمة رعاية األطفال الذين يلجأون إىل
العقاب الجسدي و/أو امل ُهني أو إساءة املعاملة كوسيلة لتأديب أطفالهم أو الذين
يعتقدون أنّها الوسيلة املناسبة.
• نسبة األهل /مق ّدمي الرعاية الذين يُظهرون معرفة يف طرائق التأديب اإليجايب ومهارات
حل النزاعات.
ّ
رصحون بأنّهم قد يُبلغون عن حالة مشبوهة من
• نسبة األهل أو مق ّدمي الرعاية الذين يُ ّ
إساءة معاملة الطفل ويعرفون كيف يفعلون ذلك.
 1.2املجتمعات املحلّية املدعومة وامللتزمة
املحل الذين يُظهرون فهامً للسياسات ،والقوانني ،والخدمات،
• نسبة أفراد وقادة املجتمع ّ
واملوارد األساسية الخاصة بحامية الطفل (ال سيّام يف ما يتعلٌّق بالرعاية األرسية) ،والذين
يكونون قادرين عىل تطبيقها عىل األُطر ذات الصلة.
رصحون بأنّهم يفضّ لون الرعاية االُرسية عىل الرعاية
• نسبة أفراد املجتمع ّ
املحل الذين ي ّ
املؤسساتية ،والذين يكونون قادرين عىل تحديد فوائد الرعاية األرسية.
ّ
 1.3األطفال املمكَّنون
• نسبة األطفال الذين يشاركون بشكل ناشط يف قرارات الرعاية التي تؤث ّر عليهم.
• نسبة األطفال الذين يستطيعون أن يح ّددوا شخصاً يلجأّون إليه إذا واجهوا مشكلة يف
الحامية.

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

املق ّدمة

املق ّدمة

اختيار إجراء الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  :KAP surveyهل هذه هي الطريقة الصحيحة؟
ما هو الفرق بني الدراسة بشأن املعارف واملواقف واملامرسات وبني الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
واملواقف واملامرسات KAP survey؟
مع أ ّن مصطل َحي “الدراسة االستقصائية” و”الدراسة” قد يُستعمالن يف بعض األحيان بشكل تباديل ،إال أنّنا
سنع ّرف الدراسة االستقصائية والدراسة كام ييل بهدف الوضوح يف هذا الدليل:
إ ّن الدراسة االستقصائية هي طريقة بحث ك ّمي تُستع َمل لقياس توزّع الخصائص يف رشيحة معيّنة من الناس
يف وقت مح ّدد من الزمن .وتهدف الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
بشكل خاص إىل قياس وفهم مواقف الرشيحة السكّانية امل ُسته َدفة ،أو معتقداتها ،أو معارفها ،أو سلوكها .ويف
أغلب األحيان ،تستعمل الدراسة االستقصائية أدا ًة منظَّمة مثل االستبيان الذي يض ّم أسئلة مح َّددة مسبقاً ت ُط َرح
عىل أفراد الرشيحة السكّانية امل ُسته َدفة سواء من خالل إجراء مقابلة (شفهية) أو يت ّم اإلجابة عليها يف استامرة
كل فرد من الرشيحة السكّانية امل ُسته َدفة ،ستقوم الدراسة
خطّية .ومبا أنّه يندر توافر املوارد إلجراء مقابلة مع ّ
االستقصائية يف أغلب األحيان بجمع البيانات من ع ّينة متثيلية من الرشيحة السكّأنية امل ُسته َدفة يت ّم الحقاً
تحليلها إحصائياً حتى يُصبح تعميم امل ُكتَشفات ممكناً.

أما الدراسة ،فهي البحث األوسع أو نشاط التقييم الذي يجمع عددا ً من الطرائق املختلفة من أجل اكتساب
املعلومات ورسم صورة عن املوضوع .وقد تكون الطرائق املستع َملة يف الدراسة طرائق نوعية (مجموعات تركيز،
ومقابالت) ،و/أو تشاركية و/أو ك ّمية وفقاً لالحتياجات الخاصة باملعلومات واملوارد إضاف ًة إىل التفاصيل العملية
ُعتب الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyواحدة فقط من
لجمع البيانات .وت َ
بني عدد من طرائق البحث املختلفة التي ميكن استعاملها إلمتام دراسة بشأن املعارف واملواقف واملامرسات.
بأي دراسة جديدة بشأن املعارف واملواقف واملامرسات ،نحن بحاجة إىل اتّخاذ قرار بشأن التصميم
قبل املبارشة ّ
األنسب .وتقوم الخطوة األوىل عىل تحديد االحتياجات املح ّددة واالستعامالت املُرادة للمعلومات .فإذا كانت
املعلومات مطلوبة داخلياً إلفادة تصميم نشاطات الربنامج أو تخطيطها ،فقد تكون البيانات النوعية قيّمة جدا ً،
ويف أغلب األحيان اقتصادية أكرث من البيانات الك ّمية .ولكن ،إذا كان املُراد من املعلومات استعاملها للمنارصة،
معي ،فتتمتّع البيانات الك ّمية مبيزة
أو لتخصيص املوارد ،أو للمساهمة يف مجموعة األدلّة األوسع يف موضوع ّ
حرص النطاق وغالباً ما يكون إيصالها أسهل ،وغالباً ما يثق بها املتلقّون الخارجيون عىل نطاق أوسع عىل أنّها
موضوعية.
الجدير بالذكر أنّ هذا الدليل يقدّ م توجيهاً لتطبيق الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 ،KAP surveyغري أنّه ال يقدّ م التوجيه إلجراء دراسة أوسع بشأن املعارف واملواقف واملامرسات.
ومع أنّه يبدو أ ّن الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveysطريقة رسيعة
وبسيطة نسبياً لجمع البيانات الك ّمية ،إال أنّها تتطلّب متويالً كبريا ً ،ووقتاً طويالً وخربة واسعة ،وبالتايل ،من املهم
فهم متطلّبات الطريقة وحدودها للتأكّد من أ ّن الدراسة االستقصائية هي االستعامل األمثل للموارد القيّمة.
املق ّدمة
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الرسم  :2طرائق البحث
ك ّمية

• الدراسات االستقصائية :تستعمل عاد ًة استبياناً مو ّحدا ً لجمع املعلومات التي
ميكن قياس ك ّميتها من عيّنة متثيلية من املشاركني؛ وميكن أن ميألها املشاركون
مبارش ًة أو طاقم عمل الدراسة االستقصائية من خالل إجراء املقابالت الفردية.
• االختبارات :تجمع املعلومات الك ّمية عىل أساس املالحظة املو َّحدة أو إجراء
االختبارات املو َّحدة.
• تحليل مجموعات البيانات املوجودة :تحليل مجموعات البيانات املوجودة
الستكشاف الفرضيات أو النتائج الجديدة.

إيالء األه ّمية لحياد البيانات ،ودقّتها،
وموضوعيتها ،وصالحيتها.
املؤشات
وصف الظواهر ورشحها باستعامل ّ
واملجاميع

نوع ّية
التشديد عىل قيمة املالحظة وغنى التفسري
الشخيص .وصف الظواهر ورشحها باستعامل
املفصلة من عدد مح ّدد من
املعلومات َّ
املالحظات أو املقابالت.

•

•
•
•

تشاركية
التشديد عىل أه ّمية املشاركني واملستفيدين يف
التقييم.

املالحظة :تغطّي مجموعة واسعة من النشاطات للحصول عىل البيانات وتسجيلها
من دون طرح األسئلة مبارشة عىل أفراد رشيحة الدراسة .وتكون عاد ًة مو َّجهة
بربوتوكول وأدوات منظَّمة ،وميكن تسجيل البيانات باستعامل النامذج املو َّحدة،
أو املالحظات ،أو األجهزة السمعية ،أو الفيديو ،أو الصور ،أو الرسوم.
املقابالت :تت ّم بني ُمجري املقابلة وشخص مشارك يف املقابلة أو أكرث .ويتمثّل
هدف املقابلة يف استكشاف أفكار األشخاص الذين يشاركون يف املقابلة حول
الظاهرة موضع االهتامم.
ميس ماهر مع  8إىل  12مشاركاً،
مجموعات الرتكيز :نقاش شبه منظَّم يديره ّ
ويو ّجه التفاعل واملعلومات التي تنتجها املجموعة من أجل استكشاف مواضيع
مح ّددة بني املشاركني.
دراسات الحاالت :دراسة مكثّفة عن فرد مح ّدد أو سياق مح ّدد.

• العصف الذهني ،وعمليات املسح ،والرصد من قبل املواطن ،والتجوال بحسب
املقاطع العرضية ،ومتارين أداة العنكبوت  ، spider toolواملذكّرات اليومية.

()Trochim, 2006

أما الق ّوة الرئيسية التي تتمتّع بها الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyخالفاً للطرائق البديلة فهي تتمثّل يف أنّها قابلة للتعميم عىل رشيحة سكّانية أكرب.
املؤشات املح ّددة ،أو نطاقها ،أو انتشارها ،وإجراء
وتتيح طبيعة النتائج الك ّمية بعض الوصف ملستوى ّ
املؤشات عىل مراحل مختلفة من الزمن ،وتحليل العالقات بينها.
املقارنات عىل هذه ّ
غري أنّ الدراسة االستقصائية ال تحافظ عىل ميزتها إال إذا كانت البيانات موثوقة .فإذا كان تصميم
الدراسة االستقصائية أو تنفيذها س ّيئاً ،ويضعف نوعية البيانات ،فسنخرس منافع استعامل الطريقة
الك ّمية .لذلك ،قبل االلتزام بإجراء الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 ،KAP surveyمن الرضوري التأكّد من أ ّن املوارد املالمئة متاحة – يف ما يتعلّق باملال ،والوقت ،والخربة
– وأ ّن الدراسة االستقصائية ُمص َّممة ومنفَّذة جيدا ً لضامن جودة البيانات وموثوقيتها.
أما إلجراء عمليات التقييم ،فتش ّجع منظّمة رعاية األطفال عىل استعامل الطرائق املختَلَطة .فاستعامل
مجموعة من الطرائق يف دراستنا وقياس امل ُكتشَ فات بالتثليث ميكن أن يع ّززا صالحية النتائج .يف هذا
اإلطار ،يعرض الرسم الثالث بعض املعايري التي يجب أخذها بعني االعتبار عند اختيار الطريقة التي
سيت ّم اعتامدها.
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املق ّدمة

املق ّدمة
الرسم الثالث :اعتبارات من أجل اختيار طرائق الدراسة
نوع املعلومات الالزمة وقيمة البيانات:

املصداقية والدقّة العلمية

االعتبارات العملية

• تطرح الطرق املختلفة التسويات بني
االتساع والعمق وبني قابلية التعميم
والتحديد.
• قد تُنتج الطرق النوعية مكتشفات ق ّيمة
وكاشفة أكرث ال س ّيام حول املواقف بني
مجموعات سكانية مح ّددة.
• تتيح الطرق الك ّمية تعميم املكتشفات
عىل نطاق يتجاوز األفراد املشاركني يف
املقابلة.

• تستعمل الطرق الك ّمية املقاربات
املو َّحدة والقابلة للتكرار ،وميكن تحليل
البيانات باستعامل تقنيات إحصائية
متط ّورة .وينبغي أال نفرتض أ ّن الطرق
الك ّمية ت ُنتج دامئاً معلومات أكرث
موضوعية ودقّة.
• مث ّة الكثري من العوامل عدا عن املنهجية
والتي تؤث ّر عىل دقّة البيانات .وعلينا أن
نأخذ بعني االعتبار الجامهري امل ُستَه َدفة
لبيانات الدراسة عند تحديد الطريقة أو
مجموعة الطرق التي ستكون موثوقة
أكرث من سواها.

• التكاليف
• مهارات طاقم العمل
• القيود الزمنية

)(Sharp and Frechtling, 1997

إ ّن التصميم النموذجي للطريقة املختلَطة قد يبدأ بالطريقة النوعية لتسليط الضوء عىل املسائل أو الزوايا
التي يجب استكشافها ووصفها ،يليها دراسة استقصائية عىل الرشيحة السكّانية التي ت ُجرى عليها الدراسة،
مفصلة من أجل توضيح بعض ُمكتَشفات الدراسة أو إثبات ص ّحة تفسري امل ُكتَشفات.
ويُختتَم مبقابالت َّ
حدود طرائق الدراسة االستقصائية :ما لن تفعله الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات KAP survey
تتطلّب الدراسات االستقصائية الجيّدة موارد هائلة كالوقت الذي يرصفه طاقم العمل ،واملهارات واملال،
ومن املهم جدا ً تقييم ما إذا كان استثامر موارد الربنامج يف الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  KAP surveyم َّربرا ً .وحتى نُجري هذا التقييم ،علينا أن نفهم حدود الدراسات االستقصائية
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveysإضاف ًة إىل مجموعة الطرائق البديلة واملك ِّملة املتوافرة
لجمع البيانات .ونجد أدناه بعض التح ّديات والحدود املرتبطة باستعامل طريقة الدراسة االستقصائية.
• إنّ املعارف واملواقف واملامرسات معقَّدة ،وغالباً ما تفشل استبيانات الدراسة االستقصائية
		 يف التقاط الفوارق البسيطة امله ّمة :تعتمد الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
		 واملامرسات  KAP surveysعاد ًة عىل استبيان مو َّحد ومنظّم جدا ً من أجل جمع البيانات التي
		 ميكن قياس ك ّميتها .غري أ ّن معارف الناس ،ومواقفهم ومامرساتهم بشأن مسائل حامية الطفل
		 معقّدة وقد تكون وسيلة االستبيان غري مرنة لدرجة قد متنعها من التقاط العوامل الكثرية
		 التي قد تتفاعل مع تلك النتائج وتؤث ّر عليها .ومبا أ ّن معظم األسئلة قد ح ّددت فئات اإلجابة
		(لتسهيل التحليل) ،فإ ّن املعلومات التي تقع خارج تلك الفئات ألنّها جديدة أو غري مت َوقَّعة
		 تبقى من دون تسجيل .فمثالً ،قد تساعد الدراسة االستقصائية عىل قياس نطاق مامرسة مح ّددة
كل األسباب التي تقف وراء زواج األطفال
		 ومداها مثل الزواج املبكر ،ولك ّنها ستكافح لتوثيق ّ
		 املبكر أو لتسليط الضوء عىل الحلول القابلة للتطبيق من أجل تغيري هذه املامرسة .أما الطرائق
		 النوعية ،فستق ّدم لنا املرونة التي نحتاج إليها حتى نحصل عىل هذه املعلومات.
• ال تستطيع الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveysأن تُثبت
متغي مح ّدد (مثل
		 العالقات السببية :السببية تعني أنّنا نستطيع أن نثبت أ ّن ّ
خاصية مح ّددة أو ّ
		 املشاركة يف الربنامج ،واملستوى العلمي ،واملعتقد )..هو السبب الذي يقف وراء نتيجة مع ّينة
رصف) .فقد تساعدنا الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
		 أو تأثري ّ
معي (مثل الت ّ
متغيين ،إال أنّه يستحيل إثبات السببية
		 واملامرسات  KAP surveyعىل تحديد الرابط بني ّ
تفس الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
		 لألسباب الواردة أعاله :لن ّ
معي .وعلينا دامئاً أن
ف
رص
ت
اعتامد
إىل
اد
ر
األف
أحد
تدفع
التي
املنطقية
		  KAP surveyاآلليات
ّ
ّ
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نقارن بالتثليث مكتَشَ فات الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyمع مصادر البيانات األخرى لنعرف قدر املستطاع املعلومات عن عالقات
السبب والنتيجة)Launiala, 2009( .

تم التأكّد من
• نجد بعض األسئلة املو َّحدة يف الدراسة االستقصائية بشأن حامية الطفل ،التي ّ
		 صالحيتها :ال يزال قطاع حامية الطفل قطاعاً جديدا ً نسبياً يف مجال التنمية ،وعىل عكس الص ّحة
		 أو التعليم ،ال يزال استعامل الطرائق الك ّمية نادرا ً .ونتيج ًة لذلك ،قليلة جدا ً هي األسئلة املو َّحدة
		 الخاصة بالدراسة االستقصائية بشأن حامية الطفل ،التي خضعت لالختبار وت ّم التأكّد من
مم يتوقّعه
		 صالحيتها بطريقة سليمة 1.فيكون تصميم األسئلة عاد ًة أصعب ويستهلك وقتاً أكرث ّ
		 الجميع ،ويجب صياغة أسئلة الدراسة االستقصائية واختبارها بدقّة شديدة للتأكّد من أ ّن
ُعتب املفاهيم مثل
		 املجيبني يفهمون لغة السؤال ومحتواه بالطريقة عينها .وبوجه خاص ،ت َ
يفسها الع ّدادون واملجيبون بطريقة مختلفة جدا ً .فإذا مل يت ّم
		 “الخطر” غامضة جدا ً وميكن أن ّ
		 تصميم أسئلة الدراسة االستقصائية والتأكّد من صالحيتها بدقّة ،فإ ّن البيانات التي ت ّم جمعها
		 قد ال تكون مفيدة.
• إنّ التغيريات يف املعارف واملواقف واملامرسات تحدث ببطء وقد ال ميكن رصدها بدراسة
		 استقصائية خالل دورة حياة الربنامج .غالباً ما تستغرق التغيريات التي نحتاج إىل الحصول
		 عليها من خالل الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات ،KAP survey
رصفات الوالدية واملجتمعية يف ما يتعلّق بالعقاب الجسدي وامل ُهني ،سنوات
		 مثل املواقف والت ّ
		 عديدة .ويف بعض األحيان ،قد مت ّر  5إىل  10سنوات أو أكرث حتّى نستطيع أن نس ِّجل تغيريا ً قابالً
		 للقياس .لذلك ،إذا كانت م ّدة الربنامج سنتني إىل ثالث سنوات فقط ،فمن غري املر َّجح أن تس ّجل
		 الدراسة االستقصائية تغيريا ً ملحوظاً .ويف هذا اإلطار ،قد تكون عمليات قياس التق ّدم والطرائق
		 النوعية مالمئة أكرث حتى نجمع املعلومات التي نحتاج إليها.

متى نُجري دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات KAP survey؟

أي نشاط لجمع البيانات ،سيستند توقيت الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
كام هي الحال يف ّ
واملواقف واملامرسات  KAP surveyإىل الحاجة إىل البيانات واالستعامالت املخطَّط لها .ففي حال ت ّم
إجراء الدراسة االستقصائية يف املراحل األوىل من املرشوع قبل القيام بالتخطيط الشامل والتطبيق ،قد
ت ُستع َمل البيانات من أجل تحسني النشاطات واملقاربات ،وتوجيه تخصيص املوارد ووضع خ ّط األساس
كل يشء يجري بسالسة ،فعاد ًة لن يكون يف
ملؤشات الرصد الرئيسية .وعلينا أن نتذكّر أنّه حتى لو كان ّ
ّ
األقل من تاريخ بدئنا كتابة بروتوكول الدراسة االستقصائية.
متناول يدنا تقرير نهايئ مل ّدة ثالثة أشهر عىل ّ

وقد يتأث ّر توقيت الدراسة االستقصائية أيضاً مبا إذا ك ّنا ننوي استعامل امل ُكتَشفات لدعم جهود املنارصة.
املؤشات
متوسطة املدى أو تيل عملية التدخّل حتى نتيح مقارنة ّ
فإذا ك ّنا نخطّط لدراسة استقصائية ّ
األساسية يف مراحل مختلفة من الزمن ،فمن املهم أن يت ّم التخطيط للدراسات االستقصائية املتتالية
أي تغيريات.
بحيث يكون توقيت ّ
كل منها بعيدا ً مبا يكفي عن توقيت األخرى حتى نتيح الوقت لحدوث ّ
ويُشار إىل أ ّن حدوث تغريات يف املواقف واملامرسات عىل األخص يحدث ببطء شديد بينام يكون متويل
املرشوع قصري األمد نسبياً.

املؤشات .MICS
 1ميكن إيجاد أمثلة عن األسئلة املو ّحدة حول مواضيع حامية الطفل ،التي ت ّم التأكيد عىل صالحيتها ،يف مسح عنقودي متعدّد ّ
http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
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املق ّدمة

املق ّدمة
تقل مدّ ة متويله عن السنتني ،فقد تفشل الدراسة االستقصائية يف اكتشاف أ ّي
إذا أردنا أن نق ّيم مرشوعاً ّ
تغيري .لذلك ،علينا أن ننظر يف الطرائق البديلة لتقييم املشاريع األقرص أمداً .فالدراسات االستقصائية
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveysتكاد تكون غري مالمئة عىل اإلطالق يف سياق
الحاالت الطارئة.

الخطوات الرئيسية

إ ّن إجراء املقابالت امليدانية ليس إال واحدا ً من بني األنشطة الكثرية املرتبطة بالدراسة االستقصائية بشأن
املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyوهو نتيجة شهور من التحضري .ومبا أ ّن املعارف واملواقف
خاصة جدا ً بسياقات اجتامعية وسياسية وثقافية مختلفة ،يُك َّرس الجزء األكرب من الوقت والطاقة يف الدراسة
ّ
االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyيف أغلب األحيان من أجل تصميم وتكييف
الطرائق واألدوات حتى تكون صالحة محلّياً.
التحضري
الخطوة األوىل :تحديد أهداف الدراسة االستقصائية .ستساعدنا املراجعة املكتبية  desk reviewعىل
نصح بأن تكون هذه العملية
تحديد مجاالت التحقيق الرئيسية ،وأسئلة البحث ،ورشيحة العيّنة؛ ويُ َ
عملية منهجية وتشاركية تشمل طاقم العمل يف الربنامج والجهات املعنية مثل الحكومة ،واليونيسيف،
واملنظّامت غري الحكومية الرشيكة ،واملجتمعات املحلّية عندما يكون ذلك مالمئاً.
الخطوة الثانية :وضع بروتوكول الدراسة االستقصائية .إ ّن الربوتوكول هو املستند املرجعي الرئييس
يفصل أهداف الدراسة االستقصائية ،وإطار وإجراءات أخذ العيّنات ،وخطّة العمل ،وخطط ضامن
الذي ّ
املؤسساتية ،وامليزانية ،واإلطار
الحامية
ات
ر
واعتبا
األخالقية،
ات
ر
واالعتبا
البيانات،
وتحليل
الجودة
ّ
ومفصلة من املبادئ التوجيهية للعمل امليداين
الزمني .كذلك ،يق ّدم الربوتوكول مجموعة واضحة
َّ
والتحليل ،وميكن أ ّن يُرفَع أيضاً للجهات املعنية أو ملجالس املراجعة.
الخطوة الثالثة :تصميم استبيان الدراسة االستقصائية .يقوم االستبيان املتني عىل أساس مراجعة شاملة
ودقيقة للكتابات واملعلومات النوعية من رشيحة الدراسة وعنها .ويجب أن يخضع الختبار ميداين وأن
يت ّم التأكّد من صالحيته حتى نضمن أ ّن األسئلة ُمص َّممة بطريقة تتيح للمجيبني فه َمها من جهة ،ولطاقم
عمل الدراسة إدارت َها بسهولة من جهة أخرى .ويف الكثري من الحاالت ،يت ّم إعداد االستبيانات بعد إجراء
بحث تط ّوري باستعامل الطرائق النوعية.
التطبيق
الخطوة الرابعة :إجراء الدراسة االستقصائية .يبدأ العمل امليداين بتوظيف فريق البحث وتدريبه ،وهو
يعتمد كثريا ً عىل القيادة القوية وعىل دعم طاقم العمل اإلداري واللوجستي .ويجب أن يشكّل ضامن
جودة البيانات عىل الدوام جزءا ً ال يتج ّزأ من العمل امليداين من خالل امللخَّصات اليومية ،واملراجعة،
والتحقّق.
بعد التطبيق (التحليل ،وكتابة التقرير ،والنرش ،واستعامل البيانات)
الخطوة الخامسة :إدخال البيانات ،وتنقيتها ،وتحليلها مبا يف ذلك تفسري امل ُكتَشَ فات .تق ّدم هذه الخطوة
فرص ًة ق ّيمة إلرشاك الجهات املعنية ،مبا يف ذلك املستفيدين ،يف فهم املعلومات التي جمعناها والتحفيز
عىل العمل.
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الخطوة السادسة :اإلبالغ واستعامل البيانات .إ ّن التوصيل الناجح مل ُكتَشَ فات الدراسات بشأن املعارف واملواقف واملامرسات يتطلّب
لكل مستخدم ومجموعة ُمسته َدفة .ويجب أن يشرتك طاقم العمل يف تفسري امل ُكتَشَ فات
ترجمة البيانات إىل أشكال ورسائل مح ّددة ّ
وترجمتها إىل خطط عمل ومواد .ويُشار إىل أ ّن نرش البيانات بني الجهات املعنية واملجتمعات املحلّية قد يقتيض ورشات عمل وطنية
لكل مجموعة ُمسته َدفة مبا يف ذلك ملخّصات األحداث ،والتقارير ،واملقاالت،
وإقليمية ومحلّية ،وإنشاء منتَجات تواصل مختلفة ّ
والعروض.

تقدير مواردنا

يختلف الوقت الرضوري واملوارد املطلوبة لدراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyباختالف نطاق الدراسة
االستقصائية ومداها – أي كلّام كانت الع ّينة أكرب ومجموعة املواضيع التي تهدف إىل تغطيتها أوسع ،دعت الحاجة إىل املزيد من املوارد.

ليبرييا

سرياليون

الغاية من الدراسة
االستقصائية

وضع خط األساس للمعارف واملواقف واملامرسات
املرتبطة مبسائل الحامية املتعلّقة باألطفال املحرومني من
الرعاية الوالدية املالمئة يف املجتمعات املحلّية التي تت ّم
فيها عمليات منظّمة رعاية األطفال.
تحديد املوارد بالنسبة إىل األطفال امل ُستض َعفني يف
املقاطعات امل ُستَهدَفة والعوائق أو عوامل التمكني
املرتبطة بانتهاكات حقوق األطفال ووصولهم إىل خدمات
االستجابة واستعدادهم الستعاملها.

جمع بيانات خط األساس يف مناطق عمليات منظّمة
رعاية األطفال بهدف رصد وتقييم مرشوع حول منع
حمل املراهقات واالستجابة له.
استكشاف معارف األطفال واملسؤولني ،ومواقفهم
ومامرساتهم املرتبطة بالجندر ،وباإلساءة واالستغالل
الجنس َيني ،وبالص ّحة الجنسية واإلنجابية من أجل توجيه
اسرتاتيجيات التواصل الخاصة بتغيري السلوك ،إضاف ًة إىل
تصميم التدخّالت من أجل تحسني الحامية املجتمعية
لألطفال.

كم من الوقت
استغرقت؟

أكرث بقليل من خمسة أشهر ،خ ُّص َصت ثالثة أشهر منها
للعمل التحضريي الذي تض ّمن بحثاً تط ّورياً أساسياً
(مجموعات الرتكيز واملقابالت) وعدد من األسابيع
لتصميم أدوات جمع البيانات واختبارها وتحضريها
بشكلها النهايئ.
 متّت متضية  4أسابيع يف جمع البيانات يف امليدان من
مجموع  1160مقدم رعاية و 387طفالً.
 ت ّم تخصيص  8أسابيع إلدخال البيانات وتنقيتها
وتحليلها ،ولكتابة التقرير النهايئ.

استغرقت الدراسة االستقصائية شهرين تقريباً:
 أسبوعان للتحضري مبا يف ذلك تصميم األدوات
وتحضريها بشكلها النهايئ.
 متّت متضية أسبوعني يف جمع البيانات يف امليدان من
 420شخصاً راشدا ً و 420طفالً.
 أسبوعان إلدخال البيانات وتنقيتها وتحليلها.

َمن كان ضمن فريق
الدراسة االستقصائية؟

 مدير للدراسة االستقصائية (مستشار دولي)
 3 قادة فرق ميدانية
 9 عدّادين
 موظَّفان إلدخال البيانات
كان فريق عمل منظّمة رعاية األطفال قادرا ً على ملء
نصف المراكز تقريباً في فريق الدراسة االستقصائية.
قامت الدراسة االستقصائية بإشراك الجهات المعنية من
خاصة.
خالل لجنة استشارية ّ









كيف اس ُتعملت
املعلومات؟





كم بلغت تكلفتها؟
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ت ّم نشر تقرير الدراسة االستقصائية بين الجهات
المعنية األساسيية من خالل  7ورشات عمل ُعقدت
في العاصمة وفي  6مقاطعات للمشروع
ت ّمت صياغة مسودّة لوثيقة مناصرة وتقديمها في
اجتماع على مستوى عا ٍل مع الحكومة الوطنية
وشركاء األمم المتّحدة.

 40.000 دوالر أميركي
حصل الربنامج عىل متويل يبلغ  4مليون دوالر أمرييك.
وكانت امليزانية اإلجاملية التي ت ّم التخطيط لها للدراسة
االستقصائية تبلغ  21.600دوالر أمرييك ،ولك ّن ذلك مل
يشمل تكاليف النقل واملعيشة .كام ت ّم توظيف مستشار
دويل ليدير الدراسة االستقصائية عىل مدى  60يوماً ملدّة
 5أشهر.

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل




مدير للدراسة االستقصائية (قام فريق عمل االستجابة
للطوارئ في برنامج حماية الطفل التابع للمنظّمة
الدولية لرعاية األطفال ،بالمساعدة على إجراء
الدراسة االستقصائية على مدى  7أسابيع)
مستشار وطني موظَّف لمدّة  3أسابيع لتقديم الدعم
التقني
قائدا فريق ميداني كلّفهما فريق حماية الطفل
بتقديم الدعم للدراسة االستقصائية على مدى
 7أسابيع
 12عدّادا ً ت ّم توظيفهم من خارج البرنامج
 8موظّفين إلدخال البيانات ت ّم توظيفهم من خارج
البرنامج
ُعقدَت ورشة عمل لنشر المعلومات ضمن
المجتمعات المحلّية ال ُمستَهدَفة
استُعملت ال ُمكتَشَ فات لتوجيه تصميم البرنامج
وكمستند مرجعي من أجل الدراسات المستقبلية

 25.717 دوالرا ً أميركياً
حصل املرشوع عىل متويل يبلغ  200.000دوالر أمرييك
ملدّة  18شهرا ً .وت ّم توظيف مستشار وطني ملدّة 3
أسابيع من أجل تقديم الدعم التقني .أما إدراة الدراسة
االستقصائية فتوالها فريق عمل االستجابة للطوارئ يف
برنامج حامية الطفل التابع للمنظّمة الدولية لرعاية
األطفال عىل مدى  7أسابيع.

املق ّدمة

املق ّدمة
امليزانية – تختلف التكاليف بشكل ملحوظ يف أطر مختلفة ،ولكن ،من املمكن القيام بتقدير تقريبي
حتى نح ّدد ما إذا كان ميكن إجراء الدراسة االستقصائية ضمن ميزانية مرشوعنا أو برنامجنا .وكتقدير
األقل إلجراء دراسة استقصائية بشأن
تقريبي ،قد نحتاج إىل ما بني  15.000و 25.000دوالر أمرييك عىل ّ
املعارف واملواقف واملامرسات  .KAP surveyوبحسب نطاق دراستنا االستقصائية وحجمها ،قد نحتاج
إىل ما بني  50.000و 75.000دوالر أمرييك .وإذا ك ّنا سنجري الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  KAP surveyعند خط األساس وسنك ّررها عند مرحلة التقييم النهايئ ،فعلينا أن نتذكّر أيضاً
أن نض ّمن تكلفة الدراستني االستقصائيّتني الكاملتني يف إجاميل ميزانية مرشوعنا أو برنامجنا .ويُشار إىل
أ ّن منوذجاً بسيطاً عن امليزانية موجود يف امللحق ب.
فريق العمل – كح ّد أدىن ،يجب أن يتألّف فريق الدراسة االستقصائية من:
يتول تنسيق الدراسة من
املحل األ ّويل وهو ّ
 مدير الدراسة االستقصائية – يكون املرجع ّ
البداية حتى النهاية.
		
 قادة الفرق امليدانية – يرشفون عىل ِفرق جمع البيانات ويتأكّدون من نوعية البيانات بينام
يت ّم جمعها.
		
 الع ّدادون – يجمعون البيانات مبارش ًة من الرشيحة السكّانية امل ُستَه َدفة.
 موظّفو إدخال البيانات – يُدخلون البيانات ويقومون بعمليات التحقّق األساسية منها بينام
يجري العمل امليداين ،ومبارش ًة عند انتهائه.
		
 طاقم عمل الربنامج – سيشارك يف ورشات عمل التخطيط والتصميم وتحليل البيانات ،وعىل
نحو مثايل أيضاً ت ُتاح له فرصة أن يشغل أدوار فريق الدراسة االستقصائية مثل املرشفني أو
		
الع ّدادين.
		
 الدعم (اإلداري ،واملايل ،واللوجستي) – سيكون أساسياً طوال م ّدة تنفيذ الدراسة االستقصائية
ويجب أن يت ّم إرشاك املرجعيات األ ّولية كجزء ال يتج ّزأ من فريق الدراسة االستقصائية منذ
		
البداية.
		
مفصل أكرث يف الفصل .5
تت ّم مناقشة أدوار فريق الدراسة االستقصائية بشكل ّ
الوقت – قد تستغرق الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyبني
 3و 6أشهر من تحضري بروتوكول الدراسة االستقصائية وحتى التقرير النهايئ .ومع أ ّن العمل امليداين
قد ال يدوم أكرث من بضعة أسابيع ،إال أ ّن املراحل التحضريية – مبا يف ذلك وضع مسو ّدة الربوتوكول،
وتصميم أدوات جمع البيانات واختبارها ومراجعتها ،وتدريب طاقم عمل الدراسة االستقصائية -تتطلّب
الكثري من الوقت .وإذا احتجنا إىل االستعانة بالدعم التقني الخارجي ،فعلينا أال ننىس احتساب الوقت
للتوظيف.
الخرباء – من املهم أن تكون الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
تحت قيادة وإرشاف شخص محرتف خضع للتدريب عىل طرائق البحث واكتسب الخربة امليدانية ذات
الصلة من أجل ضامن الجودة العالية .وت ُعتَرب الخربة يف البحث الك ّمي رضورية لفهم كيفية التخفيف
من األخطار التي قد تتع ّرض لها صالحية البيانات وجودتها .وإذا مل يكن الخرباء متوافرين يف الربنامج،
فيُنصح بش ّدة االستعانة بالقيادة التقنية من جامعة معيّنة ،أو منظّمة بحوث ،أو رشكة استشارات ،أو
باحث مستقل .وقد يُستَعمل منوذج الرشوط املرجعية يف امللحق ج كنموذج لتفويض الدعم االستشاري
التقني .فضالً عن ذلك ،ق ّدمت منظّمة رعاية األطفال التوجيه حول تفويض املستشارين يف كت ّيب
التقييم (الرجاء مراجعة مواد املطالعة اإلضافية).

املق ّدمة
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وقبل املبارشة بدراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyاملتعلّقة بحامية
الطفل ،يُنصح بش ّدة السعي إىل الحصول عىل الدعم التقني من مستشار للرصد والتقييم .وبحسب
نطاق العمل ومنحة املرشوع التي ترتبط بها الدراسة االستقصائية ،علينا أن نتّصل بـ:
• مستشاري الرصد والتقييم يف أعضاء منظّمة رعاية األطفال
• مجموعة عمل الرصد والتقييم يف مبادرة حامية الطفل cpi.me@rb.se
• مستشار الرصد والتقييم اإلقليمي يف املنظّمة الدولية لرعاية األطفال

الخالصة وقامئة املراجعة

ما يجب فعله! قبل البدء بدراسة استقصائية جديدة بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 ،KAP surveyعلينا أن منأل قامئة املراجعة أدناه .وعلينا أن نكون قادرين عىل اإلجابة بـ”نعم” عىل
األسئلة التالية قبل املبارشة بدراسة استقصائية جديدة بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
.KAP survey
هل إنّ الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyمالمئة لربنامج حامية الطفل الخاص بنا؟ منأل
قامئة املراجعة هذه قبل البدء:
 هل ح ّددنا بوضوح االحتياجات والجامهري الرئيسية الخاصة باملعلومات املتعلّقة باملعارف واملواقف واملامرسات املرتبطة
بحامية الطفل يف منطقة برنامجنا؟ وهل نعرف كيف سيت ّم استعامل البيانات و َمن سيستعملها؟
أي مدى يجب أن تكون املعلومات دقيقة؟
 هل ناقشنا مع الجامهري األ ّولية إىل ّ
 هل بحثنا عن البيانات املوجودة التي ميكن استعاملها أو إعادة تحليلها؟ وهل نحن واثقون من أنّه مل يت ّم إجراء دراسات
مامثلة مؤ ّخرا ً ضمن الرشيحة السكّانية موضع االهتامم؟
 هل أخذنا بعني االعتبار مجموعة الطرائق التي ميكن استعاملها من أجل جمع املعلومات املطلوبة؟
 بعد النظر يف مجموعة الطرائق ،هل ميكننا أن نرشح السبب الذي يقف وراء حاجتنا إىل البيانات الك ّمية؟
 هل ميلك الربنامج األموال الكافية امل ُ َّدخَرة من أجل إجراء الدراسة االستقصائية؟
 هل يُتاح للربنامج الوقت الكايف إلجراء الدراسة االستقصائية؟
 هل نجد يف الربنامج الخرباء التقنيني الالزمني لتصميم الدراسة االستقصائية وإجرائها؟ وإذا مل تكن هذه هي الحال ،فهل
ح ّددنا الخرباء التقنيني الخارجيني لقيادة الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات؟
 هل نجد يف الفريق عضوا ً يتمتّع ببعض الخربة يف تصميم الدراسة االستقصائية وتنفيذها وميكنه أن يضطلع مبه ّمة مدير
الدراسة االستقصائية مل ّدة  3-6أشهر؟
 هل لدينا رشكاء محلّيون أو وطنيون قد يكونون قادرين عىل دعم الجهود؟
 إذا كانت الدراسة االستقصائية ستز ّودنا ببيانات خط األساس بهدف التقييم ،فهل لدينا التمويل الالزم لتكرار الدراسة
االستقصائية الحقاً يف دورة حياة املرشوع؟
كل هذه األسئلة ،ميكننا االنتقال إىل الفصل التايل والبدء بتصميم دراستنا االستقصائية بشأن املعارف
إذا أجبنا بـ “نعم” عىل ّ
واملواقف واملامرسات !KAP survey
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الخطوة األوىل :التعريف بأهداف الدراسة االستقصائية
األنشطة الرئيسية

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

مراجعة املعلومات املوجودة
تحديد غاية الدراسة االستقصائية وأهدافها
تحديد مجاالت التحقيق
تحديد أسئلة البحث األساسية
تحديد رشيحة الدراسة االستقصائية
رسم خطّة ألخذ الع ّينات

النتائج





المراجعة المكتبية Desk review
الشروط المرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية
الهيكليات الموضوعة إلدارة الدراسة االستقصائية ولإلشراف التقني عليها (مثل:
فريق إدارة الدراسة االستقصائية و/أو اللجنة االستشارية)
توظيف الخبراء التقنيين الخارجيين الذين سنحتاج إليهم من أجل الدراسة
االستقصائية

Introduction

الخطوة األوىل :التعريف بأهداف الدراسة االستقصائية
إ ّن نقطة االنطالق األهم تقوم عىل تحديد األهداف الرئيسية الخاصة بالدراسة االستقصائية والتعبري عنها
بوضوح ،وتخطيط كيفية استعاملنا للنتائج .وعلينا أن نكون قد ح ّددنا أصالً احتياجاتنا املرتبطة باملعلومات يف
برنامجنا إضاف ًة إىل استعامالت البيانات من أجل اتّخاذ قرار بأ ّن الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  KAP surveyرضورية .ويسعى هذا القسم إىل توجيهنا لتحسني هدف الدراسة االستقصائية أكرث،
ومبؤشات مح ّددة لحامية الطفل.
بربط الدراسة االستقصائية باإلطار املفاهيمي واملنطقي الخاص مبرشوعنا
ّ

 1.1مراجعة املعلومات املوجودة

من شأن املراجعة الشاملة للكتابات أن تخربنا مبا هو معروف أصالً عن مسائل حامية الطفل ،وأن تسلّط الضوء
عىل الثغرات يف املعلومات التي قد تحتاج إىل املزيد من االستكشاف ،وأن ت ُج ّنبنا املضاعفة غري الرضورية لجهود
جمع البيانات.

ومن أجل فهم بعض من إطار مسائل حامية الطفل يف البلد ،علينا أن نبدأ مبراجعة البيانات املوجودة املرتبطة
بالدراسة االستقصائية الوطنية ،مثل أحدث ما صدر عن:
املؤشات  – MICSت ُجري منظّمة اليونيسيف هذه الدراسة االستقصائية الوطنية
• املسح العنقودي املتعدّ د ّ
التي تجمع البيانات يف مجموعة من القضايا املتعلّقة بالطفل ،مبا يف ذلك العقاب الجسدي وامل ُهني ،وعاملة
األطفال ،والزواج املبكر ،وختان اإلناث .الرابطhttp://www.unicef.org/statistics/index_24302.html:
• الدراسات االستقصائية الخاصة مبنظّمة العمل الدولية – ت ُجري منظّمة العمل الدولية بانتظام الدراسات
االستقصائية الوطنية ودون الوطنية حول انتشار عاملة األطفال وأشكالها .الرابط:
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/
Questionnairessurveysandreports/lang--en/index.htm
• الدراسات االستقصائية الدميغرافية بشأن الص ّحة – ت ُجرى الدراسات االستقصائية الدميغرافية بشأن الص ّحة
كل بلد ،وهي تجمع املعلومات عن الرتكيبة األرسية ،ومسائل الرعاية،
كل سنتني إىل  5سنوات يف ّ
عاد ًة ّ
والعنف يف البيت ،والزواج املبكر ،وحمل املراهقات ،ومواضيع أخرى مرتبطة بحامية الطفل .الرابط:
http://www.measuredhs.com/

22

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

الخطوة األوىل :التعريف بأهداف الدراسة االستقصائية

الخطوة األوىل
• الدراسة االستقصائية ملؤرش فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسبة – تجمع
باملؤشات األساسية لفريوس نقص املناعة البرشية
الكثري من البلدان البيانات املنتظمة املرتبطة
ّ
ومتالزمة نقص املناعة املكتسبة .وميكن أن يكون البعض منها متّصالً بوضع برامج حامية الطفل،
ال سيّام البيانات املرتبطة مبواضيع الرتكيبة األُرسية ،وعدد األطفال أيتام أحد الوال َدين أو كالهام،
رضرين .الرابط:
والوصول إىل الخدمات األساسية امل ُق َّدمة لألطفال املت ّ
http://www.measuredhs.com/What-We-Do/Survey-Types/AIS.cfm
ومن ث ّم ،نبحث عن الدراسات االستقصائية الك ّمية أو الدراسات النوعية يف منطقة برنامجنا ،التي قد
تعالج مواضيع مامثلة لتلك التي نريد دراستها .ويف حال عدم توافر الكتابات حول املنطقة الجغرافية
نوسع بحثنا عىل املستوى الوطني أو الدويل ليشمل املناطق أو املجموعات
موضع االهتامم ،علينا أن ّ
السكانية التي تتشارك الخصائص االجتامعية واالقتصادية أو الثقافية أو الدميغرافية الرئيسية .كذلك،
نسأل الزمالء العاملني يف الوزارات ذات الصلة ،أو يف وكاالت األمم املتّحدة (مثل اليونيسيف ،ومف ّوضية
األمم املتّحدة لشؤون الالجئني  ،UNHCRوبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز  ،UNAIDSواملنظّمة الدولية للهجرة  ،IOMومنظّمة العمل الدولية) ،أو يف املنظّامت
عم إذا كان لديهم ما يتشاركونه من معلومات ،أو بيانات أو خربات .وقد تتض ّمن
غري الحكومية األخرىّ ،
مصادر املعلومات املحت َملة ما ييل:
املؤشات  ،MICSوبرنامج االستقصاءات
• الدراسات االستقصائية الوطنية (املسح العنقودي املتع ّدد ّ
الدميغرافية والص ّحية  ،DHSوالدراسة االستقصائية ملؤرش فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة
نقص املناعة املكتسبة) – الرجاء مراجعة ما ورد أعاله ملعرفة الروابط
• مركز املوارد يف منظّمة رعاية األطفال – http://resourcecentre.savethechildren.se
• قاعدة بيانات البنك الدويل – http://data.worldbank.org/topic
• إحصائيات مف ّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني – UNHCR
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html
• مبادرة البحث الخاص بالعنف الجنيس – http://www.svri.org/
• شبكة تعلّم الرعاية والحامية لألطفال يف البلدان املتأث ّرة باألزمات – CPC
http://www.cpcnetwork.org/
• منتدى السياسات من أجل الطفل األفريقي – http://www.africanchildforum.org/site/
• منظّمة العمل الدولية – http://www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm
أما األمكنة العامة األخرى التي ميكننا أن نجد فيها األبحاث والبيانات الثانوية فهي:
• بيانات الربنامج الوطني لحامية الطفل
• املنشورات واملستندات من املنظّامت الرشيكة
املجلت
ّ
•
• الصحف املحلّية
• أطروحات املاجستري أو الدكتوراه
• الخرباء املحلّيون ولجان حامية الطفل

 1.2تحديد غاية الدراسة االستقصائية وأهدافها

بعد مراجعتنا املوارد املوجودة ،يجب أن نكون قد ك ّونا فكرة واضحة عن الثغرات يف املعلومات التي
ميكننا أن منألها بدراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  .KAP surveyويف هذه
املرحلة ،من املهم التعبري عن األهداف األساسية للدراسة االستقصائية والتخطيط لكيفية استعامل
النتائج بالتحديد .وقد تكون غاية الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyأمرا ً واحدا ً أو مزيجاً مام ييل:
• االستكشاف :لجمع معلومات غري معروفة تتعلّق مبسألة تخص حامية الطفل تكون إما بسبب
معرفتنا القليل من املعلومات عن الرشيحة السكّانية قيد البحث أو ألنّه مل يت ّم استكشاف املوضوع
املح ّدد بعمق.
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• اختبار مقاربة أو فرض ّية مع ّينة :قد ت ُستَعمل الدراسة االستقصائية الختبار الفرضيات التي تشكّل
أساس اسرتاتيجيات الربنامج ومقارباته .فمثالً :قد ت ُستَعمل الدراسة االستقصائية الختبار الروابط بني
معرفة األطر القانونية املرتبطة بعاملة األطفال ،واملواقف تجاه عاملة األطفال املؤذية ،واملامرسة
بح ّد ذاتها.
ملؤشات الربنامج
• وضع خط األساس :قد ت ُستَعمل الدراسة االستقصائية لوضع بيانات خط األساس ّ
التغيات وتقييمها .مالحظة :إذا كانت
الرئيسية التي سيت ّم تت ّبعها مع مرور الوقت من أجل قياس ّ
كل الدراسات
الغاية من الدراسة االستقصائية هي توفري خط األساس ،فينبغي أن تستعمل ّ
االستقصائية الالحقة الطريق َة واألدوات نفسها حتى تكون قابلة للمقارنة.
املؤشات الرئيسية لحامية الطفل باستعامل
• التقييم :إذا كنا قد ح ّددنا قيم خ ّط األساس بالنسبة إىل ّ
الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  ،KAP surveyميكن أن نستعمل الطرائق
التغيات مع مرور الوقت
واألدوات املتطابقة حتى نحصل عىل البيانات التي ميكن مقارنتها لنقيس ّ
و/أو بني املجموعات السكّانية التي ميكن ربطها بنشاطات الربنامج.
ما يجب فعله! نرجع إىل اإلطار املنطقي لربنامجنا أو مرشوعنا لنضمن أنّ أهداف الدراسة االستقصائية
ومؤشاته.
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyتتامىش متاماً مع أهداف الربنامج ّ
من املر ّجح أن يكون للدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyعدد من
األهداف املرتابطة ،فمثالً ،قد نو ّد أن نستعمل الدراسة االستقصائية نفسها لنح ّدد بيانات خ ّط األساس
حول املعارف املتّصلة مبجموعة من مسائل حامية الطفل ،ولغة االختبار ومنطقه من أجل تقديم
املعلومات لتطوير موا ّد التواصل ،ويف الوقت عينه ،لنجمع األدلّة املتعلّقة بانتشار بعض مخاطر الحامية
مهمً رفع فائدة الجهود املبذولة لجمع
من أجل دعم املنارصة لتخصيص املوارد الحكومية .وبينام يُعترب ّ
البيانات إىل الح ّد األقىص ،إال أنّه يف مجال واسع جدا ً مثل حامية الطفل ،مث ّة خطر حقيقي يف أن تصبح
الدراسة االستقصائية طويلة جدا ً وصعبة اإلدارة لتالئم الغايات املتع ّددة .ويف أغلب األحيان ،عندما
خصص جزء كبري من الوقت لتقصري االستبيان وتنسيقه
يت ّم تصميم األدوات وإخضاعها الختبار قبيل ،يُ َّ
 /وتبسيطه من أجل معرفة املعلومات األساسية أكرث من سواها فقط ،وتج ّنب إتعاب ُمجري املقابلة
والشخص املشارك فيها.
يف الحقيقة ،إ ّن قطاع حامية الطفل هو قطاع واسع جدا ً يغطّي مجموعة من املسائل املواضيعية مثل:
األطفال املحرومون من الرعاية املالمئة  ،CWACواألطفال املتنقّلون  ،CoMوالعقاب الجسدي وامل ُهني،
واإلساءة الجنسية واالستغالل ،وعمل األطفال ،وقضاء األحداث ،والزواج امل ُبكر ،واملامرسات التقليدية
املؤذية وغريها .ويوجد أيضاً مجموعة من مجاالت الربنامج املندمجة مثل :الوصول إىل الخدمات،
واألعراف واملامرسات االجتامعية ،واإلبالغ عن اإلساءة ...وال تستطيع دراسة استقصائية وحيدة بشأن
كل هذه القضايا ،ولك ّنها ستغطّي بشكل ف ّعال
املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyأن تغطّي ّ
موضوعاً ثانوياً واحدا ً ال أكرث.
أما لتفادي التعديل املف َرط يف املراحل الالحقة ،فمن املهم أن نركّز ونحافظ عىل الرتكيز من خالل
التخطيط لكيفية استعامل املعلومات املختلفة وإعطاء األولوية ألهداف الدراسة االستقصائية .فمن
كل الجهات املعنية من البداية بشأن الرتكيز املواضيعي للدراسة
الرضوري ات ّخاذ القرار واالت ّفاق مع ّ
االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyضمن املجموعة األوسع ملسائل حامية
ومؤشاته .ويُشار إىل أ ّن عقد ورشة عمل قصرية
الطفل ،ويجب أن يتوافق ذلك مع أهداف الربنامج ّ
تض ّم طاقم عمل الربنامج ،واملمثّلني الحكوميني ،والجهات املعنية امل ُحتَ َملة األخرى يُ َع ّد طريق ًة ب ّناءة
ملعالجة هذه العملية وهي تُرشك الفرق يف املراحل األوىل من تص ّور الدراسة االستقصائية.
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ما يجب فعله! نكتب هدف (أهداف) دراستنا االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyيف جملة أو جملتني.
ونجد يف ما ييل بعض األمثلة التوضيحية:
“جمع معلومات خ ّط األساس حول معارف مق ّدمي الرعاية ومواقفهم ومامرساتهم يف ما يتعلّق
بالعنف الجندري واإلساءة الجنسية”[ .خ ّط األساس]
“استكشاف مواقف ومامرسات السكّان بشكل عام يف ما يتعلّق بعاملة األطفال؛ وتحديد العوامل
الفردية واالجتامعية والبيئية التي تع ّرض األطفال لخطر اإلساءة الجنسية”[ .االستكشاف]
“تحديد املوارد بالنسبة إىل األطفال امل ُستض َعفني إضاف ًة إىل العوائق أو عوامل التمكني التي تؤث ّر عىل
وصول األطفال إىل خدمات الوقاية واالستجابة املتعلّقة بحامية الطفل واستعدادهم الستعاملها”.
[االستكشاف].
املحل ومواقفهم يف ما يتعلّق بحقوق األطفال بالحامية بعد
التغيات يف وعي أفراد املجتمع ّ
“قياس ّ
حملة تواصل تجريها اللجان املحلّية لحامية الطفل”[ .اختبار مقاربة أو فرضية  /تقييم]
ما يجب فعله! نراجع هدف الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
ونتأكّد من أنّه (أ) واقعي؛ (ب) ومركَّز؛ (ج) وذو صلة.
كل غاية مختلفة ،أو مجموعة ُمسته َدفة أو مجال استطالع ،ستحتاج
وعلينا أن نتذكّر أنّه بالنسبة إىل ّ
الدراسة االستقصائية إىل تضمني مجموعة أوسع من األسئلة أو ع ّينة أكرب ،وهذا ما سيزيد بشكل
متناسب الوقت واملوارد الالزمة لتصميم األدوات ولجمع البيانات وتحليلها.
الرسم الرابع .إدارة الدراسة االستقصائية – تكوين الفريق
يجب أن ُينظَر إىل الدراسة االستقصائية عىل أنّها مرشوع ض ّيق النطاق يتطلّب دعم طاقم العمل التقني وطاقم عمل الربنامج
إضاف ًة إىل الفرق اللوجستية واإلدارية واملالية .ويُشار إىل أنّ تشكيل فريق اإلدارة ميكن أن يساعد عىل جمع تلك املوارد واملناظري
والحل الجذري للمشكالت .ويجب أن
ّ
كل مرحلة من الدراسة االستقصائية وتوفري منتدى التّخاذ القرارات
املختلفة ،وتنظيم ّ
يشرتك فريق إدارة الدراسة االستقصائية يف املراحل األوىل يف عملية التص ّور والتخطيط يف ظل وجود نطاق عمل واضح جداً
العضوية
• مدير برنامج حامية الطفل (و/أو مدير الدراسة االستقصائية
أي عضو من فريق العمل لالضطالع بهذا
إذا ت ّم تعيني ّ
الدور)
• الفريق اإلداري
• الفريق املايل
• الفريق اللوجستي
• عضو من فريق اإلدارة العليا يف منظّمة رعاية األطفال
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• اإلحالة وعملية اتخّاذ القرارات املرتبطة بالدراسة
االستقصائية
• تواتر االجتامعات وم ّدتها
• جدول األعامل لالجتامعات الروتينية
• توقّعات أعضاء الفريق
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 1.3تحديد مجاالت التحقيق

ما الذي نريد أن نعرفه؟
ميكن أن تجمع الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveysمجموع ًة
واسعة من املعلومات عن معارف األفراد ومواقفهم ومعتقداتهم يف ما يتعلّق بحامية الطفل وأن تق ّدم
بعض التحليل بشأن كيفية ارتباطها باملامرسات يف البيت أو املدارس أو البيئات األخرى .ومن الرضوري أ ّن
نح ّدد بدقّة املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها برنامجنا من أجل تصميم أداة ستلتقط تلك املعلومات.
ما يجب فعله! ند ّون الئحة باملواضيع الرئيسية التي ستحقّق فيها الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
واملواقف واملامرسات .KAP survey

قد تتض ّمن بعض مجاالت التحقيق الرئيسية ما ييل:
• املعتقدات الشائعة بشأن االحتياجات وحقوق األطفال بالحامية
• االطالع عىل القوانني والخدمات واملوارد
• العوائق الفردية أو االجتامعية أو الهيكلية أمام اإلبالغ عن اإلساءة ،وااللتحاق باملدرسة ،واستعامل
آليات الحامية املوجودة
• اآلليات املجتمعية املوجودة املتعلّقة بحامية الطفل
• انتشار املواقف اإليجابية أو السلبية تجاه الزواج املبكر ،وتأمني الكفالة (ضمن األرس البديلة) ،والعقاب
املؤسساتية...
الجسدي أو امل ُهني ،والرعاية ّ
وكلّام ك ّنا أكرث دقّة يف تحديد مجاالت التحقيق أو أسئلة البحث ،كان تطوير أدوات الدراسة االستقصائية التي تطلب املعلومات
التي نحتاج إليها مبارشاً أكرث.
نصح بش ّدة أن نراجع اإلطار املنطقي لربنامجنا ملساعدتنا عىل تحديد مجاالت التحقيق .ويف بعض
ويُ َ
مؤش الربنامج بشكل مبارش مع أحد مجاالت التحقيق وأسئلة البحث/التقييم
الحاالت ،سيتناسب ّ
األساسية.
الرسم الخامس .تحديد مجاالت التحقيق
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هدف الربنامج

النتيجة

املؤش
ّ

مجاالت التحقيق

تعزيز الرعاية الوالدية
وتج ّنب االنفصال األُرسي:
إ ّن العائالت املع َّرضة
للمخاطر تكون قادرة
عىل تأمني الرعاية الج ّيدة
لألطفال عندما تدعم
املجتمعات املحلّية الرعاية
األُرسية بشكل فعال.

يت ّم متكني العائالت
املع َّرضة للمخاطر ودعمها
من أجل بناء بيت سليم
وحاضن يكون آمناً
اقتصادياً.

نسبة األهل أو مق ّدمي
الرعاية يف مناطق عمليات
منظّمة رعاية األطفال،
الذين يفهمون أثر العقاب
الجسدي وامل ُهني عىل
األطفال.

ما هي املواقف
واملامرسات الشائعة بني
األهل ومق ّدمي الرعاية،
املرتبطة باستعامل العقاب
الجسدي أو امل ُهني؟

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

نسبة األهل أو مق ّدمي
الرعاية يف مناطق عمليات
منظّمة رعاية األطفال
الذين يلجأون إىل العقاب
الجسدي وامل ُهني كوسيلة
لتأديب أطفالهم.

ما هي العوامل املرتبطة
باستعامل العقاب
الجسدي أو املهني أو التي
تؤث ّر عليه؟

الخطوة األوىل :التعريف بأهداف الدراسة االستقصائية

الخطوة األوىل
قد يكون للكثري من الربامج أهداف ترمي إىل إحداث تغيري يف سلوك املجموعة السكّانية امل ُستَه َدفة
بشأن موضوع مح ّدد مثل العقاب الجسدي أو عاملة األطفال .ولك ّن سلوك البرش معقَّد جدا ً وقد يتأث ّر
بعدد من العوامل املختلفة ضمن نطاق سلطة نشاطات الربنامج وخارج هذا النطاق .أما أطر الربامج
القوية ،فهي تأخذ بعني االعتبار تعقيد سلوك البرش عند تصميم التدخّالت ،فال تعالج تقديم الخدمة
فحسب ،بل تعالج طلبها أيضاً.

مشاركة األطفال

ميكن أن يُدعى األطفال إىل املشاركة يف تحديد أهداف الدراسة االستقصائية ومجاالت التحقيق ،ويف وضع أسئلة
البحث.
 تشكيل لجنة استشارية مؤلَّفة من األطفال ضمن املجموعة السكّانية امل ُستَه َدفة حتى يتمكّنوا من املشاركة
يف تصميم الدراسة االستقصائية
خاصة بالتصميم؛ تكليف األطفال إجراء بحث بسيط بني أقرانهم الكتشاف األسئلة الرئيسية
 عقد ورشة عمل ّ
للبحث.
 عقد نقاشات مجموعة الرتكيز مع األطفال ملعرفة وجهات نظرهم يف موضوع الدراسة االستقصائية
ومواضيعها.
مثالً ،عند معالجة اإلبالغ عن إساءة ،من الرضوري ولكن نادرا ً ما يكون مناسباً ،أن نضع اآلليات
العملية لإلبالغ واالستجابة فحسب ،مبا أ ّن ات ّخاذ القرار باإلبالغ عن حالة مع ّينة يتأث ّر كثريا ً باملعتقدات
واملامرسات املرتبطة باإلساءة والخصوصية ،وظروف الحالة ،وإدراك املخاطر املرتبطة باإلبالغ ،والقبولية
والدعم ،والديناميكيات االجتامعية املعقَدة .وقد تساعد الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  KAP surveyيف تحديد أهم العوائق أمام اإلبالغ عن اإلساءة بني املجموعة السكّانية
امل ُستَه َدفة واملجموعات الفرعية ضمن رشيحة الدراسة االستقصائية .من ث ّم ،ميكن استعامل هذه
املعلومات من أجل تصميم الربنامج والتدخّالت املح َّددة.

 1.4تحديد أسئلة البحث األساسية

علينا أن نُع ّد لوائح األسئلة التي نريد أن يُجاب عليها وأن نقيّم ما إذا كانت الدراسة االستقصائية بشأن
املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyتق ّدم أفضل طريقة للحصول عىل اإلجابات .فبحسب
هدف/أهداف دراستنا االستقصائية ،قد تكون أسئلتنا استكشافية أو تقييمية .وبهدف التبسيط ،سيشري
كل األسئلة ضمن مجال التحقيق عىل أنّها أسئلة البحث .ومن املتوقَّع جدا ً أنّنا سنجد
هذا الدليل إىل ّ
ُعتب هذه
ثغرات يف منطق إطار برنامجنا ،خالل عملية تحديد مجاالت التحقيق أو أسئلة البحث .وت َ
فرصة ج ّيدة ملعالجة هذه الثغرات ومراجعتها.
ويجب أن تكون أسئلة البحث محدَّ دة ومركَّزة .إذا كانت أسئلة بحثنا واسعة جدا ً أو مج َّردة ،فسنجد
صعوب ًة يف تصميم أداة الدراسة االستقصائية لإلجابة عليها .وعىل نحو مامثل ،علينا أن نحاول تج ّنب
أن نحشد عددا ً من األسئلة املختلفة يف سؤال واحد حتى نتأكّد من أنّنا مل نغفل شيئاً أو نرتكه غامضاً يف
عملية تصميم األداة.

الخطوة األوىل :التعريف بأهداف الدراسة االستقصائية
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كل مجال تحقيق
ما يجب فعله! ند ّون الئحة أسئلة محدّ دة نريد الحصول عىل إجابة عليها ضمن ّ
الرسم السادس .إعداد أسئلة البحث
أسئلة البحث

مجاالت التحقيق
ما هي املواقف واملامرسات الشائعة بني األهل
ومق ّدمي الرعاية ،املرتبطة باستعامل العقاب
الجسدي أو امل ُهني؟
وما هي العوامل املرتبطة أو املؤثرة عىل
استعامل العقاب الجسدي أو املهني؟






ما الذي يعرفه األهل ومق ّدمو الرعاية في مناطق عمليات
منظّمة رعاية األطفال عن تأثيرات العقاب الجسدي أو المهين
على نمو الطفل؟
ما هي أشكال التأديب التي يعتقد األهل ومق ّدمو الرعاية أنّها
مالئمة لألطفال؟
ما هو مدى انتشار استعمال العقاب الجسدي وال ُمهين لألطفال
في مناطق عمليات منظّمة رعاية األطفال؟
ما هي العوامل (الخصائص االجتماعية والديمغرافية ،والمعارف،
والمعتقدات ،والعالقة بالطفل )...المرتبطة باستعمال العقاب
الجسدي أو المهين؟

قد نجد أ ّن بعض أسئلة البحث ال ميكن اإلجابة عليها من خالل دراسة استقصائية أو أنّه قد يت ّم
استكشافها بشكل أفضل باستعامل طرائق البحث األخرى .ويف هذه الحال ،علينا أن نرجع إىل التصميم
العام للدراسة وأن نفكّر يف استعامل األنشطة املك ّملة لجمع البيانات من أجل س ّد الثغرات.
الرسم السابع .مثال عن أسئلة البحث يف مجاالت أولوية منظّمة رعاية األطفال بالنسبة إىل برامج حامية الطفل
مجال أولوية
منظّمة رعاية
األطفال
األطفال املحرومون
من الرعاية املالمئة
CWAC

املعارف

املامرسات

املواقف

كيف يرى مق ّدمو الرعاية نوعية
ما الذي يعرفه مق ّدمو الرعاية عن
املؤسسات
قانون التب ّني؟ وما الذي يعرفه مق ّدمو التعليم والرعاية يف ّ
املؤسساتية؟ (مثالً ،السكنية؟ وكيف يرى مق ّدمو الرعاية
الرعاية عن الرعاية ّ
التخل عن طفلهم من أجل
هل نستطيع أن نزور طفلنا إذا كان منافع ّ
التب ّني الدويل؟
مؤسسة رعاية؟)
يف ّ

ما هو عدد األطفال املوضوعني يف
الرعاية السكنية من العائالت التي
شملتها الدراسة االستقصائية يف األشهر
الـ 12األخرية؟ وما هي العوامل التي
تؤث ّر عىل قرار مق ّدمي الرعاية بشأن
وضع الطفل يف الرعاية السكنية؟

كيف يرى مق ّدمو الرعاية واألطفال
سهولة الحصول عىل عمل محرتم يف
مواقع املرور واملقصد؟ وكيف يرى
األطفال سهولة الحصول عىل عمل
محرتم مقابل أجر جيّد محلّياً ،مقارن ًة
مع موقع املقصد؟

ما مدى انتشار هجرة األطفال من
املجتمعات املحلّية األصلية يف األشهر
وأي أطفال هم األكرث
الـ 12األخرية؟ ّ
عرضة للهجرة؟ وما هي العوامل التي
تؤث ّر عىل قرار الهجرة؟ وهل هاجر
األطفال لوحدهم أم مع أهلهم؟ وهل
هاجر األطفال بطريقة آمنة؟

األطفال املتنقّلون
CoM

ما الذي يعرفه الراشدون واألطفال
عن املخاطر التي قد يواجهها األطفال
عندما يهاجرون؟ وما هو مستوى
وعي الراشدين واألطفال بشأن طرق
الهجرة اآلمنة وكيفية حامية األطفال
عند هجرتهم؟

العقاب الجسدي
واملُهني PHP

ما هي أشكال التأديب التي يعتقد
ما الذي يعرفه مق ّدمو الرعاية يف
مناطق عمليات منظّمة رعاية األطفال مق ّدمو الرعاية أنّها مالمئة لألطفال؟
وكيف ينظر مق ّدمو الرعاية إىل
عن تأثريات العقاب الجسدي أو
املحل،
الراشدين اآلخرين يف املجتمع ّ
املهني عىل منو الطفل؟
الذين يستعملون أشكال التأديب
اإليجابية؟

األطفال والعمل
CW
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مناذج عن أسئلة البحث

ما الذي يعرفه مق ّدمو الرعاية عن
األذى الذي يلحق باألطفال عندما
يت ّم تشغيلهم يف عمل مؤ ٍذ؟ وما
هو مستوى وعي األطفال ومق ّدمي
حق األطفال يف الحامية
الرعاية بشأن ّ
يف العمل؟
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كيف يرى مق ّدمو الرعاية تعليم
الفتيات مقابل عمله ّن؟

ما مدى انتشار استعامل العقاب
الجسدي وامل ُهني يف مناطق عمليات
منظّمة رعاية األطفال؟ وما هي
العوامل (الخصائص االجتامعية
والدميغرافية ،واملعارف ،واملعتقدات،
والعالقة بالطفل) املرتبطة باستعامل
العقاب الجسدي أو امل ُهني؟
ما مدى انتشار األشكال املختلفة لعمل
الطفل يف مناطق عمليات منظّمة
رعاية األطفال؟ وما هي العوامل
املرتبطة بتشغيل الطفل يف عمل مؤ ٍذ؟

الخطوة األوىل :التعريف بأهداف الدراسة االستقصائية

الخطوة األوىل

 1.5تحديد رشيحة الدراسة االستقصائية

إ ّن أنشطة حامية الطفل تستهدف جامهري مختلفة جدا ً ،وهذا ما ستفعله دراستنا االستقصائية وفقاً ملا
عبنا بوضوح عن أسئلة البحث ،فستكون خطوتنا التالية هي تقييم
نريد أن نعرف املعلومات عنه .وإذا ّ
كل سؤال بعني ناقدة وتحديد الجهة التي نريد جمع البيانات منها من أجل اإلجابة عىل أسئلة البحث.
ّ
وعلينا أن نفكّر يف ما إذا ك ّنا مهت ّمني مبعرفة املعلومات عن املعارف واملواقف واملامرسات يف املجتمع
العام أو ضمن جزء مح ّدد من الرشيحة السكّانية ميكن أن يستهدفه برنامجنا .فمثالً ،إذا كنا نطبّق
خاصاً بالتدريب عىل الرتبية الوالدية مع مق ّدمي الرعاية لألطفال ما دون الـ  12سنة ،فقد
برنامجاً ج ّيدا ً ّ
تتمثّل الرشيحة السكّانية امل ُستَه َدفة يف دراستنا االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
يقل عمره عن
األقل طفالً ّ
 KAP surveyاملتعلّقة بالعقاب الجسدي وامل ُهني ،يف األُرس التي تض ّم عىل ّ
الـ  12سنة.

ومن املهم أيضاً أن نفكّر يف ما إذا ك ّنا نحتاج إىل املعلومات من األطفال والراشدين عىل ح ّد سواء.
ويُعترب استبيان الدراسة االستقصائية مالمئاً لالستعامل فقط مع األطفال الذين يبلغون عمرا ً مع ّيناً
ومرحلة من ّو مع ّينة متكّنهم من اإلجابة عىل األسئلة املنظَّمة .ويُق َرتح أنّه ،بشكل عام ،لن يكون
استبيان الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyمالمئاً لالستعامل
إال مع األطفال فوق الـ  12من العمر .أما إذا أردنا جمع البيانات من األطفال األصغر س ّناً ،فالدراسة
االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyليست الطريقة املالمئة لجمع البيانات
وعلينا أن نستكسف مقاربات نوعية وتشاركية أخرى.

سيت ّم تحديد رشيحة الدراسة االستقصائية من خالل استعامل املعايري التالية:
•
•
•

•
•

الخصائص الدميغرافية؛ مثل العمر ،والجنس ،والدين ،واإلقامة املدنية/الريفية ،ومستوى الدخل،
والطبقة االجتامعية ،واملستوى العلمي ،والوضع الوظيفي ،واملجموعة اإلثنية أو اللغوية ،واإلعاقة،
والعيش يف أُرسة يعيلها طفل...
املوقع الجغرايف/الوصول إىل الخدمات أو ال ُبعد عنها
املهنة أو الفئة االجتامعية؛ قطاع العمل أو نوعه – إ ّن االختالفات ذات الصلة يف هذه الفئة ستكون
والعمل الذين يتقاضون
ّ
خاصة جدا ً بالسياق وقد تتض ّمن العمل يف القطاع الرسمي أو غري الرسميّ ،
والعمل الص ّحيني ،والقادة
الرواتب ،والزراعة ،والتجارة الض ّيقة النطاق ،وواضعي السياساتّ ،
الدينيني ،وطالب الجامعات...
الخصائص األخرى ذات الصلة مثل وضع املهاجر ،ووضع اليتيم ،واملتأث ّرين بالنزاع أو بالكوارث
الطبيعية ،واملجموعات األخرى املتأثرة بشكل خاص أو املعنية مبسائل حامية الطفل مثل مق ّدمي
الرعاية ،واملعلّمني ،واألطفال ،وأفراد العائلة اآلخرين..،
املُستهدَ فني يف نشاطات حامية الطفل أو املشاركني فيها.

ستتغي بشكل ملحوظ مستويات الوعي والوصول إىل الخدمات وفقاً للخصائص
وبحسب البيئة،
ّ
االجتامعية والثقافية واالقتصادية.
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تحديد رشيحة الدراسة االستقصائية :دراسة حالة (ليبرييا)
املحل (األطفال واملسؤولون) ومواقفه ومامرساته يف ما يتعلّق باملسائل التي
الهدف  :1وضع خ ّط األساس الخاص مبعارف املجتمع ّ
ت ّم اختيارها يف حامية الطفل ،ال س ّيام األطفال املحرومني من الرعاية األبوية املالمئة ،يف املجتمعات املحلّية التي تت ّم فيها عمليات
منظّمة رعاية األطفال يف ليبرييا.
الهدف  :2تحديد املوارد لألطفال امل ُستض َعفني يف املقاطعات امل ُسته َدفة والعوائق أو العوامل امل ُمكِّنة التي قد تساهم يف انتهاكات
حق األطفال يف الحامية ووصول األطفال إىل خدمات املنع واالستجابة واستعدادهم الستعاملها.
مجاالت التحقيق وأسئلة البحث
املخاطر العا ّمة عىل سالمة الطفل ورفاهيته
ما هي األوضاع التي يراها األطفال واألهل ومق ّدمو الرعاية عىل أنّها أوضاع يف
مجتمعاتهم املحلّية تع ّرض رفاه األطفال ومن ّوهم وسالمتهم للخطر؟ وهل من
معتقدات أو مامرسات شائعة قد ته ّدد رفاهية األطفال ومن ّوهم؟

املخاطر التي تواجه األطفال املحرومني من الرعاية الوالدية املالمئة
هل يرى األهل واألطفال الرعاية الوالدية غري املالمئة عىل أنّها من املخاطر؟ وكيف
يفهمون تلك املخاطر؟ وما هي املعارف واملواقف املوجودة حول الرعاية البديلة
بالنسبة إىل األطفال املحرومني من الرعاية الوالدية املالمئة؟
الوصول إىل املوارد ،واملعارف املتعلّقة بها ،واستعاملها من أجل حامية األطفال
ما هو مستوى الوعي ومعرفة املوارد والترشيعات يف ليبرييا ،املرتبطة برعاية األطفال
وسالمتهم؟ وما هي املواقف واملامرسات السائدة بني األطفال ومق ِّدمي الرعاية يف ما
يتعلّق بإساءة معاملة الطفل؟
حامية األطفال يف املجتمع ّ
املحل
ما هي معتقدات ومامرسات الحامية املوجودة لألطفال؟ وما نوع الدعم الذي يجب
توفريه لألطفال ومق ّدمي الرعاية؟
األطفال املحرومون من الرعاية الوالدية املالمئة
ما هي األسباب الرئيسية التي تقف وراء عدم عيش األطفال مع أهلهم؟ وما هي
املواقف واملامرسات السائدة املتعلّقة بتأمني الكفالة (ضمن األُرس البديلة) لألطفال؟
وهل هناك فرق يف السلوك أو املعاملة التي تقدمها األرس البديلة بني األطفال
البيولوجيني واألطفال غري البيولوجيني؟

رشيحة الدراسة

الخاصة
مقدّ مو الرعاية واألطفال يف األُرس املعيشية ّ
املوجودة يف  12مقاطعة واقعة يف وسط وغرب
ليبرييا ،ومونروفيا
لقد عكست رشيحة الدراسة هدف املرشوع وت ّم
إيالء األولوية للمقاطعات التي ح ّددتها الجهة
املانحة عىل أنّها مواقع تدخّل .وت ّم تعريف األرسة
عىل أنّها شخص أو مجموعة أشخاص ،تربطهم صلة
أي صلة ،يعيشون مع بعضهم
القرابة أو ليس بينهم ّ
ويأكلون من الوعاء نفسه .وت ّم تعريف مق ّدم الرعاية
أي شخص تجاوز الثامنة عرشة من العمر
عىل أنّه ّ
بغض النظر عن نوع
ويق ّدم الرعاية املبارشة لألطفالّ ،
املؤسساتية وجامعات
عالقته بالطفل .أما الجامعات ّ
رشدين فقد تم تضمينها يف رشيحة الدراسة ولكن
امل ّ
ليس يف ع ّينة الدراسة االستقصائية الخاصة باألُرسة
ألسباب عملية؛ ويُشار إىل أنّنا حصلنا عىل وجهات
نظر األطفال يف دور األيتام ويف البيوت اآلمنة من
خالل مناقشات مجموعات الرتكيز.

الحصول عىل الرعاية الص ّحية والتعليم
ما مستوى وصول األطفال إىل الخدمات الص ّحية والتعليم؟ وما هي العوائق الرئيسية
أمام السعي إىل للحصول عىل الخدمات الص ّحية بالنسبة إىل األطفال املرىض أو عدم
الحضور إىل املدرسة بني األطفال يف س ّن املدرسة؟
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الخطوة األوىل
ما يجب فعله!
( )1نحدّ د ما إذا كانت الدراسة االستقصائية تحتاج إىل استهداف مجموعة (مجموعات) سكّانية
محدّ دة ،ونح ّدد خصائص تلك املجموعة (املجموعات) .ومن املمكن أن يكون برنامجنا قد ح ّدد تلك
املجموعة كأهداف للتدخّل (مثالً :أُرس تض ّم األطفال األيتام واألطفال املستض َعفني) ،أو من املمكن
أن يكون قد ح ّددها مجال التحقيق.
( )2نحدّ د الخصائص ضمن تلك املجموعة السكّانية ،التي قد ترتبط بالنتائج موضع االهتامم أو تؤثّر
عليها.
ومن املحتمل أن يكون لخصائص الرشيحة السكّانية مثل املكان الذي يعيش فيه الناس ،أو انتامئهم
الديني أو معتقداتهم الدينية ،أو لغتهم ،أو مجموعتهم اإلثنية ،أو مستواهم العلمي ،أو طبقتهم
رصفاتها بشأن حامية الطفل .أما األمثلة عن الرشائح
االجتامعية واالقتصادية ،تأثري عىل وعيها ومواقفها وت ّ
السكّانية الفرعية املختلفة التي قد نريد أن نجري دراسة استقصائية عليها فقد تتض ّمن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مجموعة فرعية من الرجال أو النساء ضمن املجتمع العام
مجموعات فرعية بحسب الفئات العمرية :ونذكر عىل سبيل املثال :األطفال ،أو املراهقني ،أو
الراشدين ،أو املس ّنني ضمن املجتمع العام
مق ّدمي الرعاية
أفراد العائلة
األطفال املح َّددين كأيتام أو مستض َعفني
العائالت امل ُضيفة
املؤسسات
األطفال يف ّ
األطفال يف األُرس امل ُصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة امل ُكتَ َسب
األطفال خارج املدرسة ضمن مجتمع األطفال األوسع
األ ّمهات (مبا فيه ّن األ ّمهات األطفال)

وأي مجموعات سكّانية فرعية سيرتك
إ ّن تحديد الرشيحة السكّانية التي نريد أن نُجري دراسة عليها ّ
تأثريا ً مبارشا ً عىل حسابات حجم العيّنة ،وبالتايل عىل الوقت واملوارد الالزمة من أجل جمع البيانات،
وعدد أدوات جمع البيانات وتصميمها ،وأنواع األشخاص الذين يجرون املقابالت الذين نوظّفهم ،إضافةً
إىل إطار تحليل البيانات .فمثالً ،إذا أردنا أن نستهدف مق ّدمي الرعاية الراشدين واألطفال بني عمر الـ 12
و الـ  17عاماً يف مجاالت مرشوعنا ،فسنحتاج إىل احتساب حجم الع ّينة املطلوب بالنسبة إىل الراشدين
واألطفال بشكل منفصل مبا أنّهام مجموعتان ُمسته َدفَتان مختلفتان .كذلك ،سنحتاج إىل تطوير أداة
للدراسة االستقصائية عن الراشدين ،وأداة مختلفة للدراسة االستقصائية حتى نستعملها مع األطفال.
وعلينا أن نتأكّد من أ ّن الع ّدادين قد خضعوا للتدريب الج ّيد ومتتّعوا بالخربة الرضورية من أجل إجراء
املقابالت مع األطفال.
أما إذا ق ّررنا أ ّن رشيحة دراستنا االستقصائية ستض ّم الكثري من املجموعات املختلفة ،فعىل األرجح أنّنا
سنحتاج إىل إعداد استبيانات مختلفة بعض اليشء للجامهري املختلفة .فمثالً ،يحتاج األطفال واملراهقون
خصيصاً ألنواع األسئلة التي يستطيعون اإلجابة عليها ولقدرتهم
إىل الحصول عىل أدوات استبيان ُمص َّممة ّ
عىل فهم فئات األجوبة .فاألسئلة التي تكون مناسبة للنساء قد ال تكون األسئلة عينها املناسبة للرجال؛
وقد نريد أن نطرح عىل األطفال خارج املدرسة أسئلة مختلفة بشأن العوائق التي يواجهونها للوصول
الخاصة التي قد يتع ّرضون لها ،والتي قد ال نض ّمنها يف استبيان
إىل التعليم ،والعمل ،أو مخاطر الحامية
ّ
مو ّحد لألطفال يف املدرسة.
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 1.6وضع خطّة ألخذ الع ّينات

تم اختيارهم حتى يشاركوا يف دراسة
إنّ ع ّينة الدراسة االستقصائية هي مجموعة املُجيبني الذين ّ
استقصائية متثّل رشيحة سكّانية أكرب.

يف الدراسة االستقصائية ،نُجري عاد ًة املقابالت فقط مع ع ّينة من املجيبني مع افرتاض أ ّن خصائصهم
ككل .ومبا أنّه يندر توافر املوارد إلجراء املقابلة مع
كمجموعة قد متثّل الرشيحة السكّانية امل ُستَه َدفة ّ
كل فرد من الرشيحة السكّانية امل ُستَه َدفة (كام هي الحال يف “اإلحصاء السكّاين”) ،يت ّم رسم خطّة ألخذ
ّ
العيّنات تح ّدد َمن يجب أن يكون ضمن عيّنة الدراسة االستقصائية ،وعدد امل ُجيبني ،والطريقة التي يجب
اختيارهم فيها من أجل تحقيق املستويات املُرادة من قابلية تعميم النتائج ،وطابعها املؤكَّد ودقّتها.

قابلية التعميم هي مدى إمكانية افرتاض أ ّن املُكتَشفات صحيحة بالنسبة إىل الرشيحة
السكّانية املُستهدفة كامل ًة ،وليس بالنسبة إىل العيّنة فحسب .ولضامن قابلية التعميم ،يجب
كل من اإلجراء الخاص بالع ّينة والبيانات ،بتلبية املعايري املنهجية املح َّددة.
أن يقوم ّ
يف الواقع ،إ ّن طريقة اختيار امل ُجيبني (الطريقة العشوائية ،أو الطريقة الهادفة ،أو طريقة أخذ الع ّينات
املالمئة) ستؤث ّر عىل كيفية التحكّم بحاالت االنحياز املحت َملة أو تخفيضها إىل الح ّد األدىن ،وعىل مدى
إمكانية القيام بالتعميامت بثقة عىل الرشيحة السكّانية األوسع .وتتض ّمن األنواع املختلفة ألخذ الع ّينات
ما ييل:
كل فرد بطريقة عشوائية من الرشيحة السكّانية
أخذ الع ّينات بالطريقة العشوائية :يت ّم اختيار ّ
األوسع مع احتامل معروف ومتسا ٍو للفرد بأن يت ّم اختياره؛ ويجب أن يقلّل هذا االختيار العشوايئ
من حاالت التح ّيز املحت َملة إىل الح ّد األدىن وأن يولّد النتائج التي ميكن تعميمها عىل الرشيحة
السكّانية األوسع ببعض الثقة .وتعمد الكثري من الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات  KAP surveysإىل أخذ الع ّينات بطريقة عنقودية ،وهي طريقة ألخذ العيّنات ،حيث
تسحب ع ّينة عشوائية من مجموعات سكّانية مجتمعة بدالً من األفراد؛ وبعد ذلك يت ّم إجراء
كل مجموعة من أجل بلوغ حجم الع ّينة املُراد.
معي من األفراد ضمن ّ
املقابالت مع عدد ّ
أخذ الع ّينات بالطريقة الهادفة :يت ّم اختيار املشاركني باالستناد إىل معايري مح َّددة وأساس منطقي.
مؤسسات رعاية
ونذكر عىل سبيل املثال :عيّنة من
ّ
املختصني يف الدراسة االستقصائية العاملني يف ّ
الطفل.
أخذ الع ّينات املالمئة :يت ّم أخذ ع ّينات املشاركني عىل أساس املالمئة .وتوفّر هذه الطريقة الع ّينة
أقل من الع ّينة العشوائية لك ّنها تكون عرضة للتح ّيزات ،وال توفّر النتائج
أقل بكثري وبوقت ّ
بتكلفة ّ
بكل ثقة.
التي ميكن تعميمها ّ
وقبل اختيار إطار ألخذ العيّنات ،علينا أن نح ّدد بوضوح مدى رغبتنا يف أن تكون ُمكتَشَ فات الدراسة
االستقصائية متثيلية للرشيحة السكّانية األوسع إضاف ًة إىل درجة الدقّة اإلحصائية التي سيتوقّعها املتلقّون
بالنسبة إىل نتائج الدراسة االستقصائية .ويُشار إىل أ ّن ك ّمية املوارد والوقت التي يجب استثامرها يف
الحصول عىل ع ّينة ،تكون متناسبة بشكل مبارش مع درجة الدقّة .وستتيح لنا ع ّينة امل ُجيبني التمثيلية من
أي نسبة من الناس
الناحية اإلحصائية (والتي نحصل عليها بأخذ العيّنات بطريقة عشوائية) أن نقول ّ
يف الرشيحة املعنية تتمتّع مبعارف مح ّددة ،وت ُصدر مواقف أو مامرسات مح ّددة بدرجة من التأكيد .أما
الع ّينة التي يت ّم اختيارها بسبب املالمئة ،فستكون اقتصادية أكرث ولك ّنها لن تتيح املجال للتعميامت إال
وسيتعي علينا أن نقيس حاجتنا إىل
نادرا ً ،ولن تقف يف وجه االنتقادات املرتبطة بالتح ّيزات يف البيانات.
ّ
الدقّة والتأكيد مقابل مستوى الجهد الذي سيتطلّبه ذلك.
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الخطوة األوىل
تُعترب نوعية إطار أخذ الع ّينات الذي نعتمده أساسية مبا أنّها ستؤث ّر عىل كيفية استعاملنا لل ُمكتَشفات.
لذلك ،من الجدير متضية الوقت املالئم واستعامل املوارد املناسبة لنضمن أ ّن إطار أخذ العيّنات مناسب
أي بديل ،مبا أ ّن
وسليم من الناحية التقنية .وبشكل عام ،ال يُنصح بأخذ الع ّينات املالمئة إذا كان أمامنا ّ
نقص مصداقية الع ّينة املالمئة وصعوبة قابلية تعميمها يح ّد بشكل ج ّدي من طرائق استعاملنا البيانات .وإذا
يظل بإمكاننا أن نستعمل بعض املعلومات بهدف وضع
مل يكن إطار أخذ الع ّينات مص َّمامً بشكل ج ّيد ،فقد ّ
متلق خارجي ناقد ،مثل الحكومة .يف الحقيقة،
الربامج ،ولك ّننا سنجد صعوبة يف الدفاع عن النتائج أمام ٍّ
إنّ أخذ الع ّينات العشوائية يُ َعدّ املقاربة األكرث دقّة ومصداقية ،ولكن إذا مل يكن التوزيع العشوايئ يجري
بطريقة صحيحة ،فقد نكتشف حاالت التح ّيز يف مجموعة بياناتنا ،حاالت ستح ّد من مصداق ّيتها داخلياً
وخارجياً عىل ح ّد سواء.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن الع ّينة األكرب ستُنتج بيانات ّ
أدق ،ولك ّنها ستستهلك وقتا أكرث من الع ّينة األصغر .وإذا
كانت خطط تحليلنا تتض ّمن املقا َرنات بني املجموعات السكّانية الفرعية املختلفة ،فسنحتاج إىل تعديل خطّة
أخذ العينات وفقاً لذلك حتى نضمن أ ّن الع ّينة الكلّية ،وبالتايل حجم املجموعات الفرعية ،كبرية مبا يكفي
من أجل إجراء املقارنات .فمثالً ،إذا أردنا أن نكون قادرين عىل تحليل البيانات بشكل منفصل بالنسبة إىل
ٍ
عندئذ إىل التأكّد من أ ّن حجم ع ّينة الفتيات
الفتيات والفتيان إلجراء املقارنات بحسب الجنس ،فسنحتاج
وحجم عيّنة الفتيان كبريان مبا يكفي .وإذا ك ّنا نستعمل آلة حاسبة لحجم العيّنة حتى نق ّدر حجم العيّنة
لكل مجموعة فرعية ته ّمنا ،حتى نضمن حصولنا عىل
املطلوب ،فعلينا أن نحاول القيام بحسابات منفصلة ّ
ع ّينة كبرية مبا فيه الكفاية.

نصح بشدّ ة طلب مساعدة خبري إحصايئ عند رسم خطّة ألخذ الع ّينات – ال س ّيام إذا شعرنا بأّننا
ُي َ
نرغب يف أن نأخذ الع ّينات بطريقة عشوائية حتى نحصل عىل البيانات التمثيلية.
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ويستطيع الخبري اإلحصايئ أن يق ّدم التوجيه بشأن كيفية استعامل طريقة أخذ الع ّينات العشوائية أو
املنهجية ملنع التح ّيز يف االختيار أو تقليصه إىل الح ّد األدىن ،وسيساعدنا يف احتساب عيّنة تتوافق مع
املعايري التي ميكننا أن نح ّددها بهدف الدقّة والثقة .وللحصول عىل املزيد من املعلومات والتوجيه بشأن
أخذ الع ّينات ،الرجاء الرجوع إىل الئحة املوارد يف قسم مواد املطالعة اإلضافية.

نصائح حول الدراسة االستقصائية – تشكيل لجنة استشارية
يُعترب تشكيل لجنة استشارية مؤلَّفة من األفراد الكفوئني الذين يجتمعون بشكل دوري من أجل مراجعة التقدّ م وتوفري اإلرشاف
التقني للدراسة االستقصائية ،مقارب ًة عملية وف ّعالة إلرشاك الجهات املعنية.
إ ّن إرشاك الجهات املعنية بشكل رسمي يف تصميم وتنفيذ الدراسة االستقصائية ميكن أن يق ّدم عددا ً من املنافع خالل مرحلة
التنفيذ وأن يع ّزز نطاق امل ُكتَشفات وتأثريها عند انتهاء الدراسة االستقصائية .ويُشار إىل أ ّن إرشاك الرشكاء من الحكومة ،أو
املؤسسات األكادميية ،أو املنظّامت غري الحكومية املحلّية والدولية ،أو املجموعات املجتمعية ،يع ّزز التزام هذه املجموعات
ّ
وانضاممها ،وهو قد يس ّهل الوصول إىل املوارد املفيدة  -ال سيّام املهارات التقنية ،واملعلومات ،والتأثري – التي ال تكون عاد ًة متاحة
ملنظّمة رعاية األطفال.
كل مرحلة من مراحل الدراسة االستقصائية،
 .1وضع الرشوط املرجعية للجنة االستشارية التي تحدّ د اإلحالة إىل اللجنة خالل ّ
ومعايري العضوية ،وتوقّعات املشاركني يف ما يتعلّق بحضور االجتامعات والدعم التقني .وعلينا أن نش ّدد بوضوح عىل الدور
“االستشاري” للجنة يف الرشوط املرجعية ،كام علينا أن نتج ّنب منح اللجنة سلطة كبرية التّخاذ القرار أو التوقيع.
 .2اعتامد األسلوب االسرتاتيجي يف دعوة أعضاء اللجنة واختيارهم .إ ّن وجهات النظر اإلضافية ومستويات اإلرشاف قد تبطّئ مجرى
كل عضو شيئاً مم ّيزا ً للدراسة االستقصائية
سيستحق العناء .فيجب أن يق ّدم ّ
األمور ،ولكن إذا ت ّم اختيار األعضاء بدقّة ،فاملوضوع
ّ
مثل املهارة التقنية ،أو الخربة ،أو الوصول إىل املوارد .ولكن ،علينا أال نتجاهل أهمية الرأسامل السيايس ،ال س ّيام إذا كانت الدراسة
االستقصائية قد تُستعمل يف النهاية من أجل املنارصة.
يتبي أ ّن خربة األعضاء وأفكارهم ودعمهم،
 .3إرشاك اللجنة االستشارية يف أبكر وقت ممكن يف مراحل التخطيط والتصميم .قد ّ
هي عنارص قيّمة جدا ً عند تحديد املوارد ،وبناء بروتوكول سليم ،والسعي إىل املواقفة األخالقية قبل املبارشة بالعمل امليداين .فضالً
حس ملك ّيتهم املرشوع ويؤ ّمن الدعم خالل املراحل الالحقة من الدراسة االستقصائية.
عن ذلك ،إ ّن مشاركتهم يف التصميم سيع ّزز ّ
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الخطوة الثانية :وضع بروتوكول الدراسة االستقصائية
النشاطات الرئيسية

2.1
2.2
2.3
2.4

وضع مسو ّدة للمك ّونات الرئيسية الخاصة بربوتوكول الدراسة
االستقصائية.
املؤسساتية
والحامية
األخالقية
املراجعة
ّ
وضع خطّة عمل
وضع امليزانية

النتائج

 تقديم مسو ّدة البروتوكول للجنة االستشارية من أجل المراجعة التقنية
 تقديم البروتوكول النهائي من أجل المراجعة األخالقية من ِقبل منظّمة
والمؤسسات األخرى ذات الصلة.
رعاية األطفال
ّ
المفصلة
 إشراك فريق الدعم اللوجستي واإلداري في وضع خطّة العمل
ّ
والميزانية

Step 2: Develop survey protocol

الخطوة الثانية :وضع بروتوكول الدراسة االستقصائية

 2.1وضع مسو ّدة للمك ّونات الرئيسية الخاصة بربوتوكول الدراسة االستقصائية:
أي نشاط بحث وهو يُستَع َمل كتوثيق ألهداف
إ ّن الربوتوكول هو املستند املرجعي األسايس بالنسبة إىل ّ
الدراسة االستقصائية ،والطرائق والخطوات ،وكدليل للتنفيذ أيضاً .وإذا ك ّنا نخطّط لطلب املوافقة من
مجلس املراجعة األخالقية أو من هيئة أخرى ،فسنحصل عليها عىل أساس مراجعة الربوتوكول .ويُعترب
كل خطوة من خطوات الدراسة االستقصائية وتتيح
الربوتوكول أيضاً أساسياً كخطّة رئيسية تلخّص ّ
تخطيط العمل واملوارد بالتفصيل .أما محتويات بروتوكول الدراسة االستقصائية فهي ستتض ّمن العنارص
األقل:
التالية عىل ّ

 .1عنوان الدراسة االستقصائية
 .2اإلعالن عن املشكلة وخلفيتها :هذا الجزء يصف السياق الذي تُجرى فيه الدراسة االستقصائية،
إضاف ًة إىل الغاية العا ّمة والثغرات املح َّددة املرتبطة باملعلومات والتي ستمألها الدراسة االستقصائية
 .3هدف الدراسة االستقصائية وأسئلة البحث األساسية
	.4رشيحة الدراسة االستقصائية وخطّة أخذ الع ّينات
 .5املنطقة الجغرافية للدراسة االستقصائية
مفصل لخطوات جمع البيانات والنواحي اللوجستية لجمع
 .6طرائق جمع البيانات واإلدارة :وصف ّ
البيانات ودمجها وإدخالها وتخزينها
ستتول تحليل البيانات ،وبرنامج
ّ
 .7خطّة تنقية البيانات وتحليلها :هذا الجزء يصف الجهة التي
التحليل اإلحصايئ الذي سيت ّم استعامله ،إضاف ًة إىل التحليالت الرئيسية التي سيت ّم إجراؤها عىل
البيانات
رسية ومالحظة املوافقة الواعية باألدوات ذات
ال
لحامية
ّة
ط
خ
ن
م
تتض
التي
األخالقية
ات
 .8االعتبار
ّ
ّ
الصلة الواردة يف أحد امللحقات
 .9وصف املخاطر واملنافع بالنسبة إىل املشاركني
 .10امليزانية
 .11خطّة العمل
 .12خطّة الستعامل امل ُكتَشفات ونرشها
 .13ملحقات تتض ّمن مسو ّدات خاصة بأدوات جمع البيانات واستامرات املوافقة الواعية.
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الخطوة الثانية

املؤسساتية
 2.2األخالقيات والحامية ّ

أي دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
إ ّن حصولنا عىل املوافقة عىل ّ
وأي نشاطات بحث ذات صلة من مجلس املراجعة األخالقية ،هو مامرسة ج ّيدة .وعندما تتض ّمن
ّ
الدراسة بحثاً حول أفراد من البرش ،فيجب أن تخضع للمراجعة األخالقية .وهذا مه ّم بشكل خاص يف
مجال حامية الطفل ألنّنا نكون مهت ّمني يف أغلب األحيان بجمع البيانات من األطفال واألُرس املعيشية
حساسة جدا ً مثل إساءة
األكرث تع ّرضاً لألذى .وت ُعنى حامية الطفل أيضاً بجمع البيانات املرتبطة مبسائل ّ
املعاملة واالستغالل .وعليه ،ففي الدراسات التي ستُرشك األطفال كمشاركني ،من األسايس أن تخضع
الدراسة االستقصائية للمراجعة األخالقية قبل التنفيذ حتى نتأكّد من أ ّن الطفل سيتمتّع بالحامية خالل
تصب يف مصالح األطفال الفُضىل.
الدراسة ،وأنّه لن يتع ّرض لألذى من خالل املشاركة ،وأ ّن الدراسة ّ
يف الواقع ،يتمثّل هدف املراجعة األخالقية واملوافقة يف التأكّد من أنّ إجراءات الدراسة تحمي املشاركني
ويصب يف املصلحة الفُضىل لرشائح الدراسة.
يف الدراسة بشكل مناسب ومن أنّ البحث رضوري
ّ

أي عملية رسمية للمراجعة
مؤسسايت  IRBأو ّ
ومع أ ّن منظّمة رعاية األطفال ال تض ّم ّ
أي مجلس مراجعة ّ
األخالقية ،إال أ ّن الكثري من الجهات املعنية ،مثل الحكومة أو الرشكاء األكادمييني ،ستض ّم
املؤسسايت”  IRBالخاص بها وإجراءات املراجعة املوضوعة من أجل املراجعة
“مجلس املراجعة ّ
األخالقية للبحث املقرتَح ،والتي تستطيع منظّمة رعاية األطفال أن تستعملها .وقد تض ّم الحكومات
الخاصة بها ويكون الحصول عىل موافقتها رشطاً أساسياً يف أغلب
مجالس املراجعة األخالقية الوطنية
ّ
األحيان ،إذا ك ّنا نرغب يف إجراء بحث مثل الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 .KAP surveyوغالباً ما تكون مجالس املراجعة األخالقية خاضعة إلدارة وزارة الص ّحة الوطنية أو تابعة
لها .لذلك ،علينا أن نتح ّرى عن متطلّبات الهيكليات املحلّية التي ترشف عىل نشاطات البحث (يف العلوم
االجتامعية) .مالحظة :غالباً ما تُف َرض الرسوم عىل الطلبات امل ُق َّدمة من أجل املراجعة األخالقية ،والتي
يجب أ ّن نحتسبها يف ميزان ّيتنا.
ما يجب فعله! نتحقَّق من املتطلّبات املحلّية املرتبطة بأخالقيات البحث واملراجعة الخاصة به .ونتأكّد
من أنّنا نراعي السياسات واملتطلّبات الوطنية.
يتعي عىل املنظّمة التي مت ّول الدراسة واألفراد املحقّقني (هؤالء الذين يقودون الدراسة االستقصائية)
ّ
تقديم بروتوكول الدراسة االستقصائية ملجلس املراجعة املعني يف البلد حيث ستجري الدراسة
االستقصائية لضامن أ ّن جمع البيانات امل ُق َرتح يل ّبي املعايري األخالقية الدولية بالنسبة إىل البحث الذي
نصح بش ّدة إرسال نسخة عن الربوتوكول
يُرشك أفرادا ً من البرشّ .
وبغض النظر عن املتطلّبات املحلّية ،يُ َ
إىل الشخص املسؤول يف مق ّر منظّمة رعاية األطفال ،من أجل مراجعة كيفية مراعاة األخالقيات وحامية
املؤسساتية يف تصميم الدراسة وتطبيقها ويف استعامل البيانات.
الطفل ّ
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الرسم التاسع :أخالقيات الدراسة ومراجعتها

كل
يوضح إعالن هلسنيك للعام  1964أنّ “رفاه الفرد الخاضع للبحث يجب أن يحوز عىل األولوية عىل ّ
االهتاممات األخرى”( .إعالن هلسنيك للعام  1964الصادر عن اتّحاد األط ّباء العاملي)
وتكون لجان الشؤون األخالقية مسؤولة عن التأكّد من أ ّن الدراسة ُمص َّممة لحامية حقوق املشاركني يف الدراسة ورفاههم.

تقوم لجنة الشؤون األخالقية أو مجلس املراجعة
الداخيل بتقييم النواحي التالية من بروتوكول
الدراسة:
مالمئة الدراسة والجودة العلمية لتصميمها
ونتائجها؛ هل إ ّن األساس املنطقي متني ويساهم
يف منافع أو تحسينات مستمرة؟
موافقة املشاركني الواعية
حامية األشخاص الذين ت ُجرى عليهم الدراسة
واألشخاص امل ُستَض َعفني (كاألشخاص القارصين،
واألشخاص املرىض أو األشخاص ذوي اإلعاقة)
رسية املعلومات الشخصية
ّ
تقييم املخاطر واملنافع املرتبطة باملشاركة يف
الدراسة بالنسبة إىل املشاركني
أي تضارب يف املصالح
الكشف عن ّ

من أجل نرش ُمكتَشَ فات الدراسة ،يجب أن تكون الدراسة قد حصلت عىل
املوافقة من لجنة املراجعة األخالقية.
ميكن أن تكون عملية الحصول عىل املوافقة من املراجعة األخالقية عملية
طويلة ويجب أن تُح َت َسب يف التخطيط.

معظم الحكومات والجامعات قد أنشأت لجان الشؤون األخالقية.

إذا ك ّنا ننوي أن نُرشك األطفال كمشاركني يف دراستنا االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
الخاصة باألخالقيات وبالحامية
 ،KAP surveyفعلينا أن نأخذ بعني االعتبار العوامل الرئيسية التالية
ّ
املؤسساتية:
ّ
•
•
•
•
•
•
•
•
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الح ّد األدىن املناسب لعمر األطفال الذين س ُنجري الدراسة االستقصائية عليهم
اإلجراءات ،مبا فيها آلية االستجابة الخاصة باإلبالغ واملتابعة ،يف حال أفصح أحد األطفال عن اإلساءة
كل الدراسات االستقصائية
املؤسساتية هذه تحظى باألولوية يف ّ
خالل املقابلة .فمسألة الحامية ّ
الخاصة بحامية األطفال والتي تُجرى مع األطفال ،ويجب أن يت ّم التخطيط لها تخطيطاً دقيقاً مسبقاً
عملية الحصول عىل املوافقة الواعية من الطفل ومق ِّدم الرعاية للطفل (وكيفية التعامل مع الحاالت
التي يكون فيها مق ّدم الرعاية األ ّويل للطفل غري متوافر)
رسية معلومات الطفل
اإلجراءات التي سيت ّم اتّخاذها لضامن ّ
كيفية التعامل مع توقّعات األطفال واألهل بشأن الدعم بعد الدراسة االستقصائية
تقييم املنافع التي يحظى بها األطفال نتيجة املشاركة يف الدراسة االستقصائية واملخاطر املحت َملة التي
يجب تج ّنبها
ما إذا ك ّنا سنق ّدم املح ّفزات من أجل تشجيع األطفال حتى يشاركوا يف الدراسة االستقصائية بشأن
املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
ما إذا ك ّنا سنع ّوض األطفال (مثل األطفال العاملني) عىل وقتهم للمشاركة يف الدراسة االستقصائية
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الخطوة الثانية
املؤسساتية يف
لقد وضعت املنظّمة الدولية لرعاية األطفال  SCIاملعايري الدنيا لألخالقيات والحامية ّ
نشاطات البحث (الرجوع إىل كتيّب التقييم الخاص مبنظّمة رعاية األطفال) .ويجب مراعاة هذه املعايري
بدقّة عند إجراء دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyيف برنامج حامية
الطفل .وباإلضافة إىل وصف االعتبارات األخالقية ضمن أهداف الدراسة االستقصائية وطرائقها ،يجب
املفصلة للحصول عىل املوافقة الواعية الفردية،
أن يتض ّمن بروتوكول الدراسة االستقصائية أيضاً الخطط َّ
رسية البيانات ،والتّأكّد من أ ّن املنافع ت ّربر املخاطر بالنسبة إىل امل ُجيبني الذين يشاركون يف
وحامية ّ
الدراسة االستقصائية .كذلك ،يجب إعداد استامرات املوافقة الواعية وتضمينها كملحق مع بروتوكول
الدراسة االستقصائية.

املواقفة الواعية :عندما يوافق املُجيب عىل املشاركة يف الدراسة االستقصائية بكامل معرفته
لغاية الدراسة االستقصائية ،ومتطلّبات املشاركة ،واملخاطر واملنافع ،يكون قد أعطى “موافقته
الواعية”.
ويجب أن يفهم املجيبون السبب الذي يقف وراء إجراء الدراسة االستقصائية ،ونوع املعلومات التي
س ُيطلَب منهم تقدميها ،إضاف ًة إىل الطريقة التي سيتم فيها استعامل تلك املعلومات .وعليهم أيضاً أن
أي وقت كان.
يدركوا أنّهم يتمتّعون ّ
بحق رفض املشاركة أو االنسحاب من الدراسة االستقصائية يف ّ
وكالعادة ،سيقرأ الشخص الذي يُجري املقابلة نصاً مكتوباً يق ّدم التفاصيل الواردة أعاله ،وتُوزَّع عىل
امل ُجيبني استامرة تحتوي عىل املعلومات نفسها حتى يوقّعوها و”يوافقوا” عىل املشاركة يف الدراسة .وإذا
كان املجيبون أ ّميني ،فيمكن أن يضعوا بصمتهم بدالً من التوقيع .ويُشار إىل أ ّن املوافقة الواعية يجب
أن تُ َوث َّق ،مع أنّها قد تُعطى شفهياً عندما تكون االستامرات امل َوقَّعة غري مالمئة أو ممكنة ثقافياً .وميكننا
أن نجد منوذجاً عن استامرة املوافقة الواعية يف امللحق د .ويف حال ك ّنا نُجري الدراسة االستقصائية عىل
األطفال مبارشةً ،فعلينا أن نحصل عىل املوافقة الواعية من الطفل ومن مق ّدم الرعاية الرئييس للطفل.
أما إذا كان مقدّ م الرعاية الرئييس غري متوافر إلعطاء موافقته ،فينبغي أال نبارش باملقابلة.
رسية إجابات املشاركني .فغالباً ما ستطرح الدراسة االستقصائية بشأن
ال ّ
رسية :من الرضوري املحافظة عىل ّ
الحساسة والشخصية التي قد تع ّرض
املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyاألسئلة عن املعلومات ّ
كل
الطفل أو عائلته للخطر إذا كانت متّصلة بالفرد .لذلك ،يجب أن يت ّم إعالم امل ُجيبني امل ُحتَ َملني بأ ّن ّ
رسية ،قبل أن يوافقوا عىل املشاركة.
املعلومات التي يق ّدمونها ستبقى ّ

رسية هي عملية حامية خصوصية الفرد .وهي تتعلّق بالتعامل مع املعلومات التي أفصح
ال ّ
عنها الفرد يف عالقة من الثقة ،مع توقّعه بأنّه لن يت ّم كشف هذه املعلومات لآلخرين من دون
رسية ،مع الحاجة
إذنه .ويف أغلب األحيان ،تت ّم مقارنة الحاجة إىل إبقاء املعلومات الشخصية ّ
إىل تشارك املعلومات الشخصية التي ميكن أن تُفيد املصلحة العامة.
(جامعة كولومبيا)

رسية املشاركني:
مث ّة عدد من التدابري التي يجب اتّخاذها من أجل حامية ّ
• نحاول أن نتأكّد من أ ّن املقابلة تجري يف موقع خاص وليس عا ّماً.
• نستعمل األرقام الرمزية بدالً من األسامء حيثام أمكن يف االستامرات ،واالستبيانات ،ويف قواعد
البيانات.
كل البيانات – ال س ّيام البيانات التي تحتوي عىل التعريفات الشخصية – يف مكان آمن،
• نحفظ ّ
و ُمقفَل يتحكّم بالدخول إليه مدير الربنامج أو الدراسة .ويجب أن تكون قواعد البيانات ُمقفَلة
أي شخص أن يصل إىل البيانات من دون أن يطلب ذلك.
بكلمة رس .ويجب أن يكون مستحيالً عىل ّ
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املؤسساتية
رسية وحامية الطفل ّ
ال ّ
املؤسساتية للطفل الخاصة مبنظّمة رعاية األطفال.
رسية وسياسة الحامية ّ
عند إجراء دراسة استقصائية عىل األطفال ،ميكن أن ينشأ تضارب بني مبدأ ال ّ
بأي دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyمتعلّقة بحامية الطفل.
لذلك ،يجب ّ
حل هذه املسألة قبل البدء ّ
كل فريق العمل يف منظّمة رعاية األطفال ،وممثّيل
يتعي عىل ّ
املؤسساتية للطفل ّ
الخاصة مبنظّمة رعاية األطفال أنّه ّ
وتتطلّب سياسة الحامية ّ
ُ
أي مخاوف ،مبا يف ذلك التقارير املحدَّ دة واملخاوف غري املؤكَّدة يف ما يتعلّق بإساءة
الوكاالت الرشيكة وفرق العمل فيها ،أن يقوموا باإلبالغ عن ّ
معاملة الطفل أو االستغالل الجنيس خالل  24ساعة ،بالتاميش مع اإلجراءات املحلّية.
املؤسساتية عند الحصول عىل املوافقة الواعية من امل ُجيبني امل ُحتَ َملني :فعندما نجري دراسة استقصائية
رسية وسياسة الحامية ّ
وينشأ التضارب بني ال ّ
كل
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  ،KAP surveyس ُنعلم امل ُجيبينب امل ُحتَ َملني قبل أن يوافقوا عىل املشاركة يف الدراسة االستقصائية بأ ّن ّ
رسية .ولكن ،إذا أفصح الطفل عن إساءة املعاملة خالل املقابلة الخاصة بالدراسة االستقصائية أو إذا اشتبه العدّاد
املعلومات التي يقدّمونها ستبقى ّ
ٍ
املؤسساتية للطفل .ويُصبح
بإساءة املعاملة من املعلومات التي يُديل بها الطفل ،فهو ُمل َزم
عندئذ بأن يبلغ عن هذه املخاوف وفقاً لسياسة الحامية ّ
هذا التضارب حا ّدا ً أكرث عندما تسأل الدراسة االستقصائية األطفال مبارشة عن تجاربهم الشخصية يف ما يتعلّق بإساءة املعاملة واالستغالل.
أي ممثّل لها يت ّم إبالغه باملخاوف املتعلّقة بحامية الطفل،
أي عضو ضمن فريق العمل يف منظّمة رعاية األطفال أو ّ
أما األولوية القصوى بالنسبة إىل ّ
رسية،
فيجب أن تكون سالمة الطفل الفورية ورفاهه .ولكن يف الوقت عينه ،من غري األخالقي أن نعد الطفل بأ ّن ّ
كل املعلومات التي يتشاركها ستكون ّ
عندما يكون ذلك غري صحيح يف حالة املعلومات التي قد يكشفها عن إساءة املعاملة.
يف الواقع ،مثة حلول ملعالجة هذا التعارض .ففي ليبرييا ،قام فريق عمل الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرساتKAP survey
رسية ،إال إذا تشاركوا معلومات تشري إىل أنّهم يف خطر .كام ذُكرت العبارة نفسها أيضاً ألهايل األطفال كجزء
بإعالم األطفال بأ ّن ّ
كل معلوماتهم ستبقى ّ
املؤسساتية.
ُقتحة الستامرة املوافقة التي تراعي الحامية ّ
من عملية املوافقة .ونجد أدناه بعض الصياغة امل َ َ
“إذا وافقتم عىل أن تشاركوا يف الدراسة ،فسأطرح عليكم بعض األسئلة وسأد ّون إجاباتكم .وستكون األسئلة حول تجربة ترعرعكم يف عائلتكم
املحل .كذلك ،سأطلب أفكاركم حول كيفية مساعدة العائالت عىل رعاية أطفالها .وقد تشعرون باإلحراج أو بالحزن عندما نطرح عليكم
ومجتمعكم ّ
رسياً.
بعض األسئلة ،ولكن عليكم أن تتذكّروا أنّكم لستم مضط ّرين إىل أن ت ُجيبوا عىل ّ
أي سؤال ال تُريدون اإلجابة عليه ،وأ ّن ما ستخربوننا به سيبقى ّ
يتم ربط اسمكم بإجاباتكم إال إذا أخربمتوين مبعلومات تشري إىل أنّكم يف خطر .فإذا أوحت إجاباتكم
يل .ولن ّ
ولن أتشارك إجاباتكم إال مع املرشف ع ّ
بأنّكم قد تكونون يف خطر ،عندئذ سأكون ُمجرباً عىل تشارك معلوماتكم مع أشخاص يستطيعون مساعدتكم”.
املؤسساتية عند إجراء دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyاملتعلّقة
إ ّن املسائل املتعلّقة باألخالقيات والحامية ّ
أي تصميم
املؤسساتية يف ّ
بحامية الطفل ،ميكن أن تشكّل تحدّياً كبريا ً  .لذلك ،من الرضوري التأكّد من أنّه ت ّم التفكري جيّدا ً يف األخالقيات والحامية ّ
املؤسساتيةُ ،فيجى االتصال باملرجعية
لدراسة استقصائية جديدة .أما للحصول عىل املزيد من النصائح والدعم يف ما يتعلّق باألخالقيات والحامية ّ
املؤسساتية عىل املستوى اإلقليمي والعاملي للمنظّمة
املؤسساتية يف مكتبكم الوطني وباملستشارين املعنيني بحامية الطفل ّ
املعنية بحامية الطفل ّ
الدولة لرعاية األطفال.

خاصة
إجراء دراسة استقصائية عىل األطفال والشباب :اعتبارات ّ

الخاصة وسيت ّم إدخالهم يف أغلب
ميكن أن يوفّر األطفال والشباب املعلومات القيّمة عن حاميتهم
ّ
األحيان يف رشيحة الدراسة االستقصائية .ويف حال سيكون األطفال مشاركني يف الدراسة االستقصائية ،مث ّة
اعتبارات خاصة يجب أن تُراعى يف ما يتعلّق بأخالقيات البحث ،واالشرتاك يف البحث التط ّوري ،وتصميم
األداة ،ومقاربات إجراء املقابالت.

األخالقيات

حق األطفال بأن تت ّم استشارتهم وبأن يصلوا إىل املعلومات املرتبطة بالقرارات التي
علينا أن نحمي ّ
تؤث ّر عليهم .كذلك ،يجب أن تضمن مشاركتهم يف البحث والتقييم ووضع الربامج ،أ ّن آراءهم ووجهات
نظرهم تؤخَذ يف الحسبان .ويُشار إىل أنّ احرتام املعايري الوطنية يف جمع املعلومات من األطفال يتطلّب
املزيد من االهتامم واإلجراءات الوقائية لحاميتهم والحفاظ عىل مصالحهم الفُضىل.
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الخطوة الثانية
ما يجب فعله! علينا أن نكتشف عمر أغلبية األطفال وأن نعرف املبادئ التوجيهية األخالقية املوجودة
يف بلدنا يف ما يتعلّق بإرشاك األطفال يف األبحاث.

نجد أدناه بعض التوصيات املح َّددة من أجل مراعاة املامرسة األخالقية يف دراستنا:

		
		
		








		
		
		
		
		
		
		

		





التأكّد من أ ّن نشاط البحث ضروري و ُمب َّرر ومن أنّه سيفيد األطفال بشكل مباشر.
الحرص على أن تقوم المنهجية بجمع المعلومات الصحيحة من األطفال.
تكليف مجموعة مستقلّة من الجهات المعنية أو لجنة استشارية برصد األنشطة.
توقُّع النتائج ال ُمحتَ َملة بالنسبة إلى األطفال والشباب :المخاطر والمنافع.
المؤسساتية .فيجب أن يُنتهك مبدأ الس ّرية في حال
وضع مبادئ توجيهية واضحة للحماية
ّ
أي مخاوف متعلّقة بالحماية .وقبل الموافقة على المشاركة ،يجب أن يت ّم إعالم
وجود ّ
أي مسائل تتعلّق
األطفال بأ ّن األشخاص الذين يُجرون المقابلة من واجبهم اإلبالغ عن ّ
بالحماية وطلب الدعم.
الموافقة مطلوبة من الراشدين المالئمين ولكن ،يجب أن يُعطي األطفال أيضاً موافقتهم مع
أي وقت
إدراكهم التا ّم بأنّهم يستطيعون رفض المشاركة في المقابلة أو إنهاء المقابلة في ّ
كان .وقد نواجه ظروفاً خاصة يستحيل فيها الحصول على الموافقة الوالدية (مثالً :األهل
ليسوا على قيد الحياة) أو عندما قد يؤ ّدي طلب الموافقة الوالدية إلى تعريض الطفل
للخطر .وإذا كانت هذه هي الحال ،فعلينا أن نُعيد تقييم ما إذا كان إجراء المقابلة مع
هؤالء المشاركين ضرورياً و ُمب َّررا ً جدا ً .وإذا كانت النتيجة نعم ،فعلينا أن نوث ّق ذلك في
بروتوكول الدراسة وأن نق ّدمه للموافقة قبل أن نتابع.
تصميم المنهجيات ،ومواد التواصل ،وإجراءات المقابلة بطريقة تكون مالئمة للعمر وتضمن
حماية الطفل؛ وتنظيم اإلجراءات من أجل حماية األطفال خالل الدراسة االستقصائية.
التأكّد من أ ّن األطفال وأهلهم يفهمون كيف سيت ّم حفظ معلوماتهم واستعمالها ونشرها.
الخاصة
كل المشاركين على اسم ُمجري المقابلة ومعلومات االتّصال
الحرص على حصول ّ
ّ
بالدراسة قبل المغادرة بعد إجراء المقابلة.

وتجدر اإلشارة إىل أ ّن “مجلس السكّان” قد نرش مبادئ توجيهية شاملة وواضحة جدا ً بشأن املقاربات
األخالقية املتعلّقة بالبحث مع األطفال والشباب:
“Ethical Approaches to Gathering Information from Children and Adolescents
”in International Settings: Guidelines and Resources
(أي املقاربات األخالقية لجمع املعلومات من األطفال واملراهقني يف األطر الدولية :املبادئ التوجيهية
واملوارد).
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تصميم االستبيان

يحتاج تصميم أسئلة الدراسة االستقصائية التي ستُطرح عىل األطفال إىل أن يأخذ بعني االعتبار مستوى
من ّوهم املعريف واالجتامعي .ويُشار إىل أ ّن التعقيدات والعقبات يف تصميم السؤال لألطفال مشابهة جدا ً
لتلك الخاصة بالراشدين ،ولك ّنها مضخَّمة أل ّن طريقة فهم األطفال للمعلومات وتذكّرها ونقلها ال تزال
تتط ّور .ويف هذا اإلطار ،إ ّن التقرير بعنوان
“Improving data quality when surveying children and adolescents: Cognit and social
”development and its Role in Questionnaire Construction and Pretesting2
( أي تحسني جودة البيانات عند إجراء دراسة استقصائية عىل األطفال واملراهقني :النمو املعريف
واالجتامعي ودوره يف بناء االستبيان وإخضاعه الختبار قبيل) والذي أع ّدته الدكتور “إيديث د .لوو”،
يق ّدم تفسريا ً واضحاً جدا ً وعملياً ملسائل وتبعات منو األطفال وعىل قدرتهم عىل فهم أسئلة الدراسة
االستقصائية واإلجابة عليها ،إضاف ًة إىل التوصيات املرتبطة بتصميم أدوات االستبيان الخاص باألطفال
واختبارها .ونجد يف ما ييل تلخيصاً لبعض تلك التوصيات (:)de Leeuw, 2011

		

		
		

		
		
		












تج ّنب صياغة األسئلة بطريقة سلبية
وضع ح ّد لعدد فئات اإلجابة على األسئلة المتع ّددة الخيارات إضاف ًة إلى الدرجات ضمن
مقياس ليكرت  Likertأو سؤال التصنيف
تج ّنب الغموض مهما كلّف األمر
االمتناع عن إعادة الصياغة أو استعمال اللغة المج ّردة مثل القول “معظم األطفال ”...بما أ ّن
األطفال يميلون إلى تفسير الكلمات والعبارات بحرفية شديدة
تج ّنب األسئلة االرتجاعية التي تشير إلى األوقات الماضية وتجعل األطفال يتذكّرون
المعلومات؛ وعلينا أن نتذكّر مع األطفال األصغر س ّناً أ ّن ذاكرتهم ال تزال تتط ّور
إبقاء التوجيهات بسيطة جدا ً وواضحة
وحساسون تجاه ما
الحرص بشأن وجود اقتراح في األسئلة؛ فاألطفال شديدو المالحظة ّ
يعتقدون أنّه الجواب “الصحيح”
استعمال المح ّفزات البصرية مثل بطاقات اإلجابة (كالبطاقات التي تحتوي على صور
وجوه مبتسمة أو عابسة والتي تق ّدم مقياساً لـ”السعادة” يستطيع األطفال أن يختاروا منها
إجابتهم) .فاألطفال األصغر سناً يميلون إلى نسيان فئات الجواب
تج ّنب األسئلة التي تطلب من األطفال اإلجابة بك ّمية رقمية

إجراء المقابالت
		
		
		

		







يجب أن يتمتّع األشخاص الذين يُجرون المقابالت بالخبرة في العمل مع األطفال وأن يكونوا
المؤسساتية
قد خضعوا للتدريب في مهارات إجراء المقابالت والحماية
ّ
يجب إبقاء المقابلة قصيرة وممتعة (مثالً :يمكننا أن نطرح األسئلة كـ”لعبة”) لنتفادى الملل
ونحافظ على التحفيز
يجب أن ننتبه ج ّيدا ً إلى السياق – مثل وجود األشقّاء أو األهل أو المعلّمين – وكيفية تأثير
ذلك على اإلجابات
خالل المقابلة ،يجب أن يحصل تواصل بصري بين الع ّداد والطفل المشارِك
خاصة لمساعدة الطفل حتى يشعر باالرتياح؛ وأن نطمئن المشاركين
يجب أن نبذل جهودا ً ّ
الصغار إلى أ ّن هذا ليس اختبارا ً

http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/LAPSET/Presentations%20of%20the%20annual%20seminar%2010-12%20May%202011/Surveying%20 2
Children%20and%20adolescents_de%20Leeuw.pdf
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الخطوة الثانية

 2.3وضع خطّة عمل

يجب أن تق ّدم خطّة العمل الئحة بالنشاطات الرئيسية الخاصة بالدراسة االستقصائية إضاف ًة إىل اإلطار
كل نشاط .ونرجع إىل
لكل خطوة ،وتعريف الفرد (األفراد) املسؤول (املسؤولني) عن إمتام ّ
الزمني امل ُق َّدر ّ
“امللحق ه” لالطالع عىل منوذج خطّة العمل التي ميكننا أن نك ّيفها مع دراستنا االستقصائية .أما األُطر
الزمنية يف خطّة العمل ،فيجب أن تُق َّدر من حيث عدد األيام من أجل تقديم أساس لحسابات امليزانية
والرشوط املرجعية من أجل توظيف فريق عمل الدراسة االستقصائية.
املؤسسايت IRB
وتجدر اإلشارة إىل أنّنا إذا ك ّنا نق ّدم بروتوكول الدراسة االستقصائية إىل مجلس املراجعة ّ
من أجل املوافقة ،فعلينا أن نستعلم عن تواريخ اجتامع لجنة مراجعة األخالقيات ومع ّدل الوقت الالزم
للمراجعة .فالحصول عىل املراجعة األخالقية قد يستغرق ما يعادل  6أشهر يف بعض البلدان وال ميكن
بأي نشاطات خاصة بالدراسة االستقصائية إىل أن يت ّم منح املوافقة.
البدء ّ

األقل لنشارك يف النشاطات املرتبطة بالدراسة االستقصائية،
وعلينا أن نخطّط متضية  3أشهر عىل ّ
ولن تجري إال ثالثة أسابيع منها يف امليدان .فس ُيخ ََّصص معظم الوقت للتحضري للعمل امليداين :إعداد
االستبيانات ،واختيار املناطق الجغرافية ،وتوظيف املستشارين وفريق عمل الدراسة االستقصائية ،وفريق
التدريب ...وقد يتطلّب جمع البيانات من أسبو َعني إىل أربعة أسابيع وفقاً لحجم ع ّينتنا وامتدادها
الجغرايف وعدد ِفرق املقابالت التي ميكن نرشها .ويجب أن يت ّم تصميم خطّة عملنا بحيث ال يتجاوز
تواجد ِفرق الدراسة االستقصائية يف امليدان م ّدة الشهر الواحد .فقد يكون العمل امليداين ُمرهقاً جدا ً،
وكلّام كان وقت انتشار ال ِفرق أطول ،زادت الخطورة بأن تفقد الحافز ،مام يؤ ّدي إىل نوعية س ّيئة
للبيانات.

قد يُثبت الطالب الخ ّريجون أنّهم ُمفيدون بالنسبة إىل بعض األدوار يف
الدراسة االستقصائية ،ونذكر عىل سبيل املثال الع ّدادين أو موظَّفي إدخال
البيانات مبا أنّهم يكونون متوافرين يف أغلب األحيان للعمل القصري األجل،
ومتح ّمسني الكتساب الخربة ،ويجب أن يكون تدريبهم سهالً .ولكن ،من
املهم أن نركّز يف بحثنا عن أشخاص يجرون املقابالت عىل َمن يتمتّعون
بخربة سابقة يف الدراسة االستقصائية – ال سيّام عندما يتض ّمن ذلك
املقابالت مع األطفال.
نصح بأن نبدأ بإدخال البيانات وتنقيتها ما إن نحصل عليها من امليدان .فهذا ال يوفّر الوقت فحسب،
و ُي َ
بل إنّه يق ّدم مستوى إضافياً من التحقّق من البيانات وقد يشري إىل مشاكل الجودة املرتبطة باالستبيان
ٍ
عندئذ ،ميكن أن تبدأ مرحلة
أو باألشخاص الذين يُجرون املقابلة ،والتي ميكن تصحيحها عىل الفور.
تحليل البيانات وكتابة التقارير ما إن تنتهي عملية جمع البيانات.

الخطوة الثانية :وضع بروتوكول الدراسة االستقصائية

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

43

 2.4وضع امليزانية

علينا أن نُع ّد ميزانية تتض ّمن التكاليف الخاصة بالعاملني داخل الربنامج واملستشارين األفراد واملتعاقدين
املتخصص .ويُشار إىل أ ّن منوذجاً عن امليزانية موجود يف امللحق أ.
الفرعيني الذين سنوظّفهم من أجل العمل
ّ
أما الخطوط الرئيسية يف امليزانية فعىل األرجح أنّها ستتض ّمن:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الرواتب وتكاليف فريق العمل (داخل الربنامج)
الرسوم اليومية للمستشارين أو املتعاقدين الفرعيني (وقد تغطّي الرسوم اليومية الوقت لتصميم
الدراسة ،واإلحصائيات ،والتدريب ،وإدخال البيانات وتحليلها ،وكتابة التقارير أو التصحيح للنرش
النهايئ ،وترجمة االستبيانات إىل اللغات املحلّية)... ،
املع ّدات
التجهيزات (مثل الكمبيوترات ،أو أجهزة املساعد الرقمي الشخيص ،أو اآلالت الطابعة أو غريها من
التجهيزات)
طرق التواصل (الهاتف ،والربيد اإللكرتوين ،والفاكس)
السفر (النقل ،الرسم اليومي ،اإلقامة والطعام)
تكاليف ورشة العمل (من أجل التخطيط ،والتدريب و/أو النرش)
طبع االستامرات ومواد التواصل
تكاليف مراجعة اللجنة األخالقية إذا كان ذلك منطبقاً
التكاليف اإلدارية والعا ّمة

وأي مهارات أو وقت أو خبراء سيكون
وعلينا أن نأخذ بعين االعتبار الموارد البشرية المتوافرة داخلياًّ ،
علينا أن نستعين بهم من الخارج من أجل الخطوات المختلفة في الدراسة االستقصائية.
األقل إلجراء دراسة استقصائية
وكتقدير تقريبي ،قد نحتاج إلى ما بين  15000و 25000دوالر أميركي على ّ
بشأن المعارف والمواقف والممارسات  .KAP surveyوبحسب نطاق دراستنا االستقصائية وحجمها ،قد
نحتاج إلى ما بين  50000و 75000دوالر أميركي .وإذا ك ّنا س ُنجري الدراسة االستقصائية بشأن المعارف
والمواقف والممارسات  KAP surveyعند خط األساس وسنك ّررها عند مرحلة التقييم النهائي ،فعلينا أن
نتذكّر أيضاً أن نض ّمن تكلفة الدراستَين االستقصائيتَين الكاملتَين في إجمالي ميزانية مشروعنا أو برنامجنا.
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الخطوة الثالثة :تصميم استبيان الدراسة االستقصائية
النشاطات الرئيسية

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

تصميم األسئلة
هيكلة االستبيان
ترجمة االستبيان
وضع خطّة إلدارة البيانات وتحليلها
إجراء اختبار قبيل عىل االستبيانات وصياغتها بشكل نهايئ/أدوات جمع
والبت فيها
البيانات
ّ

النتائج








مراجعة الوحدات من االستبيانات الموجودة وأقلمتها مع البيئة المحلّية
إجراء بحث تط ّوري (مثالً :مجموعات التركيز ،والمقابالت) من أجل
حساسة بشكل خاص أو ذاتية ،وتحديد فئات اإلجابة
استكشاف مواضيع ّ
واستخراج االقتراحات المرتبطة بالصياغة وبلغة بنود االستبيان.
تخطيط الئحة بنود (أسئلة) الدراسة االستقصائية مقابل الئحة أسئلة
البحث
ترجمة أدوات االستبيان إلى اللغة المحلّية والقيام بترجمة عكسية إلى
اللغة األصلية من أجل التحقّق من الجودة وتحديد المشكالت
اختبار أدوات االستبيان ضمن فريق الدراسة االستقصائية وبالتالي ضمن
ع ّينة صغيرة من المجموعة السكانية ال ُمستَه َدفة
رسم خطّة لتحليل البيانات ووضع مسو َّدة لكت ّيب الرموز
..............................

الخطوة الثالثة :تصميم استبيان الدراسة االستقصائية

يُعترب تصميم استبيان (استبيانات) الدراسة االستقصائية خطوة أساسية تتطلّب الكثري من الوقت
واالنتباه إىل التفاصيل .وإذا كانت األخطاء تتخلّل االستبيان أو إذا مل تت ّم أقلمة األسئلة والتأكّد من
ص ّحتها من أجل تخفيض االنحياز إىل الحدّ األدىن ،فلن تكشف البيانات إال ضعف أداتنا بدل وجهات
نظر املشاركني ومامرساتهم .ويُشار إىل أ ّن صياغة األسئلة وتركيبها عملية تتأث ّر كثريا ً بالثقافة والبيئة
ويجب أن ترتكز عىل البحث التط ّوري وأن يت ّم التأكّد من ص ّحتها عن طريق االختبار .فضالً عن ذلك،
من املهم هيكلة االستبيان وتنسيقه بطريقة تتيح لألشخاص الذين يجرون املقابالت وللمشاركني أن
يتابعوه بسهولة وبشكل منطقي .يف هذا اإلطار ،يق ّدم امللحق و منوذجاً عن وحدة من استبيان الدراسة
االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyاملتعلّقة مبسائل الرعاية .ويُشار إىل أ ّن
هذا النموذج ُمقتبَس من استبيان دراسة استقصائية استعملته منظَّمة رعاية األطفال يف ليبرييا وهو
يحتوي عىل توجيه مز َّود بالصور لتوضيح كيفية تصميم األسئلة وبناء االستبيان وتنسيقه .مالحظة:
ينبغي عدم استعامل هذه األداة من دون أقلمة األسئلة وإخضاعها الختبار قَبيل يف بيئتنا املحلّية.

 3.1تصميم األسئلة

أي بلد من دون األقلمة الدقيقة .ولكن ،من املفيد
ال يوجد استبيان مو َّحد ميكن أن يُستع َمل يف سياق ّ
أن نرجع إىل الدراسات االستقصائية التي ت ّم إنشاؤها وإدارتها يف سياقات مامثلة لسياقنا كنقطة انطالق
الخاصة باملسوح
لتفادي البدء من الصفر .ويُشار إىل أنّ األسئلة املُستع َملة يف وحدات حامية الطفل ّ
وتم التأكّد من ص ّحتها يف الكثري من السياقات
العنقودية املتعدّ دة ّ
املؤشات  MICSقد أُنشئت بدقّة ّ
املؤشات املواضيع التالية :زواج األطفال ،وتسجيل الوالدة،
الثقافية .وتغطّي املسوح العنقودية املتع ّددة ّ
وعاملة األطفال ،وختان اإلناث ،وإعاقة األطفال ،وتأديب الطفل ،واملواقف تجاه العنف األُرسي .إذا ك ّنا
نريد إجراء دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyتغطّي أياً من هذه
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الخطوة الثالثة
املؤشات
املواضيع املتعلّقة بحامية الطفل ،فعلينا أن نض ّمن يف مراجعتنا املسح العنقودي املتع ّدد ّ
األحدث الذي أُجري يف بلدنا للحصول عىل االقرتاحات املتعلّقة بأسئلة الدراسة االستقصائية ،التي ت ّم
التأكّد من ص ّحتها.
ونجد الكثري من األنواع املختلفة ألسئلة الدراسة االستقصائية .وهي معروضة ومرشوحة يف الجدول
أدناه.
الرسم العارش :أنواع أسئلة الدراسة االستقصائية
األسئلة امل ُغلَقة
إ ّن معظم أسئلة الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyستكون أسئلة ُمغلَقة بحيث يختار امل ُجيب إجابة واحدة أو أكرث تكون ُمحدَّدة يف
االستبيان .وتكون األسئلة امل ُغلَقة بسيطة وتقدّم الكثري من الخيارات من أجل التحليالت اإلحصائية؛ ولكن ،يجب أن تكون اإلجابات ُمحدَّدة ُمسبقاً يف األداة و ُم َركَّبة بدقّة
لتج ّنب االنحيازات .ويف أغلب األحيان ،تفشل األسئلة امل ُغلَقة يف التقاط الفوارق البسيطة واملعلومات الجديدة.
كل قيمة ممكنة وقد ت ُس َّجل اإلجابات كقياس رقمي
يف األسئلة الرقمية ،يت ّم تضمني ّ
متواصل (مثل سنوات العمر ،والكيلوغرامات ،وعدد أفراد العائلة )...أو تنقسم إىل
فواصل متقطّعة (مثل الفئات العمرية) بحسب االقتضاء .وتقدّم األسئلة الرقمية الكثري
من الخيارات املختلفة للتحليل مثل احتساب املعدّالت (الوسط الحسايب والوسيط
واملنوال) والتصنيف يف مجموعات.

كم َ
عمرك؟
|__|__| سنة
يف األسبوع املايض ،كم م ّرة أكلت اللحم؟
|__|__| م ّرة

عتب ثنايئ التف ّرع .وتتض ّمن الدراسات
عندما يحمل السؤال إجابتني ممكنتَني ،يُ َ
االستقصائية يف أغلب األحيان األسئلة التي تتطلّب من امل ُجيب أن يختار بني نعم/
كال ،وصح/خطأ ،وأوافق/أعارض .ويُ َع ّد التحليل اإلحصايئ لألسئلة الثنائية التف ّرع بسيطاً
املتغيات يف أغلب األحيان من أجل تحليل نتائج األسئلة األخرى تحليالً
وت ُستَعمل ّ
متقاطعاً مقارن ًة مع خصائص امل ُجيب؛ ولكن ،يف الكثري من الثقافات ،تُ َع ّد املوافقة شكالً
من أشكال اللياقة ،وقد تؤدّي أسئلة “نعم/كال” إىل املبالغة يف تقدير املوافقة.

أي قوانني يف بلدك تتعلّق برعاية األطفال وسالمتهم؟
هل تعرف املعلومات عن ّ

أي
السؤال اإلسمي يحمل إجابات متعدّدة الخيارات تقع ضمن فئات منفصلة ليس لها ّ
قيمة تصلها ببعضها البعض .وميكن أن تُرقَّم فئات الجواب يف االستبيان من أجل تسهيل
أي أهمية .ومن الرضوري أن نحدّد عدد
إدخال البيانات ،غري أ ّن الرتقيم ال يكون له ّ
اإلجابات املمكنة (إجابة واحدة أو إجابات كثرية) التي ميكن تقدميها وما إذا كان يجب
قراءة اإلجابات بصوت عا ٍل للمشاركني .فعندما تُقرأ اإلجابات بصوت عا ٍل أمام امل ُجيبني،
مث ّة خطر يف الحصول عىل اإلجابات االنحيازية عن طريق االقرتاح (اإليحاء) ،وقد يختار
املشاركون اإلجابة “األنسب” أو أنّهم قد ال يُجيبون إذا مل تكن الخيارات مرضية .أما إذا
كان السؤال مطروحاً وكأنّه سؤال “مفتوح” ،فيجب أن يت ّم بشكل دقيق إنشاء فئات
اإلجابة املر َّمزة مسبقاً من أجل صالح ّيتها.

ماذا تفعل عندما ترى أطفاالً يعانون من إساءة املعاملة يف بيتهم أو تسمع
عنهم؟
( )1أبلّغ عن إساءة املعاملة
( )2أواجه الفاعل
( )3أوايس الطفل
( )4ألتزم الصمت  /ال أفعل شيئاً
( )5غري ذلك (حدّد)

تطلب األسئلة الرتتيبية من امل ُجيبني أن يص ّنفوا إجاباتهم بحسب مرتبتها .وال يكون
لإلجابة معنى إال يف ما يتعلّق بالفئات األخرى لإلجابة .فعلينا أن نح ّد عدد اإلجابات
املرتَّبة إىل  4أو  5إجابات كح ّد أقىص .فبوجود املزيد من املراتب ،مثة خطر يف أن يفقد
املجيبون تت ّبع إجاباتهم وأن تصبح األسئلة صعبة التحليل .وعادةً ،يكون التحليل األكرث
متعة هو تحليل اإلجابات األكرث أهمية وأقلّها أهمية.

الرجاء ترتيب املسائل الثالثة األوىل التي تهدّد رفاه األطفال يف مجتمعكم
املحل (منأل الفراغ بالرقم؛  = 1األهم):
ّ
___ املخ ّدرات/الكحول
___ عاملة األطفال
___ اإلساءة الجنسية ___ البدء املبكر للنشاط الجنيس
___ إلخ
___ التغذية/الجوع

تبني مقاييس ليكرت  Likertفئات اإلجابة عىل مستويات وهي مفيدة لقياس اآلراء
واملواقف .ومن املهم إجراء اختبار قبيل عىل أسئلة مقياس ليكرت  Likertللتأكّد من أ ّن
املشاركني قادرون عىل الفهم وأنّهم يستطيعون تطبيق الفئات .إ ّن املقياس الذي يحتوي
عىل عدد زوجي من األجوبة يُجرب امل ُجيبني عىل االختيار بني جواب إيجايب أو سلبي؛
أما املقياس الذي يحتوي عىل عدد مفرد من األجوبة فهو يقدّم عاد ًة إجابة “محايدة”.
وبحسب السؤال والسياق ،قد تقدّم فئة اإلجابة “املحايدة” البيانات املثرية لالهتامم،
أو أنّها تربك امل ُجيبني ،أو أنّها تصبح إجابة تلقائية بالنسبة إىل امل ُجيبني املرتدّدين .ويف
ليبرييا ،وجد فريق الدراسة االستقصائية أ ّن األطفال كانوا يتمتّعون بتص ّورات أكرث إيجابية
أو سلبية للمسائل وكانوا يواجهون صعوبة يف فهم وتصنيف إجاباتهم يف أكرث من ثالث
فئات.

كنت توافق أو تعارض،
أخربين مبا إذا َ
وكيف تشعر بشأن العبارات التالية:
األطفال الذين ال يعيشون مع أهلهم...

( )1نعم	( )2كال

أعارض بشدّة

أعارض

أوافق

أوافق بشدّة

ال أعرف

(أ)	 يتلقّون يف دور األيتام رعاية
أفضل من تلك التي يحصلون
عليها يف العائلة

1

2

3

4
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(ب)	 يجب أن يشاركوا يف املامرسات
الدينية الخاصة مبقدّمي الرعاية
الجدد

1

2

3

4
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األسئلة املفتوحة
خصصة لها يف االستبيان وميكن أن تكون مر َّمزة مسبقاً أو ُمص َّنفة يف فئات الحقاً خالل
ال تحتوي األسئلة املفتوحة عىل فئات مختلفة لإلجابة .فقد ت ُكتب اإلجابة يف مساحة ُم َّ
التحليل.
املحل؟
مثالً :برأيك ،ما هو الخطر األكرب الذي يواجهه األطفال يف مجتمعنا ّ
وتتيح األسئلة املفتوحة يف أغلب األحيان تقديرا ً أعمق وأدق آلراء امل ُجيبني أو مواقفهم ألنّهم يجيبون بح ّرية ويستعملون كلامتهم الخاصة .فال تحكّم مبحتوى السؤال وال
بشكله كام هي الحال يف األسئلة املغلَقة ،ويختار العدّاد كيفية تدوين اإلجابات أو إعادة تفسريها .غري أ ّن األسئلة املفتوحة تستهلك الوقت ويشكّل تحليلها تحدّياً يف أحيان
كثرية ،وبالتايل يجب استعاملها باعتدال.
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نصائح من أجل إعداد أسئلة الدراسة االستقصائية








7

كل سؤال يدعم أهداف الدراسة االستقصائية ويمكن ربطه بمجال رئيسي للتحقيق.
نتذكّر أ ّن هدف الدراسة االستقصائية هو :التأكّد من أ ّن ّ
إذا راودنا أدنى شك بشأن سؤال مع ّين ،نلغيه :إذا لم نستطع أن نربط السؤال بمجال رئيسي للتحليل ،فمعنى هذا أنّه ال ينتمي إلى الدراسة
االستقصائية.
إذا ك ّنا نرجع إلى المعارف السابقة أو العا ّمة ،نقدّم إطارا ً زمنياً واضحاً وسياقاً محدّدا ً .فمثالً :نبدأ سؤالنا بـ " في السنة الماضية" أو
"منذ االنتخابات األخيرة" حتى نحدّد الفترة الزمنية التي نرجع إليها.
نستعمل الطرائق النوعية مثل مجموعات التركيز أو المقابالت حتى نحدّد كيف يجب أن نصيغ أو نعدّل لغة األسئلة واإلجابات (بحث تط ّوري)
نتج ّنب األسئلة اإليحائية التي تقترح جواباً "صحيحاً" .مثالً" :يفكّر معظم الناس في أ ّن ضرب الطفل هو أمر سيّئ ،فهل توافق؟"
نتأكّد من أ ّن ال ُمجيب يعرف ما يكفي من المعلومات حتى يقّدم جواباً على السؤال.
نُبقي األسئلة بسيطة :نتفادى استعمال النفي ال ُمضا َعف ،واللغة المعقَّدة ،والجمل المتعدّدة األقسام.
كل م ّرة حتى نتفادى إرباك ال ُمجيبين.
نبقى مركّزين :نسأل عن جانب واحد من الموضوع ّ
سمعت عن طفل يتع ّرض إلساءة املعاملة يف بيته ،هل تعرف أين تبلّغ عن هذه الحالة وهل تقوم باإلبالغ؟
رأيت أو
َ
إذا َ

 3نفصل األسئلة املختلفة ونتفادى الغموض:
( )1هل تعرف أين ميكنك أن تبلّغ عن حالة يت ّم فيها إساءة معاملة الطفل؟ (فئات اإلجابة تحتوي عىل نعم أو كال)
كنت تدرك أ ّن أحد األطفال يتع ّرض إلساءة املعاملة يف بيته ،ماذا قد تفعل؟ (نقدّم إجابات متعدّدة الخيارات)
( )2إذا َ

 نتفادى وضع فئات كثيرة لإلجابة على األسئلة المتعدّدة الخيارات .فوجود أكثر من ست إجابات ممكنة يشكّل تحدّياً بالنسبة إلى ال ُمجيبين حتى
يقوموا بتت ّبعها و/أو بالنسبة إلى العدّاد حتى ينظّم الرموز بشكل صحيح .وإذا وجدنا أنّنا أمام الئحة طويلة من اإلجابات ،فعلينا أن ننظر في
الخيارات من أجل توليف اإلجابات (جمع اإلجابات المتشابهة في خانة واحدة) وتصنيف اإلجابات المختلفة في مجموعات.
 اإلجابات المتعدّدة :علينا أن نفكّر في ما إذا كان يمكن اإلجابة على سؤال متعدّد الخيارات بأكثر من جواب .وإذا أردنا أن نسمح باإلجابات
المتعدّدة على سؤال واحد ،فعلينا أن نحدّد مسبقاً عدد اإلجابات التي يتعيّن على العدّادين تسجيلها وأن نخطّط لكيفية تحويل البيانات إلى
رموز وتحليلها.
 إنشاء المقاييس وجداول المقارنة :ال س ّيما عند قياس المواقف والمعارف ،من الممكن استعمال األسئلة الفردية من أجل بناء مقياس يُتيح تحليالً
أكبر للصورة .فمثالً :إذا كان لدينا  5أسئلة تستقصي عن المعارف المتعلّقة بالجوانب المختلفة لحقوق الطفل ،يمكننا أن نحلّلها بشكل منفصل
أو أن ندمجها حتى ننشئ مقياساً أو جدول مقارنة للمعارف.

من املر ّجح أن تتداخل مجاالت التحقيق الخاصة بدراستنا االستقصائية مع قطاعات أخرى ميكن أن تتمتّع
بخربة أكرب وأن متلك موارد أكرث تق ّدمها يف تصميم الدراسة االستقصائية .ويُشار إىل أنّه ت ّم إنشاء املنهجيات
واالستبيانات املو َّحدة للمواضيع املختلفة يف مجال التغذية والص ّحة .وإذا كان يه ّمنا أن نجمع املعلومات
عن املعارف أو املامرسات املتعلّقة بالتغذية ،والحمية الغذائية ،ومامرسات التغذية ،والوضع الص ّحي،
والسعي إىل الحصول عىل الخدمات الص ّحية أو الرعاية الص ّحية ،فقد يكون من املفيد أن ننظر يف األدوات
امل ُستَع َملة للدراسات االستقصائية الوطنية مثل برنامج االستقصاءات الدميغرافية والص ّحية  ،DHSأو الدراسة
أي بحث أو
االستقصائية ملؤرش فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسبة ،إضاف ًة إىل ّ
عمليات تقييم مثل الدراسات االستقصائية( SMARTالدراسات االستقصائية املو َّحدة بشأن التغذية)
التي ميكن أن تكون قد أُجريت محلّياً .ويجب أن نكون قادرين عىل أقلمة األسئلة املو َّحدة املتعلّقة
بالدميغرافيات االجتامعية من هذه املصادر أيضاً.
كل سؤال بحث ،من دون أن
ما يجب فعله! نعدّ الئحة باألسئلة املمكنة للدراسة االستقصائية بالنسبة إىل ّ
ننىس أهداف الدراسة االستقصائية.
وال نجمع إال البيانات التي ترتبط مبارش ًة بأهداف الدراسة االستقصائية والتي تق ّدم املعلومات الرضورية
الخاصة بالربنامج .ويجب أن ت ُصاغ األسئلة للحصول عىل املعلومات بأكرث طريقة
من أجل ات ّخاذ القرارات
ّ
موضوعية ممكنة ،بتفادي األسئلة “اإليحائية” (األسئلة التي تقرتح إجابة مع ّينة) واملربكة.

أي مدى تقيس اسرتاتيجيات وأدوات جمع البيانات ما
الصالحية هي إىل ّ
تهدف إىل أن تقيسه.
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الخطوة الثالثة

كل م ّرة .وحتى السؤال
يجب أن تكون األسئلة بسيطة ومحدَّ دة قدر اإلمكان ،مسته ِدف ًة معلومة واحدة ّ
فسه األفراد املختلفون بشكل واسع وبشكل مختلف.
البسيط جدا ً ميكن أن يُ ّ
أي من األطفال
فعىل سبيل املثال ،إذا ك ّنا نطرح السؤال الذي يبدو بسيطاً ظاهرياً“ :هل يعمل ٌّ
عم إذا كان األطفال يساعدون يف
املوجودين تحت رعايتكم؟” ،قد يفكّر بعض املجيبني يف أنّنا نسأل ّ
أي نشاط غري الدراسة أو اللعب؛ وقد
يفس أطفال آخرون أ ّن كلمة “يعمل” تعني ّ
األعامل املنزلية ،وقد ّ
يفرتض أطفال آخرون أ ّن “العمل” يشري فقط إىل العمل املدفوع خارج البيت .وقد يستند الجواب بـ
مؤشنا بشأن عاملة األطفال غري صالح.
أي من تلك التفسريات ،وبالتايل فسيكون ّ
“نعم” أو “كال” إىل ّ
ولتج ّنب هذا األمر ،علينا أن نركّب أسئلة دقيقة ومح َّددة ،فاصلني املفاهيم عن بعضها البعض ،ومتج ّنبني
املؤشات  MICSعاملة
املصطلحات امل ُب َهمة .يف هذا اإلطار ،تستكشف وحدة املسح العنقودي املتع ّدد ّ
كل طفل بني عمر  5و 14سنة يف
األطفال من خالل مجموعة من األسئلة الدقيقة التي طُرحت عىل ّ
األرسة املعيشية:
1
		
2
		
3
		
4
		

االنحياز هو خطأ
يؤ ّدي دامئاً إىل املبالغة
يف تقدير قيمة
القياس أو التقليل من
تقديرها.

بأي نوع من العمل لشخص ال ينتمي إىل هذه األرسة
خالل األسبوع املايض ،هل قام (االسم) ّ
املعيشية؟
خالل األسبوع املايض ،هل قام (االسم) بإحضار املاء أو جمع الحطب من أجل االستعامل
املنزيل؟
بأي عمل مدفوع أو غري مدفوع يف مزرعة عائلية أو يف
خالل األسبوع املايض ،هل قام (االسم) ّ
مؤسسة عائلية ،أو ببيع السلع يف الطريق؟
ّ
خالل األسبوع املايض ،هل قام (االسم) باملساعدة يف األعامل املنزلية مثل التبضّ ع ،أو التنظيف،
أو غسل املالبس ،أو الطبخ ،أو رعاية األطفال أو األشخاص املس ّنني أو املرىض؟

أي من األسئلة أعاله ،يُسأل بالتايل عن عدد الساعات التي أمضاها
إذا أجاب أحد امل ُجيبني بنعم عىل ّ
الطفل يف القيام بنوع العمل املح َّدد يف األسبوع السابق.
“منذ (اليوم يف األسبوع) ،ما هو عدد الساعات التي أمضاها وهو يقوم بـ
(نوع العمل الذي نستفرس عنه)؟”
أي غموض أو اختالف يف فهم امل ُجيبني للسؤال وهي ت ُنشئ إمكانية
يُشار إىل أ ّن هذه املقاربة تُزيل ّ
تحليل أنواع العمل الذي يقوم به األطفال إضاف ًة إىل مقدار الوقت الذي يلتزمون فيه بالعمل مقارن ًة مع
األنشطة األخرى مثل املدرسة أو الدراسة أو اللعب.
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مشاركة الطفل

ُيكن أن تكون مجموعات الرتكيز مع األطفال من رشيحة الدراسة طريقة ممتازة ملعرفة وجهات
حساسة أو يصعب عىل األطفال
نظرهم وأفكارهم حول كيفية معالجة املواضيع التي قد تكون ّ
أن يتح ّدثوا عنها .كذلك ،ميكننا أن نستعمل مجموعات الرتكيز لنستكشف كيف يتص ّور األطفال
ٍ
بعدئذ ،نستطيع أن
الخاصة.
املسائل مثل الخطر أو عمل الطفل ونصيغ األسئلة بكلامتهم
ّ
نستعمل هذه املعلومات لرتكيب األسئلة املناسبة محلّياً.
 نجمع بين  4و  8أطفال ضمن فئة عمرية مح َّددة لمدة ساعة أو ساعة ونصف الساعة.
ونشرح الغاية من الدراسة االستقصائية والسبب الذي يقف وراء استشارتهم .فنعرض
كل م ّرة ونتح ّدى المشاركين على أن يُع ّدوا أسئلة
سؤاالً واحدا ً متعلّقاً بالبحث في ّ
ِ
الميسر على ج ّو
االستبيان التي سيختبرونها
بعدئذ مع بعضهم البعض .ويجب أن يحافظ ّ
كل األسئلة التي ت ّم إعدادها.
يشبه جو اللعب وأن يس ّجل ّ
إنّ اإلجابات عىل األسئلة املتعلّقة باملعارف واملواقف واملامرسات تتأثّر بالديناميكيات النفسية
واالجتامعية املعقّدة .والدراسة االستقصائية الف ّعالة ستطرح األسئلة بطرائق متن ّوعة ،والتي ميكن
تحليلها تحليالً متقاطعاً والتأكّد من صالحيتها.
وتُعتَرب اللغة أساسية يف إعداد أسئلة الدراسة االستقصائية .فيجب أن يكون امل ُجيبون قادرين عىل فهم
ما يُطرح عليهم من أسئلة.
وميكن أن يساعد البحث التط ّوري الذي يستعمل مجموعات الرتكيز واملقابالت مع أفراد رشيحة
الدراسة عىل تحديد اللغة املناسبة لألسئلة وعىل تسليط الضوء عىل أنّ املواضيع التي ستكون
ويكن أن ت ُستعمل اللغة أيضاً لإلتقان يف كتابة
حساسة بشكل خاص هي عرضة لبعض االنحيازاتُ .
ّ
الحساسة من أجل تج ّنب صدم امل ُجيبني أو إشعارهم بعدم االرتياح
املق ّدمة أو يف عرض املواضيع ّ
خالل املقابلة .فعند طرح األسئلة عن السلوكيات أو اآلراء الشخصية ،ميكننا أن نجعل السؤال
أقل تهديدا ً باستعامل لغة متهيدية من أجل نزع الصفة الشخصية عن املوضوع .فمثالً،
الحساس يبدو ّ
ّ
بدل أن نسأل:
رصف؟”
“هل ترضب طفلك إذا أساء الت ّ
نحاول أن نق ّدم موضوع العقاب الجسدي بلغة أكرث موضوعية:
“يستعمل الكثري من الناس العقاب الجسدي لتأديب أطفالهم؛ فهل تعاقب أطفالك جسدياً
(باللكم أو الرضب) إذا رفضوا إطاعتك؟”

50

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

الخطوة الثالثة :تصميم استبيان الدراسة االستقصائية

الخطوة الثالثة
أو نرتك السؤال مفتوحاً ،مق ّدمني فئات مختلفة لإلجابة (ميكن أن يقوم ُمجري املقابلة بقراءتها بصوت عا ٍل
أو ُيكن أن ت ُحاط بدائرة كام يذكرها امل ُجيب):
“كيف تقوم بتأديب طفلك إذا رفض إطاعتك؟”

مي ّر األطفال مبراحل مختلفة من النمو املعريف واالجتامعي ستؤثّر عىل طريقة معالجتهم لألسئلة يف
الدراسة االستقصائية واإلجابة عليها .فباإلضافة إىل االعتبارات نفسها املذكورة أعاله ،يجب إيالء املزيد
من االهتامم الخاص عند تصميم األسئلة لألطفال من أجل تربير فهمهم ،ومهارات التواصل التي
يتم ّتعون بها ،ومستويات االهتامم واالنتباه لديهم ،إضاف ًة إىل حساسيتهم تجاه السياق.
تصميم فئات اإلجابة
تق ّدم فئات اإلجابة القاعدة للتحليل الك ّمي ويجب أيضاً أن تُص َّمم بعناية .أما اإلجابات ،فيجب أن تُلغي
الواحدة األخرى (أي أن تكون غري متداخلة؛ ال ميكن أن تكون اإلجابتان صحيحتني يف الوقت عينه) وأن
أقل عدد ممكن من الفئات .مالحظة :يجب أن تخضع األجوبة لالختبار
تض ّم مجموعة اإلجابات املمكنة يف ّ
بالطريقة عينها التي ت ُختَرب فيها األسئلة من أجل التأكّد من أنّه ميكن أن يفهمها املجيبون .فمثالً :يف ليبرييا،
ّبي االختبار القبيل لالستبيان أ ّن األطفال كانوا غري قادرين عىل التمييز بني أكرث من خيارين أو ثالثة
خاصة باإلجابة يف مقياس ليكرت ( Likertمثالً :أوافق ،وأوافق بش ّدة ،وأعارض بش ّدة) ،وبالتايل قد
خيارات ّ
يؤ ّدي تضمني املزيد من خيارات اإلجابة يف االستبيان إىل الحرية ويكون من املستحيل تحليلها.
علينا أن نفكّر يف الطريقة التي سنحلّل بها النتائج عند تحديد ما إذا كان جواب واحد أو أكرث ميكن أن
يقدَّ م لسؤال واحد .واألسئلة البسيطة واملغلَقة واملتع ّددة الخيارات حيث ميكن تقديم إجابة واحدة فقط،
لكل سؤال.
تؤ ّدي إىل التحليل األسهل واألوضح ،إال أنّها ليست مالمئة ّ
لكل سؤال يف أداة الدراسة
نصح بتقديم فئات اإلجابة“ :ال أعرف” ،و”غري ذلك” ،و”ال جواب” ّ
ويُ َ
االستقصائية .فمن دون هذه الخيارات ،قد يُلزم االستبيان امل ُجيبني عىل تقديم جواب عندما ال ميلكون
أي من فئات اإلجابة امل ُق َّدمة ،ومن املحتمل
املعلومات الكافية لفعل ذلك أو أنّهم قد ال يوافقون عىل ّ
أن يؤ ّدي ذلك إىل االنحياز يف النتائج .فضالً عن ذلك ،إ ّن القدرة عىل إحصاء عدد إجابات “ال أعرف” أو
“ال جواب” أو عىل استكشاف إجابات “غري ذلك” قد يُثبت الحقاً أنّه مهم لتحليل امل ُكتَشفات وتفسريها.
حساسة متعلّقة
وت ُعترب فئة “ال جواب” فئة مه ّمة جدا ً عندما نسأل األطفال أو الراشدين عن مسائل ّ
بحامية الطفل .فقد ال يشعر بعض املجيبني باالرتياح تجاه التح ّدث عن أمور شخصية ،وبالتايل يجب أن
أي سؤال يف أداة الدراسة االستقصائية .وإذا فضّ ل عدد كبري
يكونوا قادرين عىل االمتناع عن اإلجابة عن ّ
من املشاركني االمتناع عن اإلجابة عىل سؤال مح ّدد ،فمن املهم تحليل ذلك من أجل تقديم تفسري ّ
أدق
لل ُمكتَشفات واستكشاف أسباب الرفض وتحسني مع َّدالت اإلجابة يف الدراسات االستقصائية امل ُستقبلية.
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 3.2هيكلة االستبيان

يجب أن يكون تصفّح االستبيان وملؤه سهالً بالنسبة إىل األشخاص الذين يُجرون املقابالت من دون أن
يخضعوا للكثري من التدريب .وقد يتطلّب تركيب االستبيان الكثري من التصحيح واملراجعة للتأكّد من أ ّن
التعليامت واضحة ومن أ ّن تسلسل األسئلة وأمناط الحذف يجري بشكل ج ّيد.
أمناط الحذف تصف تسلسل األسئلة عندما نقوم بغربلة اإلجابات لنح ّدد ما إذا كانت األسئلة التالية مناسبة لل ُمجيب .فمثالً :إذا كان لدينا
سلسلة من األسئلة التي تناسب النساء املتز ّوجات فقط ،فعلينا أن نسأل أوالً“ :هل ِ
أنت متز ّوجة؟” وإذا كان الجواب “نعم” ،يتابع الع ّداد
السؤال التايل الذي قد يكون “كم من الوقت مىض عىل زواجك؟”؛ أما إذا كان الجواب “كال” ،فينتقل الع ّداد إىل القسم التايل من األسئلة التي
تكون مناسبة لل ُمجيب .وهذا ما يُشار إليه بـ “أمناط الحذف”.

ويجب أن يبدأ االستبيان دامئاً مبق ّدمة تتض ّمن جمع استامرة املوافقة الواعية قبل املبارشة.
كل أداة من أدوات
يحتوي “املُل َحق و” عىل منوذج وحدة الدراسة االستقصائية .ويجب أن تتض ّمن ّ
الدراسة االستقصائية الحقول التالية:
3
3
3
3
3
3

رقم/رمز تعريفي فريد لكل دراسة استقصائية
اسم ُمجري املقابلة
تاريخ كل مقابلة وزمانها ومكانها
مساحة لتحديد موظّف إدخال البيانات ،وتاريخ إدخالها
توجيهات واضحة مل ُجري املقابلة تُرشده يف القيام بخطوات الرتحيب ،والحصول عىل املوافقة
الواعية ،وملء اإلجابات ،وأمناط الحذف...،
أرقام الصفحات

قد يبدو هذا واضحاً ،ولكن من املهم أن نستعمل دبّاسة جيّدة حتى ال تنفصل الصفحات عن بعضها،
كل صفحة يف حال انفصاله وأن تكون األسئلة منظَّمة ضمن
وأن نح ّدد مع ّرف الدراسة االستقصائية يف ّ
وحدات مواضيعية.
ويكن أن
وقد تتناسب هذه الوحدات مع مجاالت التحقيق التي ك ّنا قد ح ّددناها للدراسة االستقصائية ُ
تُركَّب مثل حجارة البناء إلنشاء أدوات تكون مناسبة للمجموعات السكّانية الفرعية املختلفة.
أما املبدأ التوجيهي الذي يقف وراء الرتتيب فهو يقوم عىل أنّنا نريد التسهيل عىل امل ُجيب باستعامل
أسئلة بسيطة ،وغري شخصية (مثالً :أسئلة اجتامعية ودميغرافية) حتى يُصبح معتادا ً عىل تنسيق املقابلة
وحتى ت ُتاح له فرصة توطيد العالقة مع ُمجري املقابلة قبل أن يُضط ّر إىل اإلجابة عىل مسائل أكرث تعقيدا ً
وحساسية .أما القاعدة العا ّمة بالنسبة إىل تسلسل األسئلة فهي:
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العام

املح َّدد

البسيط

املعقَّد

املوضوعي
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وإذا ك ّنا نُجري دراسة استقصائية عىل األطفال ،ف ُينصح بإنهاء االستبيان مبوضوع إيجايب ،ال س ّيام إذا
الخاصة .والقصد من ذلك هو أن نرتك الطفل بحالة نفسية
احتوى املضمون عىل املواضيع الشخصية أو
ّ
إيجابية .فعىل سبيل املثال ،ميكننا أن نُنهي بأسئلة عن آمالهم بالنسبة إىل املستقبل وباقرتاحات تتعلّق
املحل.
بأشياء إيجابية ميكنهم أن يفعلوها يف املجتمع ّ
ترميز األسئلة يف أداة الدراسة االستقصائية
من الرضوري تحويل البيانات غري الرقمية إىل رم ٍز رقمي فريد قبل إدخال البيانات ،من أجل تحليل
إجابات الدراسة االستقصائية بطريقة ك ّمية .ويجب أن ت ُر َّمز األسئلة الفردية ضمن أداة االستبيان من
أجل تنظيم إدخال البيانات وتسهيل التحليل.
متغي والقيم امل ُمكنة
والرموز الرقمية تكون عاد ًة ُمد َرجة يف “كت ّيب الرموز” الذي يس ّجل وصفاً ّ
لكل ّ
متغي .ويُعترب كت ّيب الرموز مستنداً مرجعياً
أو إجابات الدراسة االستقصائية التي ميكن أن يقبلها ّ
كل ّ
مهمً سيتيح لنا أن نرجع إىل مجموعة بياناتنا بعد مرور الوقت وأن نتذكّر طريقة عملنا يف ما يتعلّق
ّ
بالبيانات .وهو يُتيح أيضاً لآلخرين أن يستعملوا البيانات ،وهو أسايس إذا كان سيت ّم تكرار الدراسة
كل
التغيات .وبشكل عام ،إ ّن الرموز الرقمية التي تناسب ّ
االستقصائية يف تاريخ الحق من أجل قياس ّ
فئة إجابة تكون أيضاً ُمح َّددة يف االستبيان لتسهيل إدخال البيانات .فمثالً ،بالنسبة إىل سؤال ثنايئ التف ّرع
ست َّمز األسئلة عاد ًة كام ييل:
(“نعم” أو “كال”)ُ ،
أي من األطفال تحت رعايتك أو تع َّرض لإلصابة؟
منذ بداية السنة ،هل مرض ٌّ
“نعم” = 01
“كال” = 00
عندما يت ّم إدخال البيانات املتعلّقة بالسؤال أعاله ،يت ّم عاد ًة إدخال الرمز الرقمي وليس الكلمتني “نعم”
أو “كال” يف نظام إدخال البيانات .لذلك ،يُعترب كتيّب الرموز مهامً جدا ً ألولئك الذين يراجعون مجموعة
كل رمز رقمي.
البيانات حتى يفهموا معنى ّ
لكل إجابة ُممكنة رمزا ً رقمياً فريدا ً بادئني بـ 01
نخصص ّ
وإذا كان لدينا سؤال متع ّدد الخياراتّ ،
ومتابعني باألرقام التي تليه .فضالً عن ذلك ،ستتض ّمن معظم األسئلة إجابات لـ “ال أعرف” أو لرفض
اإلجابة .يف هذه الحال ،تكون الرموز كام ييل:
ال أعرف = 88

(يُستَعمل عاد ًة الرمز الرقمي “ ”88إلجابات “ال أعرف” ألنّه عدد يتألّف من رقمني ومن غري املر َّجح أن يت ّم إدخاله
أي إجابات ممكنة أخرى)
عن طريق الخطأ أو أن يشبه ّ

ال جواب = 99

(كام ذُكر أعاله ،يُستَعمل الرمز الرقمي “ ”99عاد ًة إلجابة “ال جواب” .فالرقم “ ”99نادرا ً ما يشبه اإلجابات املمكنة
أي جواب عىل السؤال؛ ومن املهم يف التحاليل أن نكون قادرين عىل
األخرى ،فيستطيع اإلشارة إىل أنّه مل يت ّم تقديم ّ
تحديد ك ّمية إجابات “ال جواب” والبيانات الناقصة)

ويف األسئلة التي تتض ّمن أمناط الحذف ،ستتطلّب اإلجابات املتع ّددة واألسئلة املفتوحة ترميزأً أكرث
تعقيدا ً .والشخص الذي سيضطلع بالتحليل اإلحصايئ يجب أن يقود أيضاً تطوير قاعدة البيانات
وأنظمة الرتميز .ويجب أن يخضع موظَّفو إدخال البيانات للتدريب عىل ترميز األسئلة وأن يكون يف
متناول يدهم نسخة عن كت ّيب الرموز عند إدخال البيانات( .منظّمة الص ّحة العاملية.)2008 ،

الخطوة الثالثة :تصميم استبيان الدراسة االستقصائية

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

53

بناء االستبيان








نصاً للمق ّدمة حتى يقرأه األشخاص الذين يُجرون المقابالت بصوت عا ٍل .ويصف هذا النص هدف الدراسة االستقصائية،
نق ّدم ّ
بكل المعلومات الضرورية للموافقة الواعية.
وأنواع األسئلة التي ستُط َرح ويز ّودنا ّ
نز ّود الع ّدادين بالتوجيهات الواضحة التي يتع ّين عليهم ات ّباعها على امتداد االستبيان؛ ونح ّدد األجابات التي يجب أن ت ُقرأ
بصوت عا ٍل أمام ال ُمجيب وتلك التي يجب االمتناع عن قراءتها بصوت عا ٍل.
ألي سؤال.
نتج ّنب أنماط الحذف المعقّدة ووجود أكثر من حالتَي حذف ّ
ُخصص الوقت لتنسيق االستبيان من أجل تسهيل التصفّح :نق ّدم الحقول البصرية لإلجابات حيث أمكن ونستعمل الرسوم مثل
ن ّ
السهام.
الحساسة قبل انتهاء
نفكّر في تسلسل األسئلة ونحاول أن نتج ّنب مفاجأة ال ُمجيبين أو صدمهم .ويجب أن ت ُط َرح األسئلة ّ
المقابلة بقليل عند نشوء عالقة ُمريحة.
نُبقي ترتيب فئات اإلجابة اإليجابية والسلبية متناسباً.
نستعمل أسئلة الغربلة لتحديد ما إذا كان ال ُمجيبون يتمتّعون بالمعارف والخبرات الالزمة لإلجابة على األسئلة التالية.
ننظّم األسئلة ضمن املواضيع
ذات الصلة من أجل الحفاظ عىل
املنطق وتسهيل التحليل

نز ّود األشخاص الذين ُيجرون املقابالت
بنص من أجل تعريف الخطوط
ّ
الجديدة لألسئلة وتحسني تسلسلها

القسم  – 7أنظمة رعاية الطفل وحاميته
اآلن ،سأسألكم عن األنظمة املوجودة لرعاية األطفال وسالمتهم.

نغربل معارف املُجيبني قبل
تقديم املوضوع ونقدّ م أمناط
حذف واضحة حيث يلزم.

أي قوانني يف ليبرييا تتعلّق برعاية األطفال وسالمتهم؟
 55هل تعرفون معلومات عن ّ
> اإلجابة عىل السؤال 56
 1نعم
> االنتقال إىل السؤال 57
 2كال
 97ال أعرف/لست متأكّدا ً > االنتقال إىل السؤال 57
		

[ 56إذا كان الجواب نعم] ،فام هي القوانني؟

نعطي التوجيهات
الواضحة حول كيفية
طرح األسئلة وتسجيل
اإلجابات
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3
4
5
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7
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قانون العالقات األُرسية
قتح)
مرشوع قانون التب ّني ( ُم َ َ
نقدّ م اإلجابات ونر ّمزها
مرشوع القانون املتعلّق باألطفال
إلجابة “ال أعرف”
قانون ملنع االت ّجار بالبرش
قانون خاص باالغتصاب
ترشيعات حقوق اإلنسان (مثل ات ّفاقية حقوق الطفل)
ال أستطيع تسمية قانون مح ّدد
ح ّدد (ذلك غري)

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

الخطوة الثالثة :تصميم استبيان الدراسة االستقصائية

الخطوة الثالثة

 3.3ترجمة االستبيان

قد يبدو أ ّن ترجمة االستبيان مه َّم ًة إدارية ولك ّنها رضورية لصالحية األداة .فيجب أن يُرت َجم االستبيان عىل يد
محرتفني وأن يُد َّون باللغة املحلّية آخذا ً بالحسبان تراوح امل ُستويات العلمية يف رشيحة الدراسة االستقصائية.
فتوافر الرتجمة الخطّية يُج ّنب خطر أن يرتجل األشخاص الذين يُجرون املقابالت الرتجامت الشفهية وأن
الخاصة من خالل الكلامت التي يختارونها .كذلك ،تساهم الرتجمة الخطّية أيضاً يف
يفرضوا انحيازاتهم
ّ
صالحية النتائج من خالل توحيد طريقة طرح األسئلة.
ويُنصح بش ّدة القيام برتجمة االستبيان ترجمة مزدوجة (أو ترجمة عكسية) .وتقتيض الرتجمة املزدوجة
أن يقوم شخص ما برتجمة االستبيان أ ّوالً إىل اللغة املحلّية .من ث ّم ،يرتجم شخص آخر ترجمة عكسية من
ٍ
بعدئذ ،ت ُقا َرن الرتجمة الثانية باألداة األصلية للدراسة االستقصائية من أجل
اللغة املحلّية إىل اللغة األصلية.
تحديد األخطاء واالنحياز يف الرتجمة .وهذا يساعد عىل تحديد نوعية الرتجمة األوىل إضاف ًة إىل ورود األسئلة
بالكامل.

 3.4رسم خطّة إلدارة البيانات وتحليلها

كل البيانات التي ت ّم
إ ّن وضع خطّة إلدارة البيانات وتحليلها يف مرحلة التصميم سيساعد عىل التأكّد من أ ّن ّ
جمعها ترتبط بأهداف الدراسة االستقصائية وأ ّن أداة االستبيان ال ينقصها يشء هام .ويجب أن تلخّص هذه
الخطّة خطوات وأنواع التحليل الذي سيت ّم إجراؤه عند توافر البيانات ويجب أن تعالج ما ييل:

أي مرحلة من الدراسة
 إدخال البيانات وتنقيتها :ن َِصف َمن سيقوم بإدخال البيانات ،وفي ّ
أي برنامج إلكتروني؛ ون َِصف اإلجراءات المرتبطة بالتأكّد من جودة
		
االستقصائية ،وباستعمال ّ
البيانات مثل القيد المزدوج (عندما يت ّم إدخال البيانات نفسها في قواعد البيانات المنفصلة
		
على يد موظّفين مختلفين من أجل اكتشاف األخطاء البشرية) وعمليات المراجعة التي ستُجرى
		
من أجل "تنقية" البيانات.
		
 إدارة البيانات :ن َِصف َمن سيكون مسؤوالً عن صيانة قاعدة البيانات وكيفية حفظ البيانات
والوصول إليها.
		
نصح بش ّدة وضع إطار تحليلي يح ّدد كيفية تحليل النتائج والمؤشّ رات
 خطّة تحليل البيانات :يُ َ
المح ّددة لإلجابة على أسئلة البحث .وستُجيب خطّة التحليل على األسئلة التالية:
		
مؤشات ستخضع للتحليل؟
أي ّ
• ّ
• ما هي التحاليل اإلحصائية التي ستُجرى عىل البيانات؟
متغيات سيت ّم تحليلها بطريقة وصفية و/أو سيت ّم وضعها يف جدول متع ّدد املداخل
• ّ
أي ّ
		 cross tabulated؟
• كيف ستُختَرب الف َرضيات؟
أي مجموعات فرعية ستخضع للتحليل؟
• ّ
قد يكون من املفيد أن نُ ِع ّد جداول فارغة للبيانات نرغب يف رؤيتها ُمع ّبأة يف التقرير النهايئ .ونتحقّق من
هذه الجداول باملقارنة مع أداة االستبيان وأهداف الدراسة االستقصائية للتأكّد من أنّها متناسقة.
 تفسير البيانات :ن َِصف الخطوات التي سنقوم بها لتفسير ال ُمكتَشفات مثل ورشة عمل للجهات
المعنية أو القياس بالتثليث مع المصادر األخرى للبيانات.
		
 عرض البيانات :ن َِصف الطريقة التي ست َولَّف بها البيانات ،وتوضع في حزم ،وتُق َّدم للمتلقّين
المختلفين .وإذا أمكن ،نض ّمن الئحة بالمعلومات المختلفة ومواد التواصل التي سيت ّم إنتاجها.
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والبت يف أدوات جمع البيانات
 3.5االختبار القبيل
ّ

أي مدى
ما إن نضع مسو ّدة ألدوات االستبيان ،من الرضوري أن نُجري اختبارا ً ميدانياً عىل ّ
كل أداة لرنى إىل ّ
أي مشكالت تتعلّق باستعامل االستبيان.
تفهم ع ّينة صغرية من امل ُجيبني األسئلةَ ،ولنح ّدد ّ
تم جمعها هي بالفعل البيانات التي
ُيعترب االختبار القبيل أساسياً لتحديد ما إذا كانت البيانات التي ّ
نريدها وللتأكيد عىل أنّه ميكن إدارة االستبيان من ناحية الطول واالستعامل قبل الطباعة والبدء بالعمل
امليداين .أما الغاية من االختبار القبيل فهي:
3
3
3
3
3
3
3
3

إثبات (أو عدم إثبات) التفسري الصحيح واملناسب لألسئلة
تحديد األسئلة التي مل يفهمها األشخاص الذين يُجرون املقابالت أو امل ُجيبون
تحديد األسئلة امل ُك َّررة أو غري الرضورية
تحديد التحسينات التي ميكن إجراؤها عىل صياغة األسئلة أو ترجمتها
الحساسة
تسليط الضوء عىل املشكالت املتعلّقة بسري الدراسة االستقصائية أو بتلقّي امل ُجيبني لألسئلة ّ
تسليط الضوء عىل االنحيازات التي يعرضها االستبيان
التحقّق من الوقت الالزم إلمتام الدراسة االستقصائية
اختبار سهولة االستعامل :الحاجة إىل تحسني التوجيهات لألشخاص الذين يُجرون املقابلة ،واملراجعات
املتعلّقة بالتنسيق أو اإلرشاف أو التدريب اإلضافيَني

قبل إجراء االختبار القبيل ضمن رشيحة الدراسة ،يكون من املفيد يف أغلب األحيان أن نج ّرب االستبيان
أ ّوالً مع طاقم العمل أو أعضاء فريق عمل الدراسة االستقصائية لنتأكّد من أ ّن تسلسل األسئلة منطقي،
والتوجيهات واضحة ،واألسئلة قد صيغت بوضوح لتق ّدم املعلومات التي نريدها.

مشاركة الطفل

يستطيع األطفال أن يساعدوا يف إجراء اختبار قبيل عىل أدوات الدراسة االستقصائية التي سيت ّم
استعاملها بني أقرانهم.

 نق ّدم التدريب المالئم لألشخاص الذين سيجرون االختبار القبلي حول الغاية من االختبار
القبلي ،والمسائل التي يجب أن يبحثوا عنها ويوث ّقوها ،وأهمية الس ّرية
نيسر ورشة عمل مع األشخاص الذين س ُيجرون االختبار القبلي حتى نطّلع على خبرتهم
ّ 
وتوصياتهم.
بعد أن نراجع األداة ،نختار بطريقة عشوائية عدداً صغرياً ( )10-30من األفراد من الرشيحة السكانية
املُستهدَ فة لنقوم باختبار قبيل لالستبيان .ون ّتخذ التدابري لنضمن أنّ هؤالء األفراد ذاتهم ليسوا من ضمن
املُجيبني يف دراستنا االستقصائية النهائية .ونستعمل االستبيان ضمن الظروف عينها التي قد نتوقّعها خالل
الدراسة االستقصائية الفعلية .وقد نختار أن ندمج االختبار القبيل ومراجعة االستبيان مع تدريب فريق
عمل الدراسة االستقصائية من أجل تعزيز املوارد والوقت بينام نُرشك طاقم عمل الدراسة االستقصائية يف
كل
يتول ّ
نصح بش ّدة أن ّ
تطوير األدوات .وإذا كان أكرث من عضو يف الفريق يقومون باختبار االستبيانات ،يُ َ
وأي
منهم عىل ّ
األقل مقابلتَي اختبار أو ثالث مقابالت وأن يجتمعوا يف نهاية النهار حتى يناقشوا تجاربهم ّ
مشكالت نشأت بشأن األداة.
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كل
ونستم ّر يف االختبار واملراجعة إىل أن نشعر بأنّ األداة ناجحة .يجب إمتام اختبار قبيل كامل عىل ّ
كل لغة س ُتستع َمل يف الدراسة االستقصائية .وعلينا أن نتوقّع القيام بالتعديالت عىل شكل
أداة وعىل ّ
االستبيان ومحتواه عىل ح ّد سواء.
ونشري إىل أنّنا لن نستعمل البيانات التي سنجمعها خالل االختبار القبيل يف مجموعة بياناتنا النهائية
ألي أطفال أو راشدين يشاركون يف االختبار القبيل أنّهم يشاركون يف
ويف التحليل .ومن املهم أن نوضح ّ
إجراء اختبار قبيل عىل األداة ال أكرث ،وأ ّن إجاباتهم لن تُستَعمل يف مجموعة البيانات النهائية للدراسة
االستقصائية.
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نصائح متعلّقة باالختبار القبيل
نحل المشكالت الواضحة قبل أن نختبره على شريحة الدراسة االستقصائية.
 نختبر االستبيان ضمن فريق الدراسة االستقصائية أ ّوالً حتى ّ
أي سؤال غير واضح أو غير
 نُعلم ال ُمجيبين بأنّهم يُجرون اختبارا ً قبلياً على الدراسة االستقصائية وبأنّنا نرغب في معرفة مردودهم في ما إذا كان ّ
مريح ،أو ما إذا كانت الدراسة االستقصائية تستغرق وقتاً طويالً.
 إذا وجدنا الكثير من إجابات "ال أعرف" ،فقد يشير ذلك إلى أ ّن األسئلة أو فئات اإلجابة قد صيغت بشكل سيّئ أو أنّها محيّرة.
 إذا وجدنا الكثير من إجابات "غير ذلك" على سؤال متعدّد الخيارات ،علينا أن نراجع فئات اإلجابة حتى نغطّي اإلجابات ال ُمشتَ َركة التي تُكتَب
على االستمارة .ونت ّجنب أن يكون لدينا الكثير من فئات اإلجابة من خالل توليف اإلجابات (جمع اإلجابات المتشابهة في خانة واحدة).

 نحدّد الوقت الذي يستغرقه إتمام الدراسة االستقصائية .بشكل عام ،إ ّن الدراسة االستقصائية التي تستغرق أكثر من  35دقيقة ستكون ُمتعبة جدا ً
بالنسبة إلى ُمجري المقابلة والشخص الذي يشارك فيها على ح ّد سواء ،وقد تؤث ّر على نوعية اإلجابات .وهذا صحيح بشكل خاص مع األطفال.
لذلك ،علينا أن نُلغي بعض األسئلة إذا كانت الدراسة االستقصائية طويلة جدا ً.
الخاصة.
 نتأكّد من أ ّن األشخاص الذين يُجرون المقابالت ال يواجهون صعوبة في ات ّباع أنماط الحذف أو التوجيهات
ّ
(منظّمة الص ّحة العاملية)2008 ،
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الخطوة الرابعة :إجراء الدراسة االستقصائية
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
النشاطات الرئيسية

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

اختيار تواريخ الدراسة االستقصائية وإطارها الزمني
توظيف فريق الدراسة االستقصائية
تدريب طاقم عمل الدراسة االستقصائية
الذهاب إىل امليدان
ضامن جودة البيانات املجموعة يف امليدان

النتائج





الشروط المرجعية بالنسبة إلى مراكز فريق عمل الدراسة االستقصائية
األدوات من أجل تنظيم وترتيب العمل الميداني؛ مثالً :قوائم المراجعة
الخاصة بالمع ّدات ،وعمليات أخذ الع ّينات ،والملخّصات اليومية،
ومراقبة جودة البيانات
استمارة (إلكترونية) إلدخال البيانات وبروتوكوالت التنقية
أي مشكالت في
الملخّصات اليومية واألسبوعية من أجل تحديد ّ
الميدان وحلّها بشكل جذري.

الخطوة الرابعة :إجراء الدراسة االستقصائية
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
 4.1اختيار تواريخ الدراسة االستقصائية وإطارها الزمني
ما يجب فعله! نخطّط لتواريخ جمع البيانات وإطارها الزمني ،ونرتّبها

يجب أن يشتمل تخطيطنا عىل ما ييل:
 احتساب مجموع عدد األيام الالزمة لجمع البيانات يف امليدان
• عدد الع ّدادين يف ِف َرق املقابالت
• عدد ِفرق املقابالت التي ميكنها أن تغطّي املناطق الجغرافية املختلفة يف الوقت عينه
كل منطقة جغرافية (نرجع إىل خطّة أخذ العيّنات)
• عدد املقابالت التي يجب إمتامها يف ّ
• النقل إىل موقع املقابلة ومحيطه
كل ع ّداد باحتساب كيفية تأثري
متوسط عدد املقابالت اليومية التي ميكن أن يُجريها ّ
•
ّ
		 الجداول الزمنية الخاصة بالعمل أو املدرسة عىل توافر املشاركني ،والوقت الالزم للتنقّل،
املحل ،وسالمة الع ّدادين وص ّحتهم ورفاههم .إن املقابالت ُمت ِعبة
		 واملق ّدمات يف املجتمع ّ
		 وينبغي أال يُجري الفرد أكرث من  4إىل  5مقابالت يف اليوم.
 العطل امل ُجد َولة خالل تواريخ الدراسة االستقصائية
 أحوال الطقس والطريق التي قد تشكّل تح ّديات لوجستية
 إمكانية توافر امل ُجيبني من ناحية فصول السنة والتوقيت خالل النهار
الخاصة باملرشوع التي قد تُنشئ تعارضاً (أو فرصة)
 النشاطات أو األحداث األخرى
ّ
لكل أعضاء فريق العمل
 تدريب ّ
 توزيع الوقت ووضع برنامج إلدخال البيانات وتحليلها
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الخطوة الرابعة

 4.2توظيف فريق الدراسة االستقصائية

مهمً يف نجاح الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
يُعترب فريق الدراسة االستقصائية عامالً ّ
واملامرسات  .KAP surveyوإذا كان أعضاء الفريق مندفعني ،ويفهمون الغاية من الدراسة
االستقصائية وسياقها ويتم ّتعون بالخربة يف مجال جمع البيانات ،فسيهت ّمون بجودة البيانات ويكونون
حل املشكالت بشكل جذري يف امليدان .أما إذا أحرضنا فريق ع ّدادين أو مرشفني من دون
قادرين عىل ّ
ُ
غربلة قدراتهم كام ينبغي ،فث ّمة خطر يف أن تنشأ املشكالت بعد أن يكون العمل امليداين قد أنجز.
ٍ
بأي يشء لتصحيح جودة جمع البيانات.
عندئذ ،ال ميكن القيام ّ

وقد نكون قادرين عىل توظيف معظم فريقنا من الداخل إذا استطعنا االستغناء عن أفراد من طاقم
العمل للوقت الالزم من أجل القيام بالعمل امليداين وإذا ك ّنا نثق مبهاراتهم .إال أ ّن العالقات الحالية
وامل ُستقبلية مع الرشيحة السكّانية امل ُسته َدفة إضاف ًة إىل تعارض املصالح يجب أن تؤخَذ يف الحسبان عند
التفكري يف ما إذا كان ميكننا تحويل أفراد من طاقم العمل الداخيل إىل فريق الدراسة االستقصائية .فعلينا
أن نط ّبق املعايري والتوقّعات نفسها ،سواء وظّفنا أعضاء فريق الدراسة االستقصائية من داخل املرشوع
أو الربنامج أو من خارجه .وإذا ك ّنا قد استع ّنا مبستشار خارجي حتى يُدير الدراسة االستقصائية ،فيجب
أن يكون مسؤوالً عن غربلة املرشّ حني ،ولكن علينا أن نناقش املعايري واإلجراءات التي يجب استعاملها
من أجل التوظيف وأن نتّفق عليها.
أما فريق الدراسة االستقصائية فسيضطلع باألدوار الرئيسية التالية:
يجب تعيني مدير الدراسة من داخل الربنامج حتى يكون املرجع الرئييس ضمن منظّمة رعاية األطفال.
كل النشاطات املرتبطة بالدراسة .وإذا متّت االستعانة
وسيتول هذا الشخص اإلرشاف عىل تنسيق ّ
ّ
مبستشار خارجي إلجراء البحث امليداين ،فسيكون مدير الدراسة املرجع األ ّويل لالتصال والتواصل مع
طاقم العمل (اإلدارة ،والربنامج ،واملوارد البرشية ،والفريق املايل ،والفريق اللوجستي) ،والجهات املعنيّة
املحلّية.
أما قادة الفرق امليدانية ،فسيت ّم توظيفهم حتى يُديروا ِف َرق وأنشطة جمع البيانات عىل أساس يومي يف
املواقع امليدانية وفقاً لربوتوكول الدراسة االستقصائية .ويتض ّمن ذلك الرتحيب بالقادة املحلّيني والحصول
عىل اإلذن إلجراء الدراسة االستقصائية ،وتطبيق خطّة أخذ العيّنات ،وتقديم الدعم للع ّدادين واإلرشاف
عليهم ،إضاف ًة إىل إجراء املقابالت ،وتيسري امللخَّصات اليومية واإلرشاف عىل إمتام االستبيانات وجودتها.
نجد منوذج الرشوط املرجعية الخاصة بقادة الفرق امليدانية يف امللحق ز.
العدّ ادون (األشخاص الذين يُجرون املقابالت) س ُيديرون االستبيان من خالل املقابالت الفردية .ويجب
أن يكونوا متكلّمني ماهرين قادرين عىل إشعار املشاركني باالرتياح خالل الدراسة االستقصائية ،مع
متتّعهم بالقدرة عىل اتباع التوجيهات املعقّدة يف أداة الدراسة االستقصائية والتحقيق يف املواضيع عندما
يكون الحصول عىل إجابة أمرا ً رضورياً .وإذا ك ّنا سنجري دراسة استقصائية عىل األطفال ،فث ّمة رشط
أسايس بالنسبة إىل الع ّدادين وهو أن يتمتّعوا بالخربة يف إجراء املقابالت مع األطفال ،وعىل نحو مثايل
يف مجال حامية األطفال واملسائل ذات الصلة .وميكن أن يكون الكثري من الع ّدادين قد طبّقوا دراسات
استقصائية مو ّحدة بشأن األرسة املعيشية يف ما يتعلّق بالص ّحة والتغذية ،إال أ ّن قلّة منهم نسبياً يتمتّعون
بالخربة يف املسائل األكرث حساسية املتعلّقة بحامية الطفل .فإجراء املقابالت مع األطفال ال يتطلّب الخربة
فحسب ،بل أيضاً االرتياح الطبيعي والقدرة عىل إنشاء عالقة مع األطفال وطأمنتهم ،وهذا ما قد ينقص
الكثري من األشخاص املتم ّرسني يف إجراء املقابالت .وعلينا أن ننتبه خالل مرحلتَي الغربلة وإجراء االختبار
القبيل إىل األشخاص الذين يُجرون امل ُقابالت والذين يجيدون التعامل مع األطفال ،وبالعكس أولئك
الذين يكونون غريبني أو يشعرون األطفال بالرهبة؛ وعلينا أال نسمح أبدا ً للع ّدادين الذين ال يتمتّعون
بالخربة بأن يُجروا املقابالت مع األطفال كجزء من فريق الدراسة االستقصائية .يف هذا اإلطار ،نجد
الخاصة بالع ّدادين يف امللحق ح.
منوذجاً للرشوط املرجعية
ّ
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أما موظّفو إدخال البيانات ،فسنحتاج إليهم مبارش ًة بعد أن تبدأ عملية جمع البيانات حتى يقوموا
بإدخال البيانات من االستبيانات إىل قاعدة البيانات باستعامل الربنامج اإللكرتوين الذي نختاره.
أي إجراءات مو َّحدة متعلّقة بالتوظيف ،من امل ُفيد أن نتّصل باملنظّامت الرشيكة التي
وإضاف ًة إىل ّ
ميكن أن تكون قد أجرت دراسات مامثلة يف املايض حتى نعرف ما إذا كانت تستطيع أن تويص بأفراد
بأي من األدوار .ويف بعض الحاالت ،قد يكون الطالب املتخ ّرجون يف الص ّحة العا ّمة،
مح ّددين لالضطالع ّ
أو علوم االجتامع ،أو الرتبية ،أو علم اللغة مرشّ حني ج ّيدين ليعملوا يف إجراء املقابالت أو يف إدخال
البيانات .ولكن ،قبل توظيف الطالب ،علينا أن نقيّم بدقّة حاجتنا إىل طاقم العمل املتم ّرس والوقت
امل ُتاح للتدريب.
والجندر هو من االعتبارات امله ّمة يف توظيف األشخاص الذين ُيجرون املقابالت .فعلينا أن نق ّيم
ُمحتوى الدراسة االستقصائية وأن نق ّرر ما إذا كان مالمئاً من الناحية الثقافية أن يقوم الرجال بإجراء
املقابالت مع النساء أو الفتيات ،والعكس صحيح .كذلك ،يجب أن نفكّر يف ما إذا كان جندر الع ّداد
سيؤث ّر عىل راحة املشارك أو عىل إجاباته ،ث ّم نخطّط لتوظيف الع ّدادين وفقاً لذلك.
أي
قتح أن نختار وند ّرب عدداً من األشخاص ُيجرون املقابالت أكرب مام نحتاج إليه حتى نغطّي ّ
ويُ َ َ
ظروف أو غيابات غري متوقَّعة .ففي ليبرييا ،استُعمل التدريب كمستوى إضايف من الغربلة بالنسبة إىل
تبي أ ّن هذه االسرتاتيجية رضورية مبا أ ّن مرشَّ َحني كانا غري قاد َرين عىل إثبات املهارات
الع ّدادين ،وقد ّ
وصحيح أ ّن هذه االسرتاتيجية قد تكلّف أكرث بقليل يف مرحلة التدريب ،إال
الالزمة إلجراء العمل امليداين.
ٌ
أنّها تُ َع ّد استثامرا ً ج ّيدا ً جدا ً من أجل تأمني الفريق املمتاز للعمل امليداين.

 4.3تدريب طاقم عمل الدراسة االستقصائية

ال ينبغي أن يتمتّع أفراد طاقم عمل الدراسة االستقصائية مبهارات إجراء املقابلة وأن يعرفوا كيفية
استعامل االستبيان فحسب ،بل يجب أن يفهموا أيضاً اإلطار األوسع للبحث والغاية واألهداف املح َّددة
األقل لثالثة أو خمسة أيام من التدريب لألشخاص الذين
للدراسة االستقصائية .فعلينا أن نخطّط عىل ّ
أقل اطّالعاً عىل مسائل
يُجرون املقابالت واملرشفني ،ال س ّيام إذا كان أعضاء فريق الدراسة االستقصائية ّ
حامية الطفل .وإذا ت ّم التخطيط جيّدا ً للتدريب ،ميكن أن يق ّدم فرصة اسرتاتيجية الختبار أدوات
الدراسة االستقصائية وتحسينها ،ولغربلة الع ّدادين ،وبناء ديناميكيات الفريق ،وإنهاء الجداول الزمنية
والخطط املتعلّقة بجمع البيانات.
أي تدريب يتلقّاه الع ّدادون حتى يتمكّنوا من تقديم القيادة الف ّعالة
ويحتاج املرشفون إىل املشاركة يف ّ
نصح أيضاً بأن يحرض طاقم عمل الربنامج وطاقم
يف امليدان ويتدخّلوا إذا لزم األمر إلجراء املقابالت .ويُ َ
أي جلسات تدريب تُعطي ملحة عا ّمة عن أهداف الدراسة االستقصائية
العمل اإلدراي واللوجستيّ ،
وطرائقها .فدعمهم ُيع َترب أساسياً يف الكثري من األحيان خالل الدراسة االستقصائية ومن املهم أن يفهموا
الغاية من الدراسة االستقصائية حتى يتمكّنوا من تقديم املساعدة .ففي ليبرييا ،وجد فريق الدراسة
االستقصائية أ ّن إرشاك السائقني يف جلسات تدريب ُمختا َرة كان رضورياً ،مبا أنّهم يُ َع ّدون استثامرا ً يف
حل املشكالت املرتبطة مبسائل النقل يف
نتائج الدراسة االستقصائية وقد شاركوا الحقاً مشارك ًة ناشطة يف ّ
امليدان .نجد منوذجاً عن جدول األعامل الخاص بتدريب فريق الدراسة االستقصائية يف امللحق ط ،ونجد
يف ما ييل الئحة باملواضيع الرئيسية.
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ملخَّص عن السالمة واألمن في ما يتعلَّق بمواقع الدراسة االستقصائية
الخاصة بمنظّمة رعاية األطفال والموافقة على
المؤسساتية للطفل
مق ّدمة إلى سياسة الحماية
ّ
ّ
الخاصة بالدراسة االستقصائية.
المؤسساتية للطفل
إجراءات الحماية
ّ
ّ
الغاية من الدراسة االستقصائية وأهدافها الرئيسية ،بما في ذلك كيفية تحليل المعلومات
واستعمالها
أدوار ومسؤوليات األعضاء المختلفين في فريق الدراسة االستقصائية
لمحة عا ّمة عن بروتوكول الدراسة االستقصائية وطرائقها ،بما في ذلك إطار أخذ العيّنات –
بما في ذلك األسباب التي تقف وراء تصميمها وكيفية تنفيذها في الميدان
محتوى واستعمال االستبيانات ،واستمارات الدراسة االستقصائية والمواد األخرى
الخاصة وأنماط الحذف
كل التوجيهات
مراجعة األسئلة بندا ً بندا ً بما في ذلك ّ
ّ
إجراءات اختيار ال ُمجيب
أخالقيات البحث ،بما في ذلك الموافقة الواعية (استعمال االستمارات) والس ّرية
مراجعة تقنيات إجراء المقابلة والتم ّرن عليها ،بما في ذلك مهارات اإلصغاء وتقنيات التحقيق؛
أي تقنيات خاصة متعلّقة بإجراء المقابالت مع األطفال عند االقتضاء
وتضمين ّ
اإلشراف وإجراءات مراقبة الجودة في الميدان
عرض مقابلة ف ّعالة ،بما في ذلك سيناريوهات أنماط الحذف المختلفة
لعب األدوار والتم ّرن على إجراء المقابالت
تخطيط النواحي اللوجستية

الخاصة بالرتميز
نصيحة بشأن تدريب فريق الدراسة االستقصائية :لعب األدوار ّ

من املهم أن يتم ّرن الع ّدادون عىل ترميز املقابالت .وميكن فعل ذلك بقيام شخصني بتمثيل مرسحية أمام املجموعة ،فيلعب أحدهام
دور َمن يطرح أسئلة الدراسة االستقصائية ،والثاين دور َمن يجيب عليها عىل أنّه امل ُجيب .ويستمع باقي أفراد املجموعة إىل املرسحية،
ويقومون برتميز اإلجابات عىل االستامرة الورقية كام لو أنّهم يُجرون املقابلة بأنفسهم .وعند انتهاء املقابلة ،نقارن كيفية ترميز
كل مشارك يف التدريب لإلجابات .غالباً ما سنجد أ ّن الع ّدادين املختلفني قاموا برتميز الجواب نفسه بطرائق مختلفة ،وذلك وفق
ّ
ِ
التوصل إىل إجامع بشأن
الخاصة لام قاله امل ُجيب .ث ّم نقوم بتيسري املناقشة حول ّ
تفسرياتهم
كل سؤال وجدنا فيه تبايناً من أجل ّ
ّ
الرتميز الصحيح .وبتكرار هذا التمرين م ّرتني أو ثالث م ّرات مع املجموعة ،يجب أن نكون قادرين عىل الح ّد من االختالفات بني
الع ّدادين يف ترميزهم لإلجابات وتحسني موثوقية البيانات املجموعة يف امليدان.
ميكننا أن نجد منوذجاً عن تدريب فريق الدراسة االستقصائية يف امللحق ط.
تم التخطيط للوقت املالئم من أجل لعب األدوار والتم ّرن عىل إجراء املقابالت.
علينا أن نتأكّد من أنّه ّ
فخالل هذا الوقت ،يستطيع طاقم عمل الدراسة االستقصائية أن يج ّرب تقن ّيات إجراء املقابلة وأن ينتقدها
عىل ح ّد سواء .وإذا كانت الدراسة االستقصائية ستتض ّمن املقابالت مع األطفال أو الرشائح السكّانية
الخاصة ومجاالت االنحياز الشخيص أو
امل ُستض َعفة بشكل خاص ،علينا أن نح ّدد جلسة لنناقش املقاربات
ّ
الحساسة جدا ً.
املجاالت ّ
وعند انتهاء التدريب ،يجب أن يقوم مدير الدراسة وقادة الفرق امليدانية باختيار فريق الدراسة االستقصائية
كل مشارك خالل التدريب ،واالعتبارات املرتبطة
النهايئ وأن يع ّينوا املرشفني عىل أساس مالحظة مهارات ّ
بالجندر ،والكفاءة اللغوية.
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 4.4الذهاب إىل امليدان

نخطّط العمل امليداين بالتعاون مع طاقم العمل اللوجستي واإلدراي حتى يجري بأكرب سالسة ممكنة.
نصح بأن نستعملها حتى منسح
وإذا استطعنا أن نحصل عىل خريطة تحتوي عىل التفاصيل الكافية ،ف ُي َ
مفصالً .ونستعمل قامئة املراجعة
ومهمت فريق الدراسة االستقصائية بينام نضع جدوالً زمنياً َّ
املواقع ّ
الواردة أدناه قبل أن نُرسل ِفرق الدراسة االستقصائية إىل امليدان.

قامئة املراجعة :هل نحن مستعدّ ون للذهاب إىل امليدان؟









هل أجرينا اختبارا ً تجريبياً عىل الدراسة االستقصائية يف ظروف حقيقية؟
كل فريق آخذين بعني االعتبار املهارات والجندر؟
هل ح ّددنا تركيبة ّ
هل اتفقنا عىل عدد الساعات واأليام املُخ ًّصصة لتطبيق الدراسة االستقصائية؟
هل ت ّم توزيع املع ّدات واالستبيانات عىل املرشفني والع ّدادين؟
كل فريق عىل نسخة عن الربوتوكول أو اإلرشادات امليدانية للرجوع إليها؟
هل حصل ّ
ألي إقامات ليلية؟
هل خطّطنا ّ
كل ليلة؟
هل وضعنا خطّة لنقل االستبيانات امل ُكتملة إىل مكان إدخال البيانات يف حال عدم رجوع ِف َرق الدراسة االستقصائية ّ
هل ت ّم تخصيص الوقت للملخَّص اليومي ضمن ِف َرق الدراسة االستقصائية؟

قبل وصول ال ِف َرق إىل موقع الدراسة االستقصائية وقبل أخذ عيّنات األُرس املعيشية ،يجب أن يجتمع
املحل من أجل تفسري الغاية من الدراسة االستقصائية وطبيعتها والحصول
امل ُرشف مع قائد املجتمع ّ
عىل دعمه لجمع البيانات .يف هذا اإلطار ،قامت منظَّمة رعاية األطفال يف ليبرييا بتنظيم هذه الخطوة
بالطلب من طاقم عمل الربنامج – الذي عمل يف امل ُجتمعات املحلّية امل ُستَه َدفة وأنشأ العالقات القامئة
املحل – أن يتح ّدث مع القادة املحلّيني والرشكاء املعنيني يف األيام التي تسبق وصول
مع أفراد املجتمع ّ
فريق الدراسة االستقصائية لجمع البيانات.
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الخطوة الرابعة

 4.5ضامن جودة البيانات املجموعة يف امليدان

كل مراحل الدراسة االستقصائية،
يُ َع ّد اتّخاذ التدابري الالزمة ملراقبة جودة البيانات أمرا ً أساسياً يف ّ
ولكن بشكل خاص خالل العمل امليداين ،ألنّه من الصعب العودة وتصحيح املشكالت املتعلّقة بجودة
البيانات والتي نشأت خالل جمع البيانات ،عندما يكون العمل امليداين قد انتهى .ويُشار إىل أ ّن املرشفني
امليدانيني هم املسؤولون الرئيسيون عن ضامن جودة البيانات التي يجمعها الع ّدادون يف ِف َرقهم.
ونجد عددا ً من الطرائق التي ميكن استعاملها لتنظيم مراقبة جودة البيانات ضمن إجراءات الدراسة
االستقصائية .وتُق َّدم بعض التوصيات يف الرسم البياين الوارد أدناه.

وحل املشكالت التي
قبل االنتشار ،يجب أن يُعدّ املرشفون اسرتاتيجية واضحة لدعم العدّ ادينّ ،
حل جذرياً ،وتقييم جودة البيانات املَجموعة والحفاظ عليها ،وأن ي ّتفقوا عىل هذه
تنشأ يف امليدان ّ ً
االسرتاتيجية .ومن امل ُفيد يف الكثري من األحيان أن نخلق األدوات للمرشفني للمساعدة يف إدارة العمل
امليداين الذي يتض ّمن قوائم املراجعة الخاصة بالنقل (السيارة ،والسائق ،والوقود) ،والحاجيات (املاء،
واإلسعاف األ ّويل ،والخرائط) إضاف ًة إىل مواد الدراسة االستقصائية (االستبيانات ،والحافظات ،وأقالم
الحرب ،وأقالم الرصاص).
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خالل جمع البيانات

كل عضو يف الفريق وأن يق ّدموا
• يجب أن يراقب املرشفون بشكل دوري املقابالت التي يُجريها ّ
املردود بشأن تقنية إجراء املقابلة .وقبل أن يقوم املرشف مبراقبة املقابلة ،عليه أن يطلب اإلذن
أي إزعاج أو أن يؤث ّر عىل إجابات امل ُجيب
من امل ُجيب وأن يحرص عىل أال يسبّب وجوده ّ
بطريقة أخرى.

•

كل يوم وقبل
يف نهاية ّ
كل مجتمع ّ
محل
مغادرة ّ
حيث تجري الدراسة
االستقصائية

خالل إدخال البيانات

66

•
•
•

يجب أن تجتمع ِف َرق الدراسة االستقصائية حتى تتشارك تجاربها وتق ّدم االستبيانات امل ُكتملة
للمرشفني؛ وقد يكون من امل ُفيد تطوير أداة تساعد عىل تنظيم امللخّصات اليومية وتوثيق
املسائل فور وصولها .وميكن أن نجد منوذجاً عن األداة التي ط ّورها املكتب الوطني يف سرياليون
يف امللحق ي؛
مفصل يف بروتوكول الدراسة
يجب أن يؤكّد املرشفون أ ّن خطّة أخذ العيّنات تبعت ما هو َّ
االستقصائية؛
أي استامرة غري
يجب أن يتحقَّق املرشفون من ّ
كل استبيان حتى يتأكّدوا من أنّه مل يت ّم تقديم ّ
ُمكتملة من أجل إدخال البيانات؛
أي أسئلة بخصوص
الحاجة إىل إعادة إجراء املقابلة :هل ميكن االتّصال بامل ُجيبني إذا نشأت ّ
صالحية مقابلة مع ّينة؟

كل استبيان) واملعاينات
• إ ّن التنقية األساسية (التحقّق من اكتامل ومنطق البيانات املجموعة يف ّ
العشوائية ،تستطيع أن ت ُح ّدد برسعة املشكالت املتعلّقة بجودة البيانات والتي ميكن تقديم
تقرير عنها ل ِف َرق الدراسة االستقصائية وتصحيحها برسعة.
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النشاطات الرئيسية

5.1
5.2
5.3
5.4

إدخال البيانات وتنقيتها
تطبيق خطّة تحليل البيانات
تفسري امل ُكتَشفات وعرض البيانات
ضامن جودة البيانات

النتائج

 بناء القدرات ضمن طاقم عمل الربنامج والرشكاء من أجل التحليل اإلحصايئ
خاصة بالتحليل
األسايس من خالل ورشة عمل ّ
• التقرير عن امل ُكتَشفات األ ّولية (إذا أمكن ،ينتج من خالل ورشة العمل
املفصل أكرث
الخاصة بالتحليل) والتوصيات بشأن التحليل ّ
• التحقق من صالحية امل ُكتَشَ فات واإلبالغ عن التفسريات/التوصيات من خالل
كل املستويات ،مبَن
خاصة بالصالحية مع الجهات املعنية عىل ّ
ورشة عمل ّ
فيهم األطفال ،واملستفيدين من الربنامج ،واملشاركني يف الدراسة االستقصائية
• تقرير الدراسة االستقصائية النهايئ
• مواد التواصل والنرش األخرى كام هو مح َّدد يف بروتوكول الدراسة
االستقصائية

الخطوة الخامسة :إدارة البيانات وتحليلها

خالل إعداد بروتوكول الدراسة االستقصائية بشأن المعارف والمواقف والممارسات ،KAP survey
يجب أن نكون قد وضعنا خطّة أساسية إلدارة البيانات وتحليلها .وعلى نحو مثالي ،تبدأ عملية إدخال
البيانات وتنقيتها خالل العمل الميداني أو مباشر ًة بعد انتهائه من أجل توفير الوقت وتحديد المسائل
المرتبطة بجودة البيانات عندما يكون الوقت ال يزال متاحاً لتصحيحها.

 5.1إدخال البيانات وتنقيتها

ميكن إدخال البيانات مبارش ًة إىل الربنامج اإللكرتوين اإلحصايئ الذي سنستعمله من أجل التحليل ،أو
أي برنامج آخر
ميكن إدخالها يف برنامج جدول البيانات مثل برنامج  ،Excelأو برنامج قاعدة البيانات ،أو ّ
يق ّدم واجهة بينية سهلة االستخدام بالنسبة إىل موظّفي إدخال البيانات.

صحيح أ ّن برنامج  Excelيُعتَرب من أشهر خيارات الربامج اإللكرتونية وميكن الحصول عليه بسهولة ،إال
ٌ
أنّه يطرح تح ّديات مع ّينة بالنسبة إىل إدخال مجموعات البيانات  Data setsالواسعة جدا ً أو املتن ّوعة
جدا ً .ففي أداة استبيان الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
الذي يدوم  30دقيقة تقريباً ،قد نكون أمام ما يعادل  40-50سؤاالً ،وهذا ميثّل أكرث من  50عمودا ً
كل ُمجيب يف الدراسة االستقصائية .ويُشار إىل أ ّن إدخال
من البيانات يف مجموعة بياناتنا بالنسبة إىل ّ
البيانات يف  50عمودا ً يف برنامج  Excelيشكّل تح ّدياً ،ومن السهل أن يقرتف موظَّفو إدخال البيانات
األخطاء .لذلك ،إذا أردنا أن نستعمل برنامج  Excelإلدخال البيانات ،يجب تجهيزه بدقّة بحيث يكون
استخدامه سهالً ويقلّل من األخطاء البرشية إىل الح ّد األدىن ،مثل أن نستعمل خيارات القامئة املنسدلة
يف الخاليا بدل السامح باإلدخال الح ّر للبيانات.
تتيح لنا بعض الربامج أن نُج ّهز الواجهة البينية إلدخال البيانات بحيث تصبح مشابه ًة جدا ً لالستبيان
– بالتنقّل بني األسئلة بالتسلسل ،وترميز اإلجابات تلقائياً ،والتحقّق من أمناط الحذف ،ومن
اكتامل االستبيان والتباينات .ويف ليبرييا ،استعمل املكتب الوطني واجهة بينية عىل اإلنرتنت اسمها
أي موقع يتّصل بشبكة اإلنرتنت وأن يقوم
 SurveyGizmoوقد أتاحت أن يت ّم إدخال البيانات يف ّ
املستشار بالتحقّق منها عن بُعد .ولكن ،مهام كان الربنامج اإللكرتوين متط ّورا ً ،من املهم أيضاً أن ند ّرب
موظّفي إدخال البيانات عىل إجراءات إدخال البيانات وعىل كيفية تحديد األخطاء.
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الخطوة الخامسة
يُ َعدّ اإلدخال املزدوج لالستبيانات مقارب ًة ج ّيدة للحدّ من الخطأ البرشي خالل عملية إدخال البيانات.
ففي اإلدخال املزدوج ،يقوم موظّفان مختلفان بإدخال االستبيان نفسه يف قواعد بيانات منفصلة يت ّم
قاعدت البيانات من أجل تحديد
َ
مقارنتها بدقّة يف ما بعد .ويتيح اإلدخال املزدوج املقارنة الدقيقة بني
كل فرد يف طاقم
األخطاء املطبعية أو أخطاء اإلدخال املنهجية ،والتحقّق من نسبة ارتكاب األخطاء لدى ّ
العمل ،وتصحيح البيانات املتعارضة .ويف حال توافر الوقت واملوارد ،يُعترب اإلدخال املزدوج فكر ًة ج ّيدة
كل االستبيانات ،ولكن إذا كانت املوارد محدودة فعلينا أن نسعى إىل اإلدخال املزدوج لـ
بالنسبة إىل ّ
 10%من االستبيانات التي يت ّم اختيارها بشكل عشوايئ ،من أجل اختبار مستوى الخطأ يف عملية إدخال
البيانات.
برنامج إلكرتوين إلدارة البيانات وتحليلها :ما الذي نحتاج إليه؟
يوجد الكثري من برامج الكمبيوتر املختلفة التي ميكننا أن نستعملها إلدخال البيانات الك ّمية وإدارتها وتحليلها .ويف هذا اإلطار ،علينا أن نفكّر يف
ُخصصة للربنامج اإللكرتوين ،ونظام التشغيل الذي نستعمله ،إضاف ًة إىل الوقت الذي سنحتاج إليه
مستوى التحليل الذي نحتاج إليه ،وميزانيتنا امل َّ
والذي نكون مستع ّدين لتمضيته من أجل استعامل الربنامج قبل اختيار الربنامج اإللكرتوين.
 Excelهو برنامج جدول البيانات نفسه الذي نستعمله إلعداد امليزانيات وخلق الرسوم البيانية والجداول ،ولكن قد ال نعرف أ ّن برنامج
أي كمبيوتر
 Excelيحتوي عىل الص َيغ والوظائف التي تتيح لنا إجراء التحاليل اإلحصائية األساسية .عادةً ،يكون برنامج  Excelمتوافرا ً يف ّ
مكتبي وسيكون معظم أفراد طاقم العمل معتادين عىل الواجهة البينية ،ولك ّنه برنامج مر ِهق ومن السهل جدا ً ارتكاب األخطاء الفادحة خالل
إدخال وتحليل البيانات ،أخطاء ال يت ّم كشفها .فعىل خالف برامج الدراسة االستقصائية والربامج اإلحصائية ،من السهل جدا ً إدخال البيانات غري
الصحيحة ،أو ارتكاب األخطاء املرتبطة بالرتميز ،أو فقدان ملف رئييس ،أو فقدان تتبّع التعديالت.
 Accessهو برنامج قاعدة البيانات الذي يأيت عاد ًة مع مايكروسوفت أوفيس  .Microsoft Officeوتُعترب برامج قاعدة البيانات أفضل من
برامج جدول البيانات بالنسبة إىل إدخال البيانات ،ولك ّنها تكون غري مك ّيفة بشكل ج ّيد للتحليل .وسيتيح لنا برنامج قاعدة البيانات أن نُع ّد
نصح
ويكن أن ت َُص َّمم بطريقة ترفض امل ُدخَالت غري الصحيحة .ولكن ،يُ َ
استامرة إلدخال البيانات ت ُرشدنا يف عملية إدخال البيانات وترميزها ُ
بتصدير البيانات من قاعدة بيانات  Accessإىل برنامج آخر (جدول بيانات أو رزمة إحصائية) من أجل التحليل.
املتخصصون يف الوبائيات ،وهو
 :Epi Infoص ّممت املراكز األمريكية ملنع األمراض الربنامج اإللكرتوين اإلحصايئ  Epi Infoحتى يستعمله األط ّباء
ّ
مكيّف جيّدا ً لألبحاث يف العلوم االجتامعية .يف الواقع ،إنّه نظام إحصايئ كامل يحتوي عىل ميزة معالجة النصوص من أجل إنتاج االستبيانات
والتقارير إضافة إىل برنامج إدخال البيانات والتحليل اإلحصايئ األسايس .أما املزايا الرئيسية فهي تتمثّل يف أ ّن الربنامج م ّجاين ،وسهل التحميل،
وهو مدعوم ج ّيدا ً بالوثائق ومبوارد التدريب عىل املوقع اإللكرتوين الخاص باملراكز األمريكية ملنع األمراض:
http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/html/downloads.htm
وقد قامت مبادرة حقوق الطفل بتطوير دليل تدريبي قصري حول كيفية استعامل  EPi Info Version 7ميكن تنزيله هنا.
( SPSSرزمة إحصائية للعلوم االجتامعية) يُع ّد واحدا ً من بني الربامج األكرث استعامالً يف التحليل اإلحصايئ يف العلوم االجتامعية .إنّه برنامج
أي نوع من ملف البيانات تقريباً من أجل توليد اإلحصائيات الوصفية األساسية والتحاليل األكرث تعقيدا ً ،فضالً
ويكن أن يُستَعمل مع ّ
شامل ُ
ً
عن الرسوم البيانية والرسوم األخرى .وإضافة إىل التحليل اإلحصايئ ،ميكن أن يُستعمل  SPSSإلدارة البيانات .يشار إىل أ ّن الواجهة البينية
الخاصة بامل ُستخدم بسيطة إىل ح ّد ما وبديهية وهي تض ّم القوائم املنسدلة واملربّعات التوجيهية عىل شاشة الكمبيوتر .إال أ ّن برنامج SPSS
باهظ الثمن؛ فالرزمة األساسية تكلّف املئات من الدوالرات األمريكية ،والرخص يجب أن تُج َّدد .لذلك ،إذا مل يكن محلّل البيانات يستطيع
الوصول إىل نسخة أو إذا مل نكن نحتاج إىل التحليل اإلحصايئ املتق ّدم ،علينا أن نفكّر يف البدائل الواردة أعاله( .الربامج اإللكرتونية اإلحصائية
ألبحاث املتلقّني)
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يتم إدخالها من االستبيانات
ما يجب فعله! علينا أال ننسىى أن نُعدّ نسخاً احتياطية للبيانات التي ّ
يومياً!
حفظ البيانات وإدارتها
بعد ملء االستبيانات الورقية ،يجب حفظها يف مكان آمن ومقفَل ،ويكون الوصول إليه خاضعا للرقابة
كل ملفّات البيانات اإللكرتونية محم ّية
من أجل حامية هويّة املُجيبني ورسيّتهم .كذلك ،يجب أن تكون ّ
أي عبث مبجموعات البيانات ،ومن أجل مراقبة الوصول
رسية امل ُجيبني ومنع ّ
رس من أجل ضامن ّ
بكلمة ّ
إىل هذه امللفّات.
وعلينا أن نتذكّر دامئاً أن نُع ّد نسخاً احتياطية عن ملفّات البيانات يف عدد من املواقع ،وأن نُبقي امللفّات
الرئيسية يف موقع آمن.
تنقية البيانات
إ ّن عملية كشف األخطاء وجمعها قبل أن يت ّم تحليل البيانات ت ُس ّمى "تنقية" البيانات .فاملراجعات
اليدوية تستطيع أن تكشف أمناط الحذف غري الصحيحة ،واإلجابات غري املقروءة يف االستبيانات ،والرموز
كل سؤال عند إدخال البيانات وتسجيل األخطاء
الخاطئة ،والبيانات الناقصة .ويجب أن يت ّم التحقّق من ّ
يتعي عىل مدير الدراسة االستقصائية أو عىل املرشف أن يُجري الفحوص
ومتابعتها حيث أمكن .كذلكّ ،
كل موظّف إدخال بيانات – مبقارنة البيانات امل ُدخَلة مع اإلجابات الحقيقية
العشوائية الدورية مع ّ
املوجودة يف استامرة االستبيان – للتأكّد من أنّه يت ّم إيالء العناية الالزمة للعمل.
يتم إدخال البيانات كلّها وإنشاء قاعدة بيانات ،علينا أن نقوم بالخطوات التالية لتنقية البيانات:
ما إن ّ
كل
كل فئة إجابة ممكنة تحت ّ
 )1نُجري التعداد (مجموع عدد اإلجابات) ونُحيص التواترات (مجموع ّ
لكل سؤال ،ونق ّيم مكان حدوث اإلجابات الناقصة .ونتابع البيانات غري املت َوقَّعة مثل
سؤال) ّ
اإلجابات األعىل واألدىن ( extreme responsesمثالً :الدخل املرتفع أو املنخفض غري االعتيادي أو
معي) ،أو العدد
العمر) ،ومع ّدل اإلجابة املنخفض جدا ً (نسبة املجيبني الذين يُجيبون عىل سؤال ّ
الكبري من إجابات "ال أعرف" أو من البيانات الناقصة ،عىل غري عادة.
 )2نُجري التحاليل البسيطة للتحقّق من اإلجابات املتعارضة أو املتضاربة .فمثالً ،إذا كانت امل ُجيبة يف
الدراسة االستقصائية أُنثى ولكن تض ّمن االستبيان اإلجابات عىل بنود ُم َع َّدة للمشاركني الذكور فقط،
فمن الواضح أنّه يوجد خطأ .ويف هذه الحالة ،قد نح ّدد التعارض برسعة بإحصاء التواتر عىل السؤال
أي سؤال ُم َع ّد للمشاركني الذكور.
املطروح عن الجنس ومبقارنة عدد اإلناث مع عدد اإلجابة عىل ّ
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه السلسة من التحاليل البسيطة الساعية إىل التحقّق من البيانات وتنقيتها
ومفصلة يف الخطّة العامة لتحليل البيانات.
يجب أن تكون منهجية
َّ

 5.2تطبيق خطّة تحليل البيانات

تتمثّل الغاية من التحليل يف الحصول عىل إجابات لألسئلة التي ح ّددناها يف بداية العملية .لذلك ،علينا
أن نرجع إىل أهداف الدراسة االستقصائية وأسئلة البحث بينام نق ّدم التفسريات ونقوم باالستنتاجات
من بياناتنا .ويجب أن نط ّبق خطّة التحليل مبنهجية ،ولكن مع الحرص عىل تخصيص الوقت الستكشاف
التفسريات املختلفة لل ُمكتَشَ فات والنتائج غري املتوقَّعة.
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الرسم  :12التحليل التشاريك للبيانات مع طاقم العمل والجهات املعنية
بعد أن تكتمل عملية جمع البيانات وإدخالها ،يت ّم عاد ًة تسليم مجموعات البيانات  datasetsللمستشار أو الخبري اإلحصايئ يف الدراسة
ِ
وبعدئذ ،نسرتيح وننتظر وصول التقرير النهايئ .غري أ ّن عملية تحليل البيانات متثّل فرصة قيّمة للعمل مج ّددا ً
االستقصائية من أجل التحليل،
مع طاقم عمل الربنامج والجهات املعنية َ -مبن فيهم األطفال واملستفيدون  -وبناء القدرات التحليلية وطلب أفكارهم من أجل تفسري
امل ُكتَشَ فات وتطبيقها .نجد أدناه اقرتا َحني إلرشاك الجهات املعنيّة يف عملية تحليل البيانات.

ورشة العمل الخاصة بالتحليل
يجب أن تسعى ورشة العمل الخاصة بالتحليل وامل ُع َّدة لطاقم
العمل والجهات املعنية ذات الصلة إىل بناء قدرات املشاركني ،حتى
يُجروا التنقية األساسية والتحاليل الوصفية ملجموعات البيانات
ويفسوا ويعرضوا
باستعامل الربنامج اإللكرتوين الذي ت ّم اختيارهّ ،
امل ُكتَشَ فات ويح ّددوا املجاالت التي تتطلّب التحقيق اإلضايف
والتحليل األكرث تعقيدا ً

إذا ك ّنا قد تعاقدنا مع دعم خارجي حتى يُجري الدراسة االستقصائية
ويحلّل البيانات ،وإذا كانت ميزانيتنا تسمح بذلك ،ميكننا أن نُدخل
التحضري لورشة العمل الخاصة بالتحليل وتيسريها ضمن الرشوط
املرجعية

اجتامعات التأكّد من الصالحية
ميكن تنظيم اجتامعات التأكّد من الصالحية مع مجموعات الجهات
املعنية األساسية عىل مستويات مختلفة ،مبّن فيهم األطفال ،من أجل
عرض امل ُكتَشفات الرئيسية وطلب مردودهم وتفسرياتهم وتوصياتهم،
والتشجيع عىل الحوار املتواصل بشأن امل ُكتَشَ فات .وعملية التأكّد من
الصالحية لن تق ّدم املعلومات للتفسري النهايئ وتطبيق امل ُكتَشَ فات
مبنصة للتعبئة االجتامعية (عىل
فحسب ،بل تستطيع أن تز ّودنا ّ
املستوى امل ُجتمعي) أو املنارصة (عىل املستوى االقليمي أو الوطني).

يتول تيسريها أفراد
أما اجتامعات التأكّد من الصالحية ،فيمكن أن ّ
طاقم العمل الذين شاركوا يف التحليل.

ت ُستَعمل اإلحصائيات الوصفية األساسية الستكشاف الخصائص الرئيسية التي تتمتّع بها بياناتنا .وهي قد
تتض ّمن ما ييل:
معي .فمثالً :إ ّن عدد
التواترات هي ببساطة مجموع عدد امل ّرات التي يحدث فيها جواب أو هامش ّ
املجيبني من النساء يُعتَرب تواترا ً .وعدد امل ُجيبني الذين يكونون بني الـ  18والـ  25سنة هو تواتر آخر.
ويُشار إىل أنّه ميكن استعامل التواترات من أجل تحليل البيانات الفئوية أو املستم ّرة.
معي .والنسبة املئوية
النسب املئوية هي طريقة للتعبري عن نسبة اإلجابات التي ميثّلها جواب َّ
معي مقسوم بعدد اإلجابات اإلجاميل ومرضوب بـ  .100فمثالً :إذا كان 25
هي تواتر (عدد) جواب ّ
ُمجيباً من بني ُ 100مجيب يرتاوح عمرهم بني  18و 25سنة ،فيكون  25%من امل ُجيبني بني الـ 18
و 25سنة .وقد ت ُشري النسبة املئوية أيضاً إىل مجموعة فرعية من اإلجابات – مثالً :إذا كان ُ 5مجيبني
من بني أولئك امل ُجيبني الـ  25الذين كانوا بني الـ  18والـ  25من العمر ُمتز ّوجني ،فيكون  20%من
املجيبني الذين يبلغ عمرهم  18-25سنة متز ّوجني .وعلينا االنتباه إىل حجم املقام عند تفسري النسب
املئوية وعرضها .فنسبة  20%من امل ُجيبني يف املثال السابق قد تبدو نسبة كبرية من امل ُجيبني -ولك ّنها
أقل من  50شخصاً  -يكون
يف الحقيقة متثّل  5أشخاص فقط .فإذا كان املقام صغريا ً – كقاعدة عا ّمة ّ
من ّ
األدق اإلبالغ عن التواترات ببساطة.
النسبة هي ت ُظهر العالقة بني مجموعتني .مثالً :إذا كان عدد الفتيات امللتحقات باملدرسة السنوية
يبلغ  25فتاة وعدد الفتيان هو  75فتى ،فتكون نسبة الفتيات عىل الفتيان  25:75أو .1:3
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املعدَّالت (الوسط الحسايب والوسيط واملنوال) هي قياسات القيم األكرث منوذجية يف مجموعة
بياناتنا.
كل القيم مقسومة بعدد الوحدات اإلجاميل يف النموذج.
		 • الوسط الحسايب هو مجموع ّ
		 • الوسيط هو القيمة املوجودة تحديدا ً يف الوسط مع وجود نصف القيم تحتها ونصف القيم
			 فوقها.
		 • املنوال هو القيمة التي يكون تواترها هو األكرب ضمن قاعدة البيانات.
ويقوم التحليل اإلحصايئ عىل تحديد األمناط يف البيانات الك ّمية .وباإلضافة إىل اإلحصائيات الوصفية
للمتغيات موضع االهتامم ،علينا أن نج ّرب البعض مام ييل:
األساسية
ّ
كل متغ ّير ،ننظر إلى أوجه
 نبحث عن االختالفات بين المجموعات السكّانية :بالنسبة إلى ّ
التشابه وأوجه االختالف بين اإلجابات ال ُمق َّدمة من المشاركين الذين تختلف خصائصهم.
		
فمثالً ،في األسئلة التي تستكشف الممارسات المتعلّقة بعمل الطفل ،قد نو ّد أن نقارن
		
إجابات الفتيات مع إجابات الفتيان ،أو قد نقارن إجابات األطفال الذين يعيشون مع أهلهم
		
البيولوجيين مع إجابات األطفال الذين ال يفعلون ذلك .ونستكشف ما إذا كانت ال ُمكتَشَ فات
		
ككل أو ما إذا كان يوجد اختالفات بين المجموعات السكّانية الفرعية
تنطبق على الشريحة ّ
		
		( التي تتم ّيز بالجندر ،والعمر ،والجغرافيا ،والمجموعة االجتماعية واالقتصادية،
الخاصة بمتغيّر معيّن قد تتأث ّر بالخصائص
والمستوى العلمي .)...وإذا ك ّنا نظ ّن أ ّن النتائج
		
ّ
االجتماعية والديمغرافية ،فيجب أن نحاول إعداد الجداول المت ّعددة المداخل
		
 cross-tabulatingحتى نختبر نظريّتنا ونسلّط الضوء على االختالفات .فمثالً ،يمكننا أن
		
نُع ّد جداول متع ّددة المداخل خاصة بمعرفة اآلليات المجتمعية المتعلّقة بحماية الطفل
		
بحسب المجموعة اإلثنية ،والموقع ،ومستوى الدخل ،والوضع العلمي .وعلينا أن نتذكّر
		
أنّه في حال كانت المجموعات السكّانية الفرعية صغيرة نسب ًة إلى حجم الع ّينة ،فمن غير
		
المر ّجح أن تكون ال ُمكتَشَ فات من الجداول المتع ّددة المداخل  cross tabulationsمه ّمة
		
من الناحية اإلحصائية وقد يكون هذا التحليل غير جدير بالثقة ،إال أ ّن تفسيره يبقى أمرا ً
		
ممتعاً.
		
 نختبر العالقات :علينا أن نفكّر في ما إذا كانت العالقات تربط بين متغيّر وآخر .فمثالً ،هل
إ ّن المستوى العلمي مرتبط بالمواقف والممارسات المتعلّقة بالزواج ال ُمبكر؟ أم هل
		
إ ّن الدخل متّصل بعمالة األطفال؟ أم هل يؤث ّر الجندر على المواقف المرتبطة برعاية
		
األطفال غير البيولوجيين؟
		

مشاركة الطفل

يجب أن يكون األطفال والشباب مشاركني ناشطني يف تفسري امل ُكتَشَ فات .فأفكارهم ووجهات نظرهم ستساهم مساهم ًة كبرية يف
جودة تحليل البيانات وبشكل خاص يف تصميم الربامج واملقاربات التي ستؤث ّر عليهم.
نُع ّد العروض البرصية املالمئة للعمر الخاصة بامل ُكتَشَ فات الرئيسية (عرض النسب باستعامل الرسوم املؤلَّفة من الخطوط امل ُستَقيمة
 stick figuresبدالً من الرسوم البيانية) ونقوم بتيسري مناقشات املجموعة الصغرية من أجل استكشاف ردود فعل املشاركني،
املرتبطة مبا إذا كانوا يشعرون بأ ّن امل ُكتَشَ فات صالحة وأنّها متثّل تجاربهم ،والسبب الذي يقف وراء بروز بعض امل ُكتَشَ فات إضاف ًة
إىل توصياتهم للعمل.
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الخطوة الخامسة

 5.3تفسري املُكتَشَ فات وتقديم البيانات

نخصص الوقت لتفسري امل ُكتَشَ فات،
ت ُعترب بيانات الدراسة االستقصائية مجموعة أعداد ال أكرث ،إىل أ ّن ّ
بربط التحليل بأسئلة البحث األصلية وبهدف الدراسة االستقصائية .وإذا مل نكن قد أرشكنا طاقم عمل
الربنامج و/أو الجهات املعنية يف عملية التحليل ،فسيكونون أساسيني إلغناء عملية التفسري باملعلومات،
وعرض امل ُكتَشَ فات واستعاملها يف النهاية .لذلك ،علينا أن نخطّط لعقد اجتامع أو ورشة عمل قصرية مع
باملتغيات األساسية
طاقم عمل الربنامج والجهات املعنية الرئيسية من أجل مراجعة التحاليل املرتبطة
ّ
والتوصل إىل إجامع بشأن التفسري و/أو تحديد املجاالت التي تحتاج إىل املزيد من التحليل أو حتى
ّ
إىل االستكشاف من خالل البحث النوعي .فتقديم الرؤى الربنامجية يف هذه املرحلة يساعد عىل وضع
امل ُكتَشفات يف إطار مح ّدد والرتكيز عىل تطبيقها عىل املقاربات ،أو عملية ات ّخاذ القرار أو املنارصة.
ويُشار إىل أ ّن املناقشات والخالصات من ورشة العمل هذه ستكون أساسية يف عملية وضع مسو ّدة
للتقرير النهايئ ومواد النرش األخرى.
كل تحليل للبيانات يف جداول من البداية (إذا أعددنا جداول فارغة يف خطّة
ومن العميل جدا ً توثيق ّ
تحليل البيانات ،علينا أن نبدأ مبلئها) .وما إن ت ُتاح لنا فرصة مراجعة البيانات ،علينا أن نستكشف
الفرضيات وأن نبدأ بتفسري امل ُكتَشَ فات ،ويجب أن تق َّدم البيانات يف صيغة تكون مالمئة للمتلقّني
امل ُستَه َدفني .وهذا يعني اختيار املعلومات التي سته ّم املتلقّني قيد البحث أكرث من سواها وتوليف هذه
املعلومات يف صيغة تكون سهلة القراءة والتفسري.

 5.4ضامن جودة البيانات

إ ّن النقطة اإليجابية الرئيسية للبيانات الك ّمية التي حصلنا عليها من الدراسات االستقصائية هي
املصداقية وإمكانية تعميم امل ُكتَشَ فات من الع ّينة إىل الرشيحة امل ُسته َدفة وهي الرشيحة السكّانية
ويكن أن ت ُقاس املصداقية إىل ح ّد ما بالتحاليل اإلحصائية (مثل هوامش الثقة) ،كام ميكن أن
األوسعُ .
تنعكس يف دقّة تصميم دراستنا االستقصائية أو أن تُ َق َّيم يف موثوقية أدوات الدراسة االستقصائية أو يف
توافق امل ُكتَشَ فات .فكلّام زادت مصداقية البيانات ،كانت ُمكتَشَ فاتنا مفيدة ومقنعة أكرث.

أي ّ
شك بشأن جودة البيانات أو التحليل ،تفقد ُمكتَشفاتنا قيمتها فورا ً يف نظر
وبالعكس ،يف حال وجود ّ
الجهات املعنية ،وعلينا أن نحذر كثريا ً من استعامل البيانات املشكوك فيها من أجل التخطيط للربنامج أو
ات ّخاذ القرارات .أما البيانات الج ّيدة ،فهي دقيقة ( ُمس َّجلة بشكل صحيح) ،وكاملة ،ومحدثة ،ومتناسقة
(تتوافق مع نفسها) .وعلينا أن نتذكّر املثل القائل “ ”Garbage in – Garbage outوالذي يعني أ ّن
عدم ص ّحة امل ُدخَالت يؤث ّر عىل جودة النتائج التي نحصل عليها .وهذا معناه أ ّن تحليلنا سيكون جيّدا ً
بقدر جودة البيانات التي يستند إليها.
قد تدخل االنحيازات يف املنهجية ،أو يف تصميم أدوات جمع البيانات (مثالً :يف طريقة طرح األسئلة ،أو
يف فئات اإلجابة أو الرتميز) ،أو اختيار رشيحة الدراسة أو تصميم الع ّينة ،وخالل التطبيق يف اختيار األُرس
رضر جودة
املعيشية أو امل ُشاركني ،أو قد تأيت من البيئة والسياق خالل املقابالت .كذلكُ ،يكن أن تت ّ
البيانات بسبب أخطاء غري متوقَّعة أو أخطاء منهجية خالل جمع البيانات أو بسبب خطأ برشي خالل
إدخال البيانات .لذلك ،من املهم أنّ نتوقّع املصادر املُحتملة لالنحياز أو لألخطاء وأن نحاول أن نلغيها
أو نخفّفها إىل أقىص حد ممكن يف تصميم دراستنا االستقصائية وتنفيذها.

الخطوة الخامسة :إدارة البيانات وتحليلها

تُع َّرف املوثوقية
بأنّها تناسق أو
اعتامدية البيانات
وقرارات التقييم،
يف ما يتعلّق بجودة
األدوات ،واإلجراءات
والتحاليل املُستَع َملة
لجمع وتفسري بيانات
التقييم.
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يعرض الجدول أدناه املخاطر املحتملة املتعلّقة بالبيانات يف الخطوات املختلفة ضمن الدراسة االستقصائية
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyويق ّدم التوصيات حول كيفية التخفيف من هذه املخاطر.
املخاطر املتعلّقة بالبيانات
األدوات ُمص َّممة تصميامً سيّئاً؛ واألسئلة وفئات اإلجابة يُساء
حية
فهمها أو "تقرتح" اإلجابات الصحيحة؛ وأمناط الحذف ُم ّ
وتؤدّي إىل ارتكاب األخطاء

التوصيات
•
•
•

نبني لغة االستبيانات ومحتواها عىل بحث تط ّوري تشاريك ودقيق
نُجري االختبار القبيل الشامل واملراجعة
نُض ّمن عمليات التحقق من النزاهة (أسئلة ميكن أن ت ُستَعمل للتأكّد من ص ّحة
بعضها البعض)
لكل األدوات
نستعني باملرتجمني املحرتفني ونقوم بالرتجمة املزدوجة ّ

•

باملتغيات
منسح بوضوح االختالفات بني أفراد رشيحتنا يف ما يتعلّق
ّ
الرئيسية (مثالً :املوقع الجغرايف ،والوصول إىل الخدمات ،واملستوى العلمي)...،
واملجموعات السكّانية الفرعية التي يجب أن تشملها الع ّينة
نأخذ ع ّينة من الراشدين ومن األطفال بشكل منفصل
نحدّد بوضوح معايري الدمج ونوث ّقها
نفكّر يف األعامل الروتينية اليومية (املدرسة ،والعمل ،وغري ذلك) ،أو الهجرة
واألحداث الدورية األخرى التي قد تؤث ّر عىل َمن سيشارك
كل أفراد فريق الدراسة االستقصائية يفهمون األساس املنطقي
نتأكّد من أ ّن ّ
واإلجراءات ألخذ الع ّينات
كل فريق ميداين بنسخة عن بروتوكول الدراسة االستقصائية واملبادئ
نز ّود ّ
التوجيهية الواضحة للرجوع إليها يف أخذ الع ّينات /مبا يف ذلك خطط للطوارئ

•

التصميم

يؤدّي تصميم الع ّينة أو طريقة أخذ العينات إىل االنحيازات
يف اختيار املشاركني (التمثيل الزائد أو الناقص لبعض
املجموعات الفرعية أو الخصائص)

•
•
•
•
•

جمع البيانات
إدخال البيانات وتنقيتها وتحليلها

ير ّمز العدّادون اإلجابات بشكل خاطئ أو يقدّمون
االستبيانات غري امل ُكتملة

نخصص الوقت الوافر للتم ّرن عىل املقابالت والرتميز خالل التدريب ولتقديم
• ّ
املردود بشكل ناشط للعدّادين
• االهتامم باإلدارة :إنشاء اإلجراءات واألدوات مثل قوائم املراجعة ،واإلرشاف،
واملالحظة ،وامللخَّصات
لكل اإلجابات الرقمية
• يجب أن تشتمل استامرة االستبيان عىل وحدات القياس ّ

يؤث ّر سياق املقابلة أو بيئتها عىل اإلجابات

• نؤ ّمن أكرب قدر ممكن من الخصوصية للمشاركني خالل املقابالت
• نحرص عىل راحة املشاركني واسرتخائهم خالل املقابالت
• نُطمنئ األطفال إىل أ ّن الدراسة االستقصائية ليست "اختبارا ً"

"يرغب املشاركون يف إرضاء" اآلخرين باإلجابات التي يرون
أنّها مرغوبة

• نركّز عىل املوضوعية يف تصميم األسئلة؛ وعلينا أال نصيغ األسئلة أو اإلجابات
بطريقة سلبية؛
• قبل املقابالت ،نرشح بوضوح الغاية من الدراسة االستقصائية للمشاركني
ونشدّد عىل أنّه ال يوجد إجابات "صحيحة" أو "خاطئة" وأنّه لن يت ّم تقديم
أي جوائز.
ّ

األخطاء املطبعية ،وعمليات الحذف ،والتكرار ،والتغيريات يف
التنسيق :خطأ برشي خالل إدخال البيانات

• نهت ّم باإلدارة ،مبا يف ذلك التدريب واإلرشاف بالنسبة إىل موظَّفي إدخال
البيانات
• نستعمل برنامجاً إلكرتونياً إلدخال البيانات يتيح لنا أن نُنشئ عمليات
املراجعة التلقائية لإلكامل أو الصالحية – مثالً :ال يتيح الربنامج اإللكرتوين
ملوظّفي إدخال البيانات املتابعة إذا مل يت ّم تقديم جواب مقبول للسؤال السابق
• اإلدخال املزدوج والتأكّد من صالحية االستبيانات

تحليل البيانات التي مل تت ّم تنقيتها ،والبيانات املزدوجة أو
مجموعات البيانات امل ُبدَّلة

• إدارة البيانات :نستعمل برنامجاً إلكرتونياً مز َّودا ً بخيار التحكّم بالنسخ وبخيارات
الوصول بأستخدام كلمة الرس
كل صفحة
لكل استبيان رقامً تعريفياً فريدا ً ونتأكّد من أنّه مطبوع عىل ّ
• نخصص ّ
من االستبيان الكامل لتفادي اإلدخال املزدوج للبيانات
• نُدخل البيانات وننقّيها يف أقرب وقت ممكن أو بعد أن يت ّم جمعها

ت ُشكّل جودة البيانات تح ّدياً حتى بالنسبة إىل الباحثني األكرث مت ّرساً وسنجد دامئاً األخطار أو أوجه الضعف
أي أخطار عىل صالحية
يف البيانات والتي ستكون خارج سيطرتنا .ومن الرضوري أن نقوم دامئاً بتوثيق ّ
وجودة ُمكتشفاتنا وأن نرشحها بوضوح يف قسم القيود من تقارير الدراسة االستقصائية .وعلينا أال نحاول
أن نُخفي أو أن نيسء متثيل صالحية بيانات الدراسة االستقصائية أو دقّة امل ُكتَشَ فات؛ فهذا أمر غري أخالقي
وقد يح ّط من قدر الدراسة واملنظّمة إذا كُشفت الحقاً املشكالت املتعلّقة بجودة البيانات.
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الخطوة السادسة :استعامل البيانات
النشاطات الرئيسية

 6.1تقديم امل ُكتَشَ فات وتطبيقها
 6.2استعامل بيانات الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveyيف وضع الربامج
 6.3نرش امل ُكتَشَ فات

النتائج

 تسليم عرض يلخّص ال ُمكتَشَ فات الرئيسية لطاقم العمل والجهات المعنية
ذات الصلة
 نشر مواد التواصل كما هو مح َّدد في بروتوكول الدراسة االستقصائية
 نشر ال ُمكتَشَ فات ومناقشتها من خالل االجتماعات ،وورش العمل،
والمؤتمرات ،ووسائل اإلعالم...

الخطوة السادسة :استعامل البيانات
نرجع إلى غاية الدراسة االستقصائية وهدفها لنو ّجه عملية ترجمة ال ُمكتَشَ فات إلى أفعال .بالطبع،
يجب تحليل ُمكتَشَ فات الدراسة االستقصائية وتقديمها في التقرير النهائي ،إال أ ّن التقرير ليس إال
كل المنتجات
البداية .فيجب أن يُنظَر إلى التقرير على أنّه وثيقة رئيسية يُمكن أن ت ُستخ َرج منها ّ
والنشاطات األخرى.

 6.1تقديم ال ُمكتَشَ فات وتطبيقها

أي ُمكتَشَ فات
إ ّن مدير و/أو مستشار الدراسة االستقصائية الذي يُدير البحث يجب أن يُعيد تقديم ّ
من التحليل األ ّولي لبيانات الدراسة االستقصائية ،إلى ِف َرق البرنامج فور توافرها بهدف (أ) استخراج
فصلة أكثر على يد أولئك الذين سيكونون
تفسيرات البيانات وتحديد األسئلة التي ستو ّجه التحاليل ال ُم َّ
مسؤولين عن استعمال المعلومات في وضع البرامج؛ و(ب) تشارك المعلومات الق ّيمة مع ِف َرق
البرنامج والبدء بالتفكير والمناقشة بشأن كيفية تأثير تلك المعلومات على المقاربات التقنية والقرارات
وتخصيص الموارد والمناصرة؛ و(ج) وضع خطّة عمل للبرنامج تتض ّمن نشر بيانات الدراسة االستقصائية
دعماً لغايات البرنامج باإلضافة إلى تطبيق التعليم من أجل تحسين وضع البرامج.

يتم تركيب "صورة" ولّدتها البيانات في تقرير
فصل للبيانات ،يجب أن ّ
عند اكتمال التحليل األ ّولي وال ُم َ
الدراسة االستقصائية النهائي الذي يوثّق العملية والنتائج.
كذلك ،يجب أن ت ُع َرض النتائج في الرسوم البيانية والجداول ،ويجب تقديم الوصف السردي والتوصيات
إذا كان ذلك مالئماً .وعلينا أن نفكّر في متلقّي تقرير الدراسة االستقصائية وأن نتّفق على الصيغة
العا ّمة للتقرير ومحتواه ونبرته قبل وضع مسو ّدته .ويُشار إلى أنّنا نجد تصميماً مقترحاً لتقرير الدراسة
االستقصائية بشأن المعارف والمواقف والممارسات  KAP surveyفي ال ُمل َحق ك ،كما تُد َرج الموارد
للتفسير وعرض التحليل الك ّمي في قسم مواد ال ُمطالعة اإلضافية.
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الخطوة السادسة

 6.2استعمال بيانات الدراسة االستقصائية بشأن المعارف
والمواقف والممارسات  KAP surveyفي وضع البرامج

بالنسبة إلى المناصرة القائمة على البراهين:
الخاصة بالمعارف والمواقف والممارسات في مواد المعلومات وال ُحزم
 ندمج اإلحصائيات
ّ
اإلعالمية الخاصة بحماية الطفل
		
 نثقّف القادة السياسيين ونش ّجعهم على لفت االنتباه إلى مسائل حماية الطفل في
الخطابات العا ّمة
		
 نقوم بالمناصرة لوضع القوانين أو لتخصيص الموارد على أساس إثبات الحاجة
 نُظهر الثغرات في المعارف أو نح ّدد الشرائح السكّانية ال ُمستَضعفَة جدا ً أو الشرائح
السكّانية ذات االحتياجات الخاصة
		

بالنسبة إلى التواصل:
 نُع ّد الرسائل المو َّجهة وننشرها عبر معظم وسائل اإلعالم أو المصادر التي ت ّم تحديدها على
أنّها أكثر الطرائق فعالية لبلوغ الشريحة السكّانية ال ُمستَه َدفة
 نُع ّد مواد التعليم والتدريب التي تحترم السياق
بالنسبة إلى التعبئة االجتماعية:
المنصات األكثر فعالية (األحداث ،والمنتديات ،والمنظّمات) للتوعية بشأن مسائل
 نُح ّدد
ّ
حماية الطفل.
 نُشرك مجموعات المجتمع المحلّي أو لجان حماية الطفل التي تملك األدلّة التي تسلّط
حل المشكالت وت ُغنيه بالمعلومات.
الضوء على المسائل وتحفّز ّ

تفسري البيانات املتعلّقة باملواقف واملعارف واملامرسات :فهم السببية
نفس البيانات ،من املهم جدا ً أن نُشري إىل أ ّن الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
عندما ّ
متغيين .فقد تسلّط الدراسة االستقصائية الضوء
 KAP surveyال ُيكن أن ت ُستَعمل إلثبات السببية بني ّ َ
معي ،إال أ ّن افرتاض أ ّن املعارف
عىل عالقة مثرية لالهتامم بني املعارف املتعلّقة مبسائل حامية الطفل وسلوك ّ
والسلوكيات ترتبط ببعضها بشكل مبارش يكون خاطئاً يف الكثري من األحيان.
 على سبيل المثال ،فلنفكّر في عادة "سيئّة" لدينا .ونحن نعرف أّنّها عادة س ّيئة .لذلك ،علينا أن نسأل
نكف عنها؟
نكف عنها؟ وما الذي قد يجعلنا ّ
أنفسنا لماذا ال ّ
هل هي املح ّفزات اإليجابية؟ أم الخوف من التبعات الس ّيئة؟ أم العار؟ أم النظرة االجتامعية إىل عادتنا؟ أم
سياسة أم قانون يجعلها غري قانونية؟ أم الظروف؟
واملعارف ليست إال عامالً من بني العوامل الكثرية التي تؤث ّر عىل السلوك وعىل تنسيق الدراسات االستقصائية
بشأن املعارف واملواقف واملامرسات (االستبيانات امل ُنظَّمة) .وال تتيح لنا البيانات أن نرشح اآلليات واملنطق الذي
يقف وراء السلوك البرشي .فإذا أردنا أن نع ّزز تفسري ُمكتَشَ فاتنا ،علينا أن نقيس بالتثليث البيانات املتعلّقة
باملعارف واملواقف واملامرسات ،مع املعلومات من املصادر األخرى ،مبا فيها الدراسات النوعية.
()Launiala, 2009
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 6.3نشر ال ُمكتَشَ فات

كل المتلقّين ذوي الصلة ،بما في ذلك
يجب تحضير تقرير الدراسة االستقصائية النهائي ونشره على ّ
ً
منص ًة ف ّعالة جدا ً للمناصرة مع الجهات
ا
أيض
األطفال .ومن شأن اجتماع خاص بنشر ال ُمكتَشفات أن يق ّدم
ّ
المعنية الرئيسية ،من خالل استعمال ُمكتَشَ فات الدراسة االستقصائية .ويُشار إلى أ ّن ال ُمنتدى من هذا
النوع يش ّجع المناقشة ويطلب آراء مجموعة واسعة من الخبراء -وهذا ما يُفيد برنامجنا في النهاية
ويستفيد من اهتمام الجهات الفاعلة األخرى وتأثيرها.

مشاركة الطفل

مننح األطفال والشباب فرص ًة لتصميم وإنتاج تقريرهم الخاص بالدراسة االستقصائية ،والتخطيط لكيفية إيصال امل ُكتَشَ فات إىل
وأي جهات معن ّية من الراشدين يح ّددونهم عىل أساس أهم ّيتهم كمتلقّني.
أقرانهم ّ
وإذا ك ّنا ننظّم مجموعات النقاش بني األطفال من أجل التأكّد من صالحية ُمكتَشفاتنا وتفسريها ،فعلينا أن نُدرج جلسة عن التخطيط
للعمل وأن نطلب من املتط ّوعني العمل معاً عىل تقرير صديق لألطفال وعىل نشاطات النرش.
تنظيم نشر ال ُمك َتشفات بين أفراد شرائح الدراسة
ومن المهم أيضاً أن تُم ّيز الشفافي ُة والمسؤولية
َ
االستقصائية الذين ساهموا بوقتهم ومعلوماتهم الشخصية في الدراسة االستقصائية والذين سيكونون
على األرجح من بين ال ُمستفيدين من نشاطات البرنامج.
كل ُجهد يُبذَل للتواصل ،يجب تكييف ُمكتَشفات العرض مع َمن سيتلقّاها .في الواقع،
وكما هي الحال مع ّ
أي وسيلة أخرى ،يمكن أن يشكّل أداة
إ ّن نشر المكتَشفات من خالل اجتماعات المجتمع المحلّي أو ّ
مفيدة إلشراك الشرائح السكّانية ال ُمستفيدة في التخطيط لنشاطات أو خدمات حماية الطفل وتطبيقها.
ويجب أال يقتصر النشر على إنتاج تقرير الدراسة االستقصائية وتوزيعه .في هذا اإلطار ،نجد في ما يلي
أفكارا ً إبداعية أخرى لتشارك ُمكتَشَ فات الدراسة اإلستقصائية بشأن المعارف والمواقف والممارسات
 KAP surveyالمتعلّقة بحماية الطفل:
• إعداد فيلم قصير
• دعم األطفال والراشدين لتحضير مسرحية وأغانٍ للمجتمع المحلّي من أجل تشارك ال ُمكتَشَ فات
• إنتاج نسخة "فكاهية" لل ُمكتَشَ فات أو نسخة مماثلة قائمة على الصور
• العمل مع الصحافيين إلنتاج المقاالت القصيرة للصحيفة باالستناد إلى الدراسة االستقصائية
• بثّ الرسائل اإلذاعية أو إعداد أغنية لبثّها عبر الراديو
• االت ّصال ب ُمنادي البلدة أو قائد المجتمع المحلّي من أجل تشارك الرسائل
• إنتاج الملصقات والمنشورات
كذلك ،علينا أن نفكّر في ما إذا كان يُمكن نشر نتائج الدراسة االستقصائية أو تقديمها في المؤتمرات
المحلّية أو الوطنية أو الدولية ،حتى تكون ال ُمكتَشَ فات متوافرة لعدد أكبر من المتلقّين ،وحتى تساهم
في قاعدة األدلّة المرتبطة بحماية الطفل .والجدير بالذكر أ ّن قطاع حماية الطفل يفتقر إلى البيانات
واألدلّة عالمياً ،لذلك ،يجب أن نقوم بما يلي :عندما ننتج بيانات الدراسة االستقصائية العالية الجودة ،من
المهم أن نتشاركها وأن ننشرها على نطاق واسع عبر القنوات المختلفة .كذلك ،قد نفكّر في تحضير مقالة
تستند إلى ُمكتشفات دراستنا االستقصائية ونق ّدمها لمجلّة أكاديمية حتى تنشرها .وإذا كنا نفكّر في أنّنا
نو ّد أن ننشر ُمكتَشفاتنا في مجلّة معيّنة ،فنحن نحتاج إلى أن نكون قد حصلنا على الموافقة األخالقية
للدراسة االستقصائية ،وعلينا أن نتّصل بمبادرة حماية الطفل حتى نحصل على دعمها في ما يتعلّق
بالمبادئ التوجيهية للنشر وصياغة المسو ّدة والتقديم.
في الحقيقة ،ث ّمة الكثير من الطرائق لتشارك ُمكتَشفات الدراسة االستقصائية أيضاً ضمن منظّمة رعاية
األطفال .فيمكننا أن ننشر التقارير وال ُمخرجات في منظّمة رعاية األطفال الواننت Save the children
 ،Onenetكما علينا أيضاً أن نُرسل التقارير إلى مركز موارد حماية الطفل في منظّمة رعاية األطفال من
أجل نشرها .وإذا أردنا أن ننشر ال ُمكتَشَ فات ضمن شبكة منظّمة رعاية األطفال ،فعلينا أن نتّصل بمركز
الموارد على http://resourcecentre.savethechildren.se/contact
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طرائق البحث (مبا يف ذلك الدراسات االستقصائية بشأن
املعارف واملواقف واملامرسات )KAP surveys
 .1منظّمة الص ّحة العاملية .2008
Advocacy, communication and social mobilization for TB control: a guide to
developing knowledge, attitude and practice surveys.
جنيف ،منظّمة الص ّحة العاملية .الرابط:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596176_eng.pdf
دليل ميداين شامل من منظّمة الص ّحة العاملية حول منهجية الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
واملواقف واملامرسات  .KAP surveyوهو يركّز عىل تطبيق الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
السل لك ّنه يوفّر ملحة عامة عن الخطوات
واملواقف واملامرسات  KAP surveyيف وضع برامج مكافحة ّ
والطرائق.
 .2أطباء العامل ،كانون الثاين/يناير .2011
The KAP Survey Model (Knowledge, Attitudes and Practices).
الرابط:
http://www.medecinsdumonde.org/Publications/Guides-a-l-usage-desprofessionnels-de-l-humanitaire/Collecte-de-donnees-methodes-quantitatives
دليل ميداين عميل وموجز حول إجراء الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
 KAP surveysيف مجال وضع الربامج الص ّحية والذي ط ّورته منظّمة أطباء حول العامل.
Trochim, W. M. .3
( 20ترشين األ ّول/نوفمرب .)2006
استعيد يف  5ترشين األ ّول/نوفمرب  2012من قاعدة معارف طرائق البحث ،الطبعة الثانية .الرابط:
http://www.socialresearchmethods.net/kb/
كتاب شامل وسهل التصفّح موجود عىل الشبكة ،يغطّي عملية البحث الكاملة ،مبا فيها املفاهيم
واملبادئ األساسية يف األبحاث.
http://gsociology.icaap.org/methods/ .4
صفحة إلكرتونية تتض ّمن قامئة باملوارد املجانية لطرائق تقييم الربامج واألبحاث االجتامعية .والرتكيز
يف هذه الصفحة هو عىل "كيفية" القيام بتقييم الربامج واألبحاث االجتامعية :الدراسات االستقصائية،
ومجموعات الرتكيز ،وأخذ العيّنات ،واملقابالت ،والطرائق األخرى.
 .5املنظّمة الدولية لرعاية األطفال  Evaluation Handbook .2011لندن ،املنظّمة الدولية لرعاية
		 األطفال.
الخاصة باملنظّمة الدولية لرعاية األطفال حول تقييم الربامج .وهذا الكتيّب يوفّر
املبادئ التوجيهية
ّ
ملحة عامة عن الطرائق واإلجراءات (مبا فيها توظيف مستشار) واملعايري الدنيا والتوصيات بالنسبة إىل
مشاركة األطفال يف عمليات التقييم.
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املؤسساتية
ّ األخالقيات والحامية
Shenk, K., & Williamson, J. (2005). Ethical Approaches to Gathering Information .1
.from Children and Adolescents in International Settings: Guidelines and Resources 		
: الرابطThe Population Council :		 واشنطن العاصمة
http://www.popcouncil.org/pdfs/horizons/childrenethics.pdf 		
 وهو.دليل عميل ممتاز حول مبادئ األخالقيات وتطبيقها يف مجال األبحاث مع األطفال واملراهقني
.يتض ّمن موارد وأدوات ومستندات كعيّنات
CP MERG (2012), Ethical principles, dilemmas and risks in collecting data .2
on violence against children: A review of available literature, Statistics and 		
. نيويورك، اليونيسيف,Monitoring Section/Division of Policy and Strategy 		
http://resourcecentre.savethechildren.se/node/6777
 وهذا املستند يوفّر.الخاصة بجمع البيانات عن العنف ضد األطفال
مراجعة منظّمة للمسائل األخالقية
ّ
 يف حال ك ّنا نقوم بدراسة استقصائية، مرفقة بدراسات حاالت،مسائل أخالقية من املفيد أن نطّلع عليها
. حول العنف ض ّد األطفالKAP survey بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
Alderson, P. and V. Morrow. 2004. Ethics, Social Research and Consulting with .3
.Barnardo’s ، لندن،.Children and Young People 		
www.barnardos.org.uk/resources/research_and_publications/ethicssocial-researchand-consulting-with-children-and-young-people/publication-view.jsp?pid=PUB-1158
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أخذ الع ّينات واإلحصائيات
 ،.Espeut, D .1آب/أغسطس The Knowledge, Practices, and Coverage .2011
		  .Survey 2000+ Field Guide 2001استعيد يف ترشين الثاين /نوفمرب  2012من مرشوع
		  :The Child Survival Technical Support Projectالرابط:
http://www.ennonline.net/pool/files/ife/annex-4-kpc-survey-field-guide-(care)(1).pdf
مفصالً وواسع الرشح حول أخذ العيّنات للدراسات
يف الفصل ( 5من ص 65 .إىل ص ،107 .نجد دليالً ّ
االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات .وهو يغطّي أخذ العيّنات بطريقة عنقودية .كذلك،
نجد قامئة مبوارد مفيدة عن أخذ الع ّينات يف ص.107.
.Trochim, W. M .2
( 20ترشين األ ّول/نوفمرب  .)2006استعيد يف  5ترشين األ ّول /نوفمرب  2012من قاعدة معارف طرائق
البحث ،الطبعة الثانية .الرابط:
http://www.socialresearchmethods.net/kb/
إ ّن القسم املتعلّق بأخذ الع ّينات يف قاعدة املعارف يق ّدم ملحة عامة بسيطة عن املفاهيم الرئيسية يف
أخذ العيّنات.
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بيانات حول حامية الطفل
املؤشات ( )MICSالرابط:
 .1املسح العنقودي املتعدّ د ّ
http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
تُدير اليونيسيف هذا املسح الوطني الذي يجمع البيانات عن مجموعة من املسائل املتعلّقة بالطفل،
مبا فيها العقاب الجسدي وامل ُهني ،وعاملة األطفال ،والزواج امل ُبكر ،وختان اإلناث.
 .2الدراسات االستقصائية الخاصة مبنظّمة العمل الدولية الرابط:
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/
ت ُجري منظّمة العمل الدولية بانتظام الدراسات االستقصائية الوطنية ودون الوطنية حول انتشار عاملة
األطفال وأشكالها.
 .3الدراسات االستقصائية الدميغرافية بشأن الص ّحة  DHSالرابط:
http://www.measuredhs.com/
كل
كل سنتني إىل خمس سنوات يف ّ
يت ّم عاد ًة إجراء الدراسات االستقصائية الدميغرافية بشأن الص ّحة ّ
بلد ،وهي تجمع املعلومات عن الرتكيب األرسي ،ومسائل الرعاية ،والعنف يف البيت ،والزواج املبكر،
وحمل املراهقات ،ومواضيع أخرى مرتبطة بحامية الطفل.
 .4الدراسة االستقصائية ملؤرش فريوس نقص املناعة البرشية /متالزمة نقص املناعة املكتسبة الرابط:
http://www.measuredhs.com/What-We-Do/Survey-Types/AIS.cfm
مبؤشات فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة
تجمع الكثري من البلدان البيانات املنتظمة املرتبطة ّ
نقص املناعة املكتسبة .وميكن أن يكون البعض منها متّصالً بوضع برامج حامية الطفل ،ال س ّيام
البيانات املرتبطة مبواضيع الرتكيب األُرسي ،وعدد األطفال أيتام أحد الوالدين أو كالهام ،والوصول إىل
رضرين.
الخدمات األساسية امل ُق َّدمة لألطفال املت ّ
 .5مركز املوارد يف منظّمة رعاية األطفال الرابط:
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/child-protection
 .6قاعدة بيانات البنك الدويل الرابط:
http://data.worldbank.org/topic
 .7إحصائيات مف ّوضية األمم امل ّتحدة لشؤون الالجئني  UNHCRالرابط:
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html
 .8مبادرة البحث حول العنف الجنيس الرابط:
http://www.svri.org/
 .9شبكة تعلّم الرعاية والحامية لألطفال يف البلدان املتأثّرة باألزمات  CPCالرابط:
http://www.cpcnetwork.org/
 .10منتدى السياسات من أجل الطفل األفريقي الرابط:
http://www.africanchildforum.org/site/
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إجراء دراسة استقصائية عىل األطفال
Borgers, N., de Leeuw, E. D., & Hox, J. (2000). Children as Respondents in .1
.Survey Research: Cognitive Development and Response Quality 		
.Bulletin de Methodologie Sociologique, 60-75 		
http://joophox.net/publist/bms66.pdf
.مقالة تناقش تبعات منو األطفال املعريف يف مجال نوعية اإلجابات عىل الدراسة االستقصائية
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86

التعريف

املصدر (املصادر)

أثر التصميم

رقم يصف حجم الع ّينة األكرب التي نحتاج إليها يف التصاميم كالتجارب
العشوائية العنقودية ،لتحقيق الدقّة نفسها كام يف الع ّينة العشوائية
البسيطة.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

األثر السببي

النتيجة التي ُيكن نسبها إىل معاملة معيّنة .مالحظة :يسعى التحليل
السببي إىل تحديد أثر التدخّل عىل الظاهرة التي تخضع للدراسة فقط،
كل أسباب الظاهرة .ونستعمل مصطلح "أثر" فقط
وليس إىل كشف ّ
للتدخّل الذي يت ّم تقييمه.

منظّمة رعاية األطفال

االحتامل

معي.
فرصة أو خطر حدوث أمر ّ

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

اإلحصاء االستداليل

تحاليل إحصائية ُمستع َملة للقيام بالتعميامت من الع ّينة إىل الرشيحة
السكّانية .ويقوم اإلحصاء االستداليل باستعامل االختبارات اإلحصائية
للتوصل إىل االستنتاجات التي تتجاوز مجموعة املالحظات (البيانات)
ّ
متغيين.
بني
العالقات
أو
الفرضية
اختبار
أجل
من
ً،
ال
مث
الفورية
َّ

اإلحصاء الوصفي

تحاليل تصف وتلخّص خصائص البيانات يف الع ّينة ،مبا يف ذلك التواترات
والنسب املئوية واملع ّدالت .الرجاء مراجعة أيضاً “اإلحصاء االستداليل”

أخذ الع ّينات بطريقة
عشوائية

كل وحدة تتمتّع بفرصة متكافئة ليت ّم http://www.cochrane.org/
طريقة الختيار العيّنة التي تضمن أ ّن ّ
قصد من العملية أن تضمن أن تكون العيّنة متثيلية للرشيحة sites/default/files/uploads/
اختيارها؛ ويُ َ
glossary.pdf

أخذ الع ّينات بطريقة
عنقودية

الدليل امليداين للدراسة
طريقة ألخذ الع ّينات تسحب ع ّينة عشوائية من املجموعات السكّانية
امل ُجتمعة بدالً من األفراد؛ ومن ث ّم ،يت ّم إجراء املقابالت مع عدد مح َّدد من االستقصائية
KPC 2000+

أدوات جمع البيانات

املنهجيات امل ُستَع َملة لتحديد مصادر املعلومات وجمع املعلومات.
مالحظات :نذكر بعض األمثلة :الدراسات االستقصائية الرسمية وغري الرسمية،
واملالحظة املبارشة والتشاركية ،واملقابالت امل ُجتمعية ،ومجموعات الرتكيز،
وآراء الخرباء ،ودراسات الحاالت ،والبحث يف الكتابات

االرتباط

متغيين؛ يف علم اإلحصاء ،إ ّن االرتباط هو ترابط خطّي بني
ترابط بني ّ َ
متغيين ،يُقاس مبعامل االرتباط .وميكن أن يرتاوح معامل االرتباط بني -1
َّ
لالرتباط السلبي املتكامل و +1لالرتباط اإليجايب املتكامل (ومتكامل يعني
كل النقاط موجودة عىل خ ّط مستقيم) .أما معامل االرتباط
أ ّن ّ
 correlation coefficientالذي يساوي الصفر فهو يعني عدم وجود
املتغيات.
عالقة بني ّ

استامرة املوافقة

مستند خطّي يعكس موافقة املشارك عىل املشاركة يف الدراسة عىل أساس
املعلومات التي يق ّدمها الباحث عن غاية الدراسة وطرائقها.

إطار أخذ الع ّينات

بكل األعضاء/الوحدات يف الرشيحة السكّانية موضع أخذ العيّنات،
وضع قامئة ّ
كل الذين ليسوا ضمن الرشيحة السكّانية
واستبعاد ّ

أقل من الع ّينة املالمئة ،أي
السكّانية قدر اإلمكان .ونجد فيها انحيازا ً ّ
املجموعة التي يكون وصول الباحثني إليها مالمئاً أكرث.

كل مجموعة من أجل بلوغ حجم الع ّينة املُراد.
األفراد ضمن ّ
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التعريف

DEFINITION

(املصادر)
املصدر
TERM

االنتشار

خاصية مح ّددة.
نسبة الرشيحة السكّانية التي تق ّدم جواباً مح ّددا ً أو ّ
ويت ّم التعبري عن مع ّدل االنتشار كنسبة مئوية ُمحتَسبة عىل أنّها عدد
اإلجابات يف فئة إجابة واحدة مقسوماً عىل مجموع الرشيحة السكّانية.

االنحياز

خطأ يؤ ّدي دامئا ً إىل املبالغة يف تقدير قيمة القياس أو التقليل من تقديرها .الدليل امليداين للدراسة
االستقصائية
وقد تنشأ االنحيازات من االختالفات املنهجية يف املجموعات التي تت ّم
مقارنتها (االنحياز يف االختيار) ،ووصولها إىل الخدمات ،وتعرضها للعوامل KPC2000+
ّ
و
يف
يشاركون
أو للتدخّالت األخرى ،وحاالت انسحاب أو إقصاء أفراد
www.cochrane.org

انحياز التذكّر

انحياز ينشأ عن األخطاء يف تذكّر األحداث بسبب ضعف يف الذاكرة،
متغية عىل األرجح.
والنظر إىل األمور "باإلدراك املؤخَّر" وبوجهات نظر ّ
وبالتايل ،يكون إخبار الناس مبا يحصل معهم حالياً ّ
أدق من تذكّرهم ملا
حصل قبل سنتني وكيفية شعورهم بشأنه يف ذلك الوقت.

البحث التط ّوري

تحقيق أو بحث يُجرى من أجل الهدف األ ّويل الذي يقوم عىل جمع
املعلومات التي ستُغني تصميم الدراسة االستقصائية أو الدراسة .وغالباً
ما يكون البحث التط ّوري نوعياً بطبيعته ،ويتألّف من مجموعات الرتكيز
واملقابالت.

البحث الك ّمي

بحثٌ يستكشف فيه الباحث العالقات باستعامل البيانات الرقمية .غالباً
http://writing.colostate.
ما ُيكن تعميم النتائج رغم أ ّن ذلك يعتمد عىل التصميم .وت ُع ّد الدراسات edu/guides/

البحث النوعي

النصية بدل
بحثٌ يستكشف فيه الباحث العالقات باستعامل البيانات ّ
البيانات الك ّمية .وبشكل عام ،ال ت ُعتَرب النتائج قابلة للتعميم ولكن قد
تكون قابلة للنقل .وتتض ّمن الطرائق النوعية دراسات الحاالت ،واملالحظة،
واإلتنوغرافيا (دراسة األجناس والسالالت البرشية وعاداتها) وغريها.

http://writing.colostate.
edu/guides/

الربوتوكول

الخطّة أو مجموعة الخطوات التي يجب ات ّباعها يف الدراسة.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

البيانات

معلومات أو وقائع (مالحظات) كم ّية ونوعية مح َّددة يت ّم جمعها.

منظّمة رعاية األطفال

البيانات الفئوية

ت ُص َّنف البيانات يف فئتَني غري متداخلتَني أو أكرث .ويف حال وجود فئتَني
فقط ،تكون البيانات ثنائية التف ّرع.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

البيانات املستم ّرة

بيانات من املحتمل أن تحتوي عىل عدد غري محدود من القيم املمكنة
كل من الطول والوزن والعمر من بني
ضمن مجموعة مح ّددة .ويُعترب ٌّ
املتغيات املستم ّرة.
األمثلة عن ّ

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

الدراسة (انحياز اإلقصاء) ،وصعوبة يف تذكّر املعلومات عىل مدى فرتات
من الزمن (انحياز التذكّر) ،وتص ّورات الجواب "الصحيح" أو املقبول
اجتامعياً (انحياز مرتبط باملرغوبية االجتامعية) أو كيفية تقييم النتائج
	(انحياز الكشف).

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

االستقصائية واالختبارات من الطرائق الك ّمية.
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املصطلح

SOURCES

بيانات ّ
خط األساس

البيانات املجموعة يف بداية املرشوع (أو النشاط) لتحديد ظروف ما قبل
املرشوع التي يجب أن يُقا َرن بها التغيري املستقبيل بني الرشيحة السكّانية
امل ُستَه َدفة .وتتألّف املعلومات التي يت ّم جمعها (وتحليلها) عند خ ّط
املؤشات التي يت ّم اختيارها عىل وجه التحديد من أجل
األساس من ّ
استعاملها امل ُتوقَّع يف وقت الحق من أجل التحقيق يف نتائج املرشوع
املؤشات (وطرائق جمع البيانات وتحليلها) امل ُستَعملة
وآثاره .وقد تكون ّ
يف الدراسات االستقصائية عند خ ّط األساس ،نوعي ًة أو ك ّمية.

منظّمة رعاية األطفال

التأكّد من الصالحية

عملية املقارنة الدقيقة لضامن أ ّن البيانات التي يت ّم الحصول عليها من
طريقة رصد معيّنة تؤكّدها البيانات التي يت ّم الحصول عليها من طريقة
مختلفة.

منظّمة التعاون االقتصادي
والتنمية/منظّمة رعاية األطفال

التحليل

عملية توليف البيانات لإلجابة عىل سؤال البحث

التحليل اإلحصايئ

يُشري التحليل اإلحصايئ إىل مجموعة واسعة من التقنيات لوصف،
واستكشاف ،وفهم ،وإثبات ،وتوقّع ظاهرة مع ّينة باالستناد إىل مجموعات
بيانات العيّنة التي ت ّم جمعها من الرشائح السكّانية ،باستعامل إحدى
اسرتاتيجيات أخذ الع ّينات.

التفصيل

تحليل البيانات بحسب تصنيفات مختلفة إلظهار االختالفات بني بعض
والتغيات ضمن الع ّينة .أما املجموعات املختلفة للتفاصيل
املجموعات
ّ
فقد تتض ّمن الجندر ،والعمر ،واملجموعة اإلثنية ،واإلعاقة ،واملوقع
الجغرايف ،والوضع االجتامعي واالقتصادي ،والوضع الوظيفي ،ووضع
رشد داخلياً وغري ذلك.
الت ُّ
التقدير املنهجي واملوضوعي لألمر الجاري أو املن َجز ،إن كان مرشوعاً أو
برنامجاً أو سياسة ،وتقدير التصميم والتطبيق والنتائج .ويتمثّل الهدف
يف تحديد مالءمة األهداف وتحقيقها ،وفعالية التطوير ،والكفاءة ،واألثر
واالستدامة .ويجب أ ّن يق ّدم التقييم املعلومات املوثوقة واملفيدة ،وأن
ميكّن من دمج الدروس املستفادة يف عملية ات ّخاذ القرارات الخاصة
بالجهات املستفيدة وبالجهات املانحة عىل ح ّد سواء .ويشري التقييم أيضاً
إىل عملية تحديد قيمة أو داللة النشاط أو السياسة أو الربنامج.

منظّمة رعاية األطفال

التم ّعن

درجة التم ّعن التي تُجرى بها طرائق البحث من أجل إدراك التأثريات
امله ّمة ومراقبتها.

http://writing.colostate.
edu/guides/

تنقية البيانات

عملية تحديد األخطاء يف مجموعة البيانات وتصحيحها

التواتر

ملتغي مح ّدد.
العدد اإلجاميل للم ّرات التي تحصل فيها فعلياً قيمة مع ّينة ّ

التوزيع الطبقي

ُفصل فيها املجموعات إىل مجموعات سكّانية فرعية ت ُلغي
العملية التي ت َ
خاصية معيّنة :الفئة العمرية ،أو الجنس ،أو
الواحدة األخرى وتتشارك ّ
الوضع االقتصادي واالجتامعي .ومن املمكن مقارنة هذه الطبقات
املختلفة من أجل تجريب ورؤية ما إذا كانت آثار معاملة مع ّينة تختلف
بني املجموعات الفرعية .الرجاء مراجعة "التحليل الخاص باملجموعة
الفرعية" أيضاً.

التقييم
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املصطلح

املصدر (املصادر)

التعريف

جدول املقارنة

املتغيات املختلفة لوضع
جدول املقارنة هو قياس مركَّب يجمع عددا ً من ّ
امل ُجيبني يف مقياس مستم ّر ونسبي .فعىل سبيل املثال ،يُستعمل جدول
املقارنة للرثوة يف الكثري من الدراسات االستقصائية ملعرفة املستوى
املعييش الرتاكمي لألرسة حيث ال تتوافر البيانات عن الدخل أو أنّها ال
تق ّدم قياساً صالحاً للمستويات املعيشية .وعادةً ،يُحتسب جدول املقارنة
الخاص بالرثوة باستعامل البيانات املتعلّقة بامتالك األرسة لألصول املختارة؛
واملواد امل ُستع َملة لبناء املنزل؛ وأنواع املرافق الخاصة بالوصول إىل املياه
وبالرصف الص ّحي.

جمع البيانات

عملية ونشاطات تحديد مصادر املعلومات وتوليد املعلومات

حجم األثر

متغيين
حجم العالقة بني ّ

منظّمة رعاية األطفال

حجم الع ّينات

عدد الوحدات (األفراد ،األُرس املعيشية )...التي يت ّم اختيارها من الرشيحة
السكّانية امل ُسته َدفة لندمجها يف الدراسة.

الدليل امليداين للدراسة
االستقصائية
KPC 2000+

الحدود

خصائص التصميم أو املنهجية التي تركت أثرا ً أو تأثريا ً عىل تطبيق نتائج
الدراسة أو تفسريها .إنّها القيود عىل قابلية تعميم ومنفعة امل ُكتَشفات
التي متثّل نتيجة أساليب تصميم الدراسة و/أو الطريقة امل ُستع َملة إلثبات
الصالحية الداخلية والخارجية.

http://libguides.usc.edu/
&content.php?pid=83009
sid=616083

حدود الثقة

الحدود العليا والدنيا لهامش الثقة.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

الدراسة

ت ُشري إىل نشاطات البحث أو التقييم الجامعية التي يت ّم إجراؤها للحصول
معي.
عىل معلومات مح ّددة عن مجموعة سكّانية مع ّينة أو موضوع ّ
وقد تستعمل الدراسة طريقة واحدة أو تدمج مجموعة متن ّوعة من
الطرائق لجمع األنواع املختلفة من املعلومات وتحليلها.

الدراسة االستقصائية

طريقة بحث ك ّمي تُستع َمل لقياس توزّع الخصائص يف رشيحة سكّانية
مع ّينة يف وقت مح ّدد من الزمن .وتتض ّمن الدراسة االستقصائية األسئلة
التي قد تكون مفتوحة أو ُمغلَقة وتستعمل طريقة شفهية أو خطّية
لطرح هذه األسئلة .ويتمثّل هدف الدراسة االستقصائية يف معرفة
معلومات مح ّددة عن رشيحة سكّانية مح َّددة أو عن عيّنة متثيلية
للرشيحة السكّانية .وت ُستَع َمل النتائج عاد ًة لفهم املواقف ،أو املعتقَدات،
أو املعارف ،أو السلوكيات الخاصة مبجموعة مح َّددة.

http://writing.colostate.
edu/guides/

دراسة الحالة

مقاربة منهجية تصف وضعاً واحدا ً أو حالة فردية أو مرشوعاً فردياً يف
مواقع أو برامج مح َّددة.
مالحظة :تتميّز دراسات الحاالت باالختيار الهادف للمواقع ،أو العيّنات
أقل منه يف الكثري من األشكال
الصغرية ،ويكون توقّع قابلية التعميم ّ
األخرى للبحث.

منظّمة رعاية األطفال

الدقّة

قياس احتامل األخطاء العشوائية يف نتائج الدراسة أو القياس .وكلّام كانت
الدقّة أكرب ،قلّت نسبة األخطاء العشوائية .وت ُعترب هوامش الثقة طريقة
للتعبري عن الدقّة ،باعتبار أ ّن هامش الثقة األضيق يعني دقّة أكرب.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

مرسد املصطلحات
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التعريف

املصدر (املصادر)

املصطلح
داليل إحصائياً

نتيجة ال يُر ّجح أن تكون قد حصلت بالصدفة .ويتمثّل الح ّد املعتاد لهذا
الحكم يف أ ّن النتائج ،أو النتائج األكرث تط ّرفاً قد تحصل بالصدفة باحتامل
يقل عن  0.05إذا كانت الفرضية الباطلة صحيحة .واالختبارات االحصائية
ّ
تنتج قيمة احتاملية مستع َملة لتقييم هذا األمر.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

رسية
ال ّ

رسية هي عملية حامية خصوصية الفرد .وهي تتعلّق بالتعامل مع
ال ّ
املعلومات التي أفصح عنها الفرد يف عالقة من الثقة ،مع توقّعه بأنّه لن
يت ّم كشف هذه املعلومات لآلخرين من دون إذنه .ويف أغلب األحيان،
رسية مع الحاجة إىل
تت ّم مقارنة الحاجة إىل إبقاء املعلومات الشخصية ّ
تشارك املعلومات الشخصية التي ميكن أن تُفيد املصلحة العامة.

http://ccnmtl.columbia.
edu/projects/cire/pac/
foundation/#1_2

رشيحة الدراسة االستقصائية املجموعة امل ُسته َدفة كاملة التي تخضع للتحقيق يف الدراسة االستقصائية
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الصالحية

مدى قياس اسرتاتيجيات وأدوات جمع البيانات ملا تهدف إىل أن تقيسه.

منظّمة التعاون االقتصادي
والتنمية/منظّمة رعاية األطفال

الصالحية الخارجية

املدى الذي تق ّدم ضمنه النتائج أساساً صحيحاً من أجل التعميامت
والتطبيق عىل ظروف أخرى (وت ُس ّمى أيضاً قابلية التعميم أو قابلية
التطبيق)

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

الصالحية الداخلية

أي
املدى الذي من املحتمل أن يتج ّنب تصميم الدراسة وسريها ضمنه ّ
انحياز.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

العدّ اد

ُمجري املقابلة أو الباحث الذي يجمع البيانات من امليدان

العالقة السببية

(املتغي
معي أو غيابه
ّ
متغي ّ
متغيين يح ّدد فيها وجود ّ
عالقة بني ّ َ
(املتغي التابع).
غيابه
أو
اآلخر
املتغي
وجود
املستقل)
ّ
ّ
ّ

http://writing.colostate.
edu/guides/

الع ّينة

مجموعة فرعية من رشيحة سكّانية مح َّددة .ت ُجمع الع ّينات من أجل
تحديد معايري الرشيحة السكّانية كامل ًة أو خصائصها .واإلجراء الذي يت ّم
فيه اختيار الرشيحة السكّانية الفرعية يُس ّمى أخذ العيّنات.

الصندوق الدويل للتنمية
الزراعية/منظّمة رعاية األطفال

الع ّينة املالمئة

مجموعة من األفراد الذين يخضعون للدراسة ألنه ميكن الوصول إليهم
بالشكل املالئم بطريقة ما .وهذا قد يجعلهم ع ّينة غري متثيلية ،مبا أنّهم
لكل الرشيحة السكّانية .عىل سبيل املثال،
ال يشكّلون ع ّينة عشوائية ّ
مؤسسة معيّنة
ميكن أن يشكّل عيّنة مالمئة ّ
كل األطفال املوجودين ضمن ّ
معي .فقد يختلفون بطرق مه ّمة عن
أو الذين يُشاركون يف تدخّل ّ
األشخاص الذين مل يت ّم جمعهم بتلك الطريقة.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

الفرضية

نظرية غري ُمث َبتة ميكن اختبارها من خالل البحث .والختبار الفرضية
بشكل صحيح ،يجب أن تكون ُمح َّددة ُمس َبقاً وأن يت ّم التعبري عنها
بوضوح ،ويجب أن تكون الدراسة امل ُع َّدة الختبارها ُمص َّممة بشكل مالئم.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

قابلية التعميم

املدى الذي ميكن االفرتاض ضمنه أ ّن امل ُكتَشفات صحيحة بالنسبة إىل
الرشيحة السكّانية املسته َدفة بأكملها ،وليس بالنسبة إىل الع ّينة فحسب.
كل من اإلجراء الخاص بالع ّينة
ولضامن قابلية التعميم ،يجب أن يل ّبي ّ
والبيانات معاي َري منهجية مح َّددة.

منظّمة رعاية األطفال

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

مرسد املصطلحات

املصطلح

املصدر (املصادر)

التعريف

قابلية النقل

معي عىل سياق آخر مامثل؛
القدرة عىل تطبيق نتائج البحث يف سياق ّ
وأيضاً ،مدى دعوة الدراسة للقارئني إىل القيام بالربط بني عنارص الدراسة
وتجاربهم الخاصة.

القياس الرتتيبي

قياس يقيس البيانات التي تص ّنف القيم بحسب مراتبها.

القياس بالتثليث

استعامل ثالث نظريات ،أو مصادر ،أو أنواع معلومات أو أنواع من
التحليل أو أكرث ،للتأكيد عىل التقييم وإثباته .مالحظة :بدمج مصادر
البيانات املتع ّددة ،والطرائق ،والتحاليل ،والنظريات ،يسعى املق ّيمون إىل
التغلّب عىل االنحياز الذي ينتج عن امل ُخربين الوحيدين ،والطرائق
الوحيدة ،وامل ِ
ُالحظ الوحيد أو دراسات النظرية الوحيدة .الرجاء مراجعة
"التأكّد من الصالحية" أيضاً.

منظّمة التعاون االقتصادي
والتنمية/منظّمة رعاية األطفال

الكتابات غري املُعلَنة

الكتابات غري امل ُعلَنة هي املواد من النوع الذي ال يُنرش يف املجالت أو
قواعد البيانات التي يسهل الوصول إليها .وهي تشمل مثالً وقائع
املؤمترات التي تتض ّمن ملخّصات البحث الذي ُعرِض يف املؤمترات،
واألطروحات غري املنشورة ،وما شابه ذلك.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

ك ّمي

عب عنه
يش ٌء يُقاس أو قابل للقياس بالكمية ،أو أنّه ّ
يختص بها ،ويُ َّ
باألرقام أو بالك ّميات.

الصندوق الدويل للتنمية
الزراعية /منظّمة رعاية األطفال

املتغي
ّ

خصائص ميكن مالحظتها وهي تختلف بني األفراد.

http://writing.colostate.
edu/guides/

املتغي
ّ

مؤش
خاصية ،أو صفة ،أو نتيجة ،أو ّ
ّ

املتغي
ّ

املتغيات
عامل يختلف ضمن مجموعات الناس ويف ما بينها .وتتض ّمن ّ
الخصائص مثل العمر ،والجنس ،واملستوى التعليمي ،والوضع العائيل،
والقياسات مثل قياس محيط العضُ د ،وجداول املقارنة الخاصة بالرثوة أو
مؤشات املرشوع املح َّددة .أ ّما مجموعة قيم
املعارف ،أو قد تتض ّمن ّ
املتغي يف الرشيحة السكّانية أو الع ّينة فهي ت ُع َرف بالتوزيع.
ّ

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

املتغي التابع
ّ

املستقل
ّ
املتغي
النتيجة أو اإلجابة الناتجة عن التغيريات يف ّ

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

املتغي الدخيل
ّ

عامل يرتبط بالتدخّل (أو التع ّرض) وبالنتيجة موضع االهتامم .فمثالً:
صف للمهارات الحياتية عن معرفة
إذا أخرب األطفال الذين يشاركون يف ّ
أكرب لإلصابات امل ُتناقَلة جنسياً  STIو ُوجد أنّهم يف عمر أكرب من األطفال
الذين مل يُشاركوا؛ وكان يُع َرف أ ّن العمر مرتبط مبعرفة اإلصابات املتناقَلة
جنسياً ،فسيكون من الصعب ات ّخاذ قرار بشأن ما إذا كان الفرق يف
ٍ
عندئذ،
املعارف ينتج عن املشاركة يف الربنامج أو عن الفرق يف األعامر.
مهمً يف
املتغي الدخيل شأناً ّ
متغي دخيل .ويُعترب ّ
يُقال إ ّن العمر هو ّ
الدراسات غري العشوائية.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

املستقل
ّ
املتغي
ّ

أي خصائص أخرى ت ُستَكشف يف ما يتعلّق
التع ّرض أو عامل الخطر أو ّ
مؤشا ً مح َّددا ً للنتيجة قد
املتغي التابع .ويف التقييم ،إ ّن ّ
بتأثريها عىل ّ
املستقل.
ّ
املتغي
يكون املتغّري التابع ،واملشاركة يف التدخّل قد تكون ّ
املتغيات
ُ
ويكن تحليل الخصائص االجتامعية والدميغرافية عىل أنّها ّ
املستقلّة اإلضافية.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

مرسد املصطلحات
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املصطلح

92

التعريف

املصدر (املصادر)

ُمجري املقابلة

الفرد الذي يُدير املقابلة .الرجاء مراجعة "الع ّداد".

املُجيب

فرد يُجيب عىل األسئلة يف الدراسة االستقصائية ،أو املقابلة ،أو مجموعة
الرتكيز ضمن إطار الدراسة .الرجاء مراجعة "املشارك" أيضاً.

املدى

الفرق بني أعىل النتائج وأدناها يف التوزيع.

مراجعة الكتابات

العملية املنهجية للبحث يف األعامل املنشورة من أجل اكتشاف ما يكون
معي.
معروفاً عن موضوع ّ

املستوى الداليل

أرجحية أن تكون العالقة امل ُالحظة قد نشأت بالصدفة .فعىل سبيل املثال،
إ ّن املستوى الداليل البالغ  0.5يشري إىل أ ّن أرجحية إيجاد العالقة بالصدفة
هي  5من أصل .100

املشارك

يف األبحاث ،يُشري هذا املصطلح إىل الفرد الذي يشارك يف الدراسة كجزء
من العيّنة (الرجاء مراجعة “امل ُجيب” أيضاً) .ويف سياق مرشوع أو برنامج،
يكون املشارك هو املستفيد من تدخّل املرشوع.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

مشاركة الطفل

معي ويؤث ّروا عىل اتّخاذ القرارات
يعبوا عن رأي ّ
فرصة لألطفال حتى ّ
لكل األطفال،
ويحقّقوا التغيري .ويجب أن تكون مشاركة واعية وطوعية ّ
أي أمر
مبَن فيهم األكرث تهميشاً وذوو القدرات واألعامر املختلفة ،يف ّ
يخصهم بشكل مبارش أو غري مبارش .فضالً عن ذلك ،إنّها طريقة عمل
ّ
كل امليادين – من البيوت إىل
كل الربامج ويجري يف ّ
ومبدأ أسايس يقطع ّ
املحل إىل املستوى الدويل.
الحكومة ،ومن املستوى ّ

منظّمة رعاية األطفال

املصداقية

قدرة الباحث عىل إثبات أ ّن موضوع الدراسة قد ُح ِّدد و ُو ِصف بدقّة،
باالستناد إىل منهجية الدراسة.

http://writing.colostate.
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املعايري األخالقية

املبادئ ومعايري السلوك التي تو ّجه املجموعة أو الفرد يف البحث أو
نشاطات الرصد أو التقييم .وبشكل خاص ،إنّها ترتبط باالستعامل املالئم
للسلطة التي تتمتّع بها املجموعة أو الفرد يف تلك النشاطات.

منظّمة رعاية األطفال

معدّ ل اإلجابة

مع ّدل املشاركة يف الدراسة.

http://writing.colostate.
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املقابلة

أداة بحث يطرح فيها الباحث األسئلة عىل املشاركني.

مقياس ليكرت Likert

مقياس يُطلب فيه من امل ُجيبني اإلجابة عىل التعابري باالستناد إىل مدى
موافقتهم أو معارضتهم.

امللخَّص

موجز مخترص لدراسة البحث أو تقييمه

املوافقة الواعية

قبول الشخص طوعاً املشاركة يف البحث ،قبول قائم عىل املعرفة والفهم
املالمئَني للمعلومات ذات الصلة .وبهدف إظهار االختالف ،نُشري إىل أ ّن
"املوافقة" هي القبول الطوعي من دون ذكر ما إذا ت ّم تشارك املعرفة
التامة أو حصول الفهم .أما املوافقة الواعية ،فال نحصل عليها إال بعد
منح الفرد امل ُحت َمل فرصة كافية للتفكري يف ما إذا كان يريد املشاركة.

املوثوقية

تناسق أو اعتامدية البيانات وقرارات التقييم ،يف ما يتعلّق بجودة
األدوات واإلجراءات والتحاليل امل ُستَع َملة لجمع بيانات التقييم وتفسريها.

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل
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منظّمة التنمية والتعاون
االقتصادي/منظّمة رعاية األطفال

مرسد املصطلحات

املصطلح

املصدر (املصادر)

التعريف

املؤش
ّ

متغي ك ّمي أو نوعي يق ّدم وسيلة بسيطة وموثوقة لقياس
عامل أو ّ
بالتدخل ،أو املساعدة عىل
ّ
اإلنجاز ،من أجل عكس التغيريات املرتبطة
تقييم أداء عامل ناشط يف مجال التنمية.

منظّمة رعاية األطفال

نسبة االحتامل

نسبة احتامل وقوع حدث يف مجموعة مع ّينة عىل احتامل وقوع حدث
يف مجموعة أخرى .يف الدراسات املتعلّقة بنتيجة التجربة العالجية ،يكون
عاد ًة االحتامل يف املجموعة الخاضعة للتجربة العالجية مقسوماً عىل
االحتامل يف مجموعة املراقبة .وتُشري نسبة االحتامل التي تساوي  1إىل
أنّه ما من فرق بني مجموعات املقارنة .أما بالنسبة إىل النتائج غري
تقل عن  1ت ُشري إىل أ ّن التدخّل كان
املرغوب فيها ،فنسبة االحتامل التي ّ
ف ّعاالً يف تخفيف خطر تلك النتيجة .وعندما يكون الخطر ضئيالً ،تكون
نِ َسب االحتامل مشابهة جدا ً ل ِن َسب الخطر.

http://www.cochrane.org/
sites/default/files/uploads/
glossary.pdf

النرش

عملية نقل ُمكتَشفات و ُمكتَسبات الرصد والتقييم إىل املتلقّني ذوي
الصلة .وبشكل خاص ،يُشري إىل النقل إىل املستفيدين من األطفال،
واملجتمعات املحلّية ،والحكومات التي نعمل فيها لنؤكّد عىل
مسؤوليتنا ونرفعها.

منظّمة رعاية األطفال

نوعي

املحل
يش ٌء ال يُلخَّص بشكل رقمي ،مثل محارض اجتامعات املجتمع ّ
والنقاط العا ّمة من امل ُالحظات.

الصندوق الدويل للتنمية
الزراعية/منظّمة رعاية األطفال

هامش الثقة

املجموعة التي ت ُحيط بقيمة إحصائية رقمية نحصل عليها من عيّنة عىل
األرجح أن تقع فيها القيمة الفعلية واملناسبة للرشيحة السكّانية عىل
معي من االحتامل .ويُشار إىل أ ّن الهوامش األوسع تشري إىل
مستوى ّ
أقل؛ أما الهوامش الض ّيقة فتشري إىل دقّة أكرب.
دقّة ّ

http://writing.colostate.
edu/guides/
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امللحقات
امللحق أ الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية
امللحق ب منوذج عن امليزانية
امللحق ج الرشوط املرجعية الخاصة مبستشار الدراسة
االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
KAP survey
امللحق د استامرة املوافقة الواعية
امللحق ه منوذج عن خطّة العمل
امللحق و منوذج عن وحدة الدراسة االستقصائية
امللحق ز الرشوط املرجعية الخاصة بقائد الفريق امليداين
امللحق ح الرشوط املرجعية الخاصة بالعدّ ادين
امللحق ط جدول أعامل تدريب طاقم العمل امليداين الخاص
بالدراسة االستقصائية
امللحق ي أداة امللخّص امليداين اليومي
امللحق ك تصميم تقرير الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
واملواقف واملامرسات KAP survey

امللحق أ الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية
الرشوط املرجعية
الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyاملتعلّقة بالجندر ،واالستغالل الجنيس واإلساءة الجنسية،
والص ّحة الجنسية واإلنجابية [نُدخل املعلومات عن املرشوع والربنامج واملكتب الوطني]
 .1الخلفية
		 [ن َِصف املشكلة ملخّصني األدلّة املوجودة ونشاطات برنامح منظّمة رعاية األطفال ذات الصلة .ونق ّدم االحتياجات املتعلّقة
		 باملعلومات ومجاالت التحقيق الرئيسية التي يجب استكشافها من خالل الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
		 ].KAP survey
 .2نطاق الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
		 [نعرض نطاق الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyوأهدافها].
 .3مجاالت التحقيق الرئيسية
		 [نع ّدد مجاالت التحقيق الرئيسية بالنسبة إىل الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  ،KAP surveyمبا يف ذلك
املؤشات املح ّددة من إطار العمل املنطقي للمرشوع أو الربنامج ،والتي سيت ّم التقاطها من خالل الدراسة االستقصائية]
		
ّ
 .4التصميم واملنهجية
وأي بحث تط ّوري أو مك ّمل]
الكتابات
اجعة
ر
م
ذلك
يف
مبا
االستقصائية،
اسة
ر
		 [ن َِصف منهجية الد
ّ
 .5اإلدارة واألدوار واملسؤوليات
		 [ن َِصف كيفية تنظيم الدراسة االستقصائية وإدارتها .ونق ّدم التفاصيل عن األدوار واملسؤوليات التنظيمية والفردية األساسية يف
		 الدراسة االستقصائية .ونض ّمن املعلومات ذات الصلة عن الدعم التقني الداخيل أو الخارجي للدراسة االستقصائية].
 .6املُخرجات
		 [نُع ّدد املهام الرئيسية املطلوب تسليمها ،والتي تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص :بروتوكول الدراسة االستقصائية النهايئ ،وأدوات
		 جمع البيانات امل ُثبَتة بعد االختبار امليداين ،ومجموعات البيانات األ ّولية التي متّت تنقيتها والتأكّد من صالحيتها ،ومواد التدريب،
		 والتحليل األ ّويل والنهايئ ،وتقرير الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyمبا يف ذلك التوصيات،
		 ومواد النرش املح ّددة مبا فيها العروض ،وامللخّصات ،والتقارير ،واملقاالت ،ومواد التواصل]...
 .7اإلطار الزمني
 .8امليزانية واملوارد
 .9خطّة لنرش املُك َتشَ فات ،واملساءلة والتعلّم
		 [ن َِصف كيفية استعامل امل ُكتَشفات ونرشها]
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امللحقات

امللحق ب منوذج عن امليزانية
العنارص

الكلفة
الوحدة كلفة عدد
الوحدة الوحدات الكلّية
		
		(أ)	(ب)	(أ  xب)

املالحظات

 .1طاقم العمل
املستشارون الخارجيون (الرسوم اليومية)
الدعم التقني الداخيل
(اسرتداد الكلفة)
املرشفون امليدانيون
العدّادون
موظّفو إدخال البيانات
املجموع الجزيئ لطاقم العمل
 .2السفر (للمستشارين والدعم التقني الدويل)
السفر الدويل
التنقّل داخل البلد
املجموع الجزيئ للنقل
 .3تدريب فريق عمل الدراسة االستقصائية
السفر
اإلقامة والنفقة اليومية
مكان التدريب
املجموع الجزيئ للتدريب
 .4التجهيزات (مثل اآلالت الطابعة ،واآلالت الناسخة ،والكمبيوترات املحمولة ،وأجهزة التسجيل ،والهواتف)...،
املجموع الجزيئ للتجهيزات
 .5املواد
النسخ املطبوعة والنسخ املص ّورة
الحافظات
أقالم الحرب والقرطاسية
املجموع الجزيئ للمواد
 .6إعداد أدوات جمع البيانات
االختبار القبيل واالختبار التجريبي ألدوات جمع البيانات
ترجمة األدوات
املجموع الجزيئ لألدوات
 .7العمل امليداين
النقل
النفقات اليومية
اإلقامة
طرق التواصل
املجموع الجزيئ للعمل امليداين
 .8إدخال البيانات وتحليلها وكتابة التقرير
الربنامج اإللكرتوين والكت ّيبات إلدارة البيانات والتحليل
ورش عمل تحليل البيانات والـتأكّد من الصالحية
املجموع الجزيئ لتحليل البيانات
 .9نشاطات النرش
إعداد املواد وترجمتها
الطباعة والنرش
ورش العمل
املجموع الجزيئ للنرش
 .10الطوارئ
املجموع ّ
الكل

امللحقات
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الخاصة مبستشار الدراسة
امللحق ج الرشوط املرجعية
ّ
االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
الرشوط املرجعية
املستشارون الذين يتولّون إدارة الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
[نُدخل اسم املرشوع والربنامج واملكتب الوطني]
مدّ ة التعيني[ :نُدخل عدد األسابيع أو األيّام]
التاريخ املتوقّع لبدء العمل:
التاريخ املتوقّع إلنهاء العمل:
 .1الخلفية
		 [نُدخل الخلفية من الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية]
 .2أهداف الدراسة االستقصائية
		 [نُدخل األهداف من الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية]
 .3أهداف االستشارة
		 [نع ّدد األهداف الرئيسية لالستشارة ،مبا يف ذلك وصف للسبب الذي يقف وراء الحاجة إىل الدعم الخارجي أو الخرباء من خارج
		 الربنامج من أجل إجراء الدراسة االستقصائية]
 .4املنهجية وخطّة العمل
تفصل النشاطات التي سيُجريها املستشار ،وعدد األيّام
		 [نَذكر املنهجية التي يُتوقَّع أن ت ُستعمل ونعرض تصميم خطّة العمل التي ّ
كل نشاط .ومن الشائع أن يقوم املستشار بإعداد منهجية الدراسة االستقصائية أو تحسينها
ُخصصة لإلمتام والتاريخ املتوقّع إلمتام ّ
		 امل َّ
		 وأن ينتج عنها بعض التعديالت عىل خطّة العمل ما إن يبدأ العمل االستشاري .وقد يُستعمل الجدول أدناه لعرض خطّة العمل].

النشاط

األياّم املُخ ََّصصة

تاريخ اإلمتام

مثل :املراجعة املكتبية  desk reviewملواد الخلفية
املجموع
 .5املهام املطلوب تسليمها
وكل األدوات،
		 [نُع ّدد املهام الرئيسية املطلوب تسليمها التي يُتوقَّع من املستشار إنتاجها؛ ونض ّمن بروتوكول الدراسة االستقصائيةّ ،
وأي مواد ُمع َّدة للتدريب وبناء القدرات].
		 والتقارير ّ
 .6أدوار ومسؤوليات املُستشار ومنظّمة رعاية األطفال
		 [نح ّدد َمن سيقوم بإدارة الدراسة االستقصائية بالنيابة عن منظّمة رعاية األطفال وكيفية تنظيم اإلدارة وعملية اتّخاذ القرارات.
بكل من املستشار ومنظّمة رعاية األطفال ،مبا
		 ونق ّدم التفاصيل عن تركيب فريق الدراسة االستقصائية وطبيعة املساهامت الخاصة ّ
		 يف ذلك املواد والدعم التقني للدراسة االستقصائية أو النشاطات الرئيسية ،واملواد ،واملرافق ،واملوارد التي ستق ّدمها منظّمة رعاية
		 األطفال أو تس ّهل الوصول إليها .ونذكر عىل سبيل املثال مستندات املرشوع ،وخدمات الرتجمة ،والدعم اإلداري واللوجستي والخاص
		 بالتوظيف ،واملكتب أو مكان االجتامع ،واألشخاص الذين نتّصل بهم]...
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امللحقات

 .7األحكام والرشوط
مؤسسة].
		 [نُدخل النص بحسب متطلّبات ّ
كل ّ
 .8مواصفات الفرد
		 [نح ّدد الكفاءات واملؤ ّهالت الوظيفية والشخصية األساسية واملرغوبة؛ نجد يف ما ييل املواصفات املوىص بها]
الكفاءات الشخصية
املتخصصة والخربة العملية يف مسائل حامية الطفل يف البلدان النامية ،ومن املفضّ ل التمتّع بالخربة يف املنطقة
• املعارف
ّ
األقل من الخربة العملية يف طرائق البحث النوعي والك ّمي
•  5سنوات عىل ّ
• خربة واسعة يف تصميم الدراسة االستقصائية ،مبا يف ذلك أخذ الع ّينات
• خربة واسعة يف إدارة البيانات وتحليلها
• براعة يف تطبيق الربامج اإللكرتونية اإلحصائية مثل :الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية  ،SPSSوالربنامج اإلكرتوين STATA
• مهارات التدريب والتيسري امل ُثبَتة
كل املستويات
• خربة يف تنسيق ال ِف َرق املتن ّوعة والتواصل مع األفراد/املجموعات عىل ّ
• مهارات قوية يف التحليل والعرض والكتابة يف اللغة ذات الصلة
املؤهّالت
• شهادة دراسات عليا يف مجال حامية الطفل/الحامية االجتامعية ،أو يف علم اإلحصاء ،أو العلوم االجتامعية أو املجاالت األخرى
ذات الصلة
• خربة ُمث َبتة يف إدارة املشاريع الدولية ،وبشكل خاص وظائف البحث االجتامعي
• خربة ُمثبَتة يف وضع الربامج الدولية لحامية الطفل
غري ذلك
• يُثبت طالب العمل التزاماً قوياً برسالة منظّمة رعاية األطفال ورؤيتها وقيمها.
• الخربة السابقة يف وضع برامج حقوق الطفل ستشكّل أفضلية.
• يُظهر طالب العمل مراعاة لالختالفات املتعلّقة بالثقافة ،والجندر ،والدين ،والعرق ،والجنسية ،والعمر ،ويخضع بشكل كامل
الخاصة مبنظّمة رعاية األطفال وملبادئها التوجيهية.
لسياسة حامية الطفل
ّ

امللحقات
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امللحق د استامرة املوافقة الواعية
املوافقة الواعية
"الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyاملتعلّقة بحامية الطفل"
منظّمة رعاية األطفال [نُدخل املعلومات عن املرشوع والربنامج واملكتب الوطني]
مرحباً ،أنا أُدعى [االسم] وأنا أعمل مع منظّمة رعاية األطفال .أنا عضو يف فريق يفحص الطرائق لدعم األطفال والعائالت يف مقاطعتكم ،مبا
يف ذلك املسائل املتعلّقة بـ [نُدخل مجاالت الرتكيز امل ُح َّددة بالنسبة إىل املرشوع/الدراسة االستقصائية] .ونحن نُجري هذه الدراسة يف
[نُع ّدد املواقع الرئيسية للدراسة االستقصائية] .ونُشري إىل أ ّن املعلومات التي نجمعها ستساعد منظّمة رعاية األطفال عىل [نُع ّدد األهداف
الرئيسية للدراسة االستقصائية؛ مثالً :التخطيط لتدخّالت الربنامج ،ووضع خ ّط األساس أو تقييم نشاطات الربنامج ،وتوليد اإلثباتات]...
يف الواقع ،ت ّم اختيار أُرستكم للدراسة .فإذا أردتم أن تشاركوا يف الدراسة ،سأطرح عليكم بعض األسئلة وسأد ّون إجاباتكم .وستدور األسئلة
املحل ،إضاف ًة إىل أفكاركم عن كيفية مساعدة العائالت حتى ترعى أطفالها.
حول تجربتكم يف رعاية األطفال يف عائلتكم ومجتمعكم ّ
وستستغرق املقابلة حواىل [____] دقيقة.
يل ،وهو قد يقوم بزيارتكم فقط ليتأكّد من ّأن أُجري
أؤكّد لكم أ ّن ّ
رسياً ولن يت ّم تشاركه مع أحد غري املرشف ع ّ
كل ما تخربوين به سيبقى ّ
املقابلة كام يجب .وعندما ننتهي من هذه الدراسة ،سنكتب تقريرا ً عن املعلومات التي عرفناها .ولن يذكر هذا التقرير اسمكم أو أنّكم
شاركتم يف الدراسة .وميكنكم أن تق ّرروا ما إذا كنتم ترغبون يف املشاركة يف املقابلة أو اإلجابة عىل بعض من أسئلتي أو عىل أسئلتي كلّها.
أما إذا ق ّررتم عدم املشاركة ،فقراركم لن يؤث ّر عىل وضعكم مع منظّمة رعاية األطفال .وإذا وافقتم عىل التح ّدث معي ،ميكنكم أن ترفضوا
أي وقت .وبحسب علم فريق البحث ،ما من خطر عليكم يف
أي سؤال ال تريدون أن تجيبوا عليه أو ميكنكم أن تنهوا املقابلة يف ّ
اإلجابة عىل ّ
أي يشء آخر مقابل املشاركة يف هذه الدراسة ،ولك ّنها فرصة ملساعدة منظّمة رعاية األطفال
املشاركة .كام أنّكم لن تحصلوا عىل املال أو عىل ّ
املحل.
حتى تفهم بشكل أفضل املسائل التي تواجه األطفال والعائالت يف هذا املجتمع ّ
أي وقت خالل املقابلة .وإذا كان لديكم املزيد من األسئلة عن هذه الدراسة ،ميكنكم أن
ميكنكم أن تطرحوا األسئلة عن هذه الدراسة يف ّ
أي أسئلة اآلن؟
تتّصلوا بفريق البحث عىل [نق ّدم املعلومات املتعلّقة باالتّصال] .هل لديكم ّ
هل ميكنني أن أبارش باملقابلة؟
نعم 1
كال 2
الشخص الذي يحصل عىل املوافقة:
كل أسئلة املشارك يف لغة يفهمها .وأنا أعتقد أ ّن املشارك فهم هذا الرشح ووافق مبلء إرادته
ناقشت هذه الدراسة مع املشارك وأجبت عىل ّ
عىل املشاركة يف هذه الدراسة.

100

_________________________________________________
اسم املشارك املطبوع

__________________
التاريخ
		

_________________________________________________
توقيع املشارك أو بصمته

__________________
التاريخ
		

_________________________________________________
توقيع الشخص الذي يحصل عىل املوافقة

__________________
التاريخ
		

_________________________________________________
االسم املطبوع للشخص الذي يحصل عىل املوافقة

__________________
التاريخ
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امللحقات

امللحق ه منوذج عن خطّة العمل
األسبوع
التحضري ( 3-5أسابيع)

املالحظات

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

جمع املواد الخلفية ومراجعتها
البحث التط ّوري
وضع مسودّة الرشوط املرجعية للدراسة االستقصائية
توظيف املستشارين والدعم التقني الداخيل
تأليف فريق إدارة الدراسة االستقصائية
تأليف اللجنة االستشارية واجتامعها

إعداد بروتوكول الدراسة االستقصائية (أسبوعان  4 -أسابيع)

تحديد غايات الدراسة االستقصائية وتحسني أسئلة البحث
تحديد الرشيحة املستهدَفة
تصميم إطار وطرائق أخذ العيّنات
إعداد أسئلة الدراسة االستقصائية أو تكييفها
تحضري خطّة التحليل
الرتجمة والرتجمة العكسية ألدوات االستبيان
اختبار االستبيان اختبارا ً قبلياً
بناء استامرة إدخال البيانات
التأكّد من صالحية االستبيان
ورشة عمل للتأكّد من صالحية بروتوكول الدراسة االستقصائية
إنهاء تقديم بروتوكول الدراسة االستقصائية من أجل املراجعة األخالقية واملوافقة

إذا ت ّم تقديم الربوتوكول لرياجعه
املؤسسايت ،فقد
مجلس املراجعة ّ
يؤدّي الحصول عىل املوافقة إىل
تأجيل التطبيق لعدد من األشهر.

تحضري الدراسة االستقصائية (أسبوع  3 -أسابيع)

تحضري أدوات إدارة الدراسة االستقصائية
تحديد املواقع واالتصاالت
إنهاء الجدول الزمني للعمل امليداين
توقّع املوارد املادية واالحتياجات اللوجستية
تحديد املوارد البرشية ووضع مسودّة الرشوط املرجعية
توظيف وتدريب العدّادين وقادة الفريق امليداين وموظّفي إدخال البيانات
االختبار التجريبي للدراسة االستقصائية

العمل امليداين (أسبوع  3 -أسابيع)

تعبئة ال ِف َرق
الحصول عىل املوافقة والقبول عىل املستويات املجتمعية
إجراء املقابالت وفقاً لربوتوكول الدراسة االستقصائية
اإلدخال املتزامن للبيانات

تحليل البيانات (أسبوعان  3 -أسابيع)

إدخال البيانات وتنقيتها
تحليل البيانات األ ّويل
ورشة عمل خاصة بتحليل البيانات
اجتامعات للتأكّد من صالحية البيانات مع الجهات املعنية
إجراء املزيد من التحليل ووضع مسودّة لتقرير الدراسة االستقصائية

نرش البيانات واستعاملها (مستم ّر)

إعداد موا ّد النرش
ورش العمل واالجتامعات واملنتديات األخرى لنرش املوا ّد
تخطيط الربنامج وتصميمه

امللحقات

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل
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امللحق و منوذج عن وحدة االستبيان
منوذج عن وحدة االستبيان
أي موضوع محدَّ د .فقد
يُقدَّ م هذ املل َحق كمثال من أجل توضيح كيفية إعداد االستبيان وهيكلته وتنسيقه .وهو ليس استبياناً كامالً عن ّ
ُ
ّ
تم اقتباس األسئلة وأقلمتها من أدوات متن ّوعة مختلفة استعملتها املكاتب الوطنية ملنظّمة رعاية األطفال ،واليونيسيف ،ومنظامت أخرى
ّ
تم اختيارها من أجل توضيح األنواع املختلفة من األسئلة التي قد تظهر عاد ًة يف االستبيان،
ّه
ن
أ
إىل
شار
ي
و
الطفل.
حامية
مجال
يف
تعمل
ّ
ُ
ولكن ينبغي عدم استعاملها إال بأقلمتها مع بيئتنا املحلّية ،وإثباتها بعد االختبار ،والتأكّد من صالحيتها.
القسم أ -بيانات االستبيان
أ1
أ3
أ5
أ7

أ  2اسم ُمجري املقابلة:
__|__|__|__
رقم االستبيان:
أ  4اسم امل ُرشف:
__|__|__
رمز املقابلة:
أ  6اسم موظَّف إدخال البيانات:
__|__|__
رمز امل ُرشف:
		(اليوم/الشهر/السنة) ________/____/
تاريخ إدخال البيانات:

القسم ب معلومات عن األرسة املعيشية
كل مق ّدمي الرعاية يف املنزل والذين يبلغون  18سنة وما فوق.
يجب إجراء هذا االستبيان مع ّ
لكل مق ّدم رعاية مؤ ّهل.
ويجب استعامل استبيان منفصل ّ

__|__|__
ب  1رقم املجموعة:
ب  2رقم األرسة املعيشية		__|__|__ :
ب  3تاريخ املقابلة( :اليوم/الشهر/السنة) ________/____/
ب  4عدد استبيانات مق ّدمي الرعاية التي ت ّم ملؤها يف هذه األرسة املعيشية____ :
__|__ س __ |__ د
ب  5وقت البدء:
__|__ س __ |__ د
ب  6وقت االنتهاء:
ب  7املقاطعة
 4فريوزي
 1أحمر
		
نُحيط االسم والرقم بدائرة
 5بنفسجي
 2برتقايل
				
 6أخرض
 3أصفر
				
 3مق ّدم الرعاية غري موجود يف املنزل
 1مملوء بالكامل
ب  8نتيجة مقابلة مق ّدم الرعاية
 2مملوء جزئياً
كل األرسة غائبة لفرتة طويلة من الزمن
ّ 4
		

 7أزرق ساموي
 8أرجواين
 5رفض 		
 6غري ذلك (ح ّدد)

القسم ج -موافقة املُجيب
نقرأ محتويات استامرة املوافقة للمجيب .وال نبارش باملقابلة إال بعد التوقيع عىل االستامرة.

ج  1استامرة املوافقة الواعية موقَّعة من امل ُجيب
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 1نعم (ننتقل إىل القسم )1
 2كال (نُنهي املقابلة)

امللحقات

* نقرأ كلمة الرتحيب التالية إذا مل تكن قد قُرأت يف إطار الحصول عىل املوافقة الواعية *
"اآلن ،أو ّد أن أن أتكلّم معك أكرث عن حامية األطفال يف مجتمعك ّ
املحل (نُدخل موضوعاً محدّ داً أكرث بحسب االقتضاء) .ستستغرق هذه
ً
أي شخص من
مع
إجاباتكم
تشارك
يتم
ولن
ا
متام
ية
رس
ستبقى
عليها
كل املعلومات التي نحصل
املقابلة حواىل ( )Xدقيقة .ومجدداً ،إنّ ّ
ّ
ّ
ّ
خارج الفريق يف مرشوعنا".
القسم د معلومات دميغرافية ومتعلّقة باألرسة املعيشية
* ند ّون وقت البدء يف السؤال ب  2قبل املبارشة *
"أوالّ أو ّد أن أطرح عليك بعض األسئلة عنك وعن األشخاص الذين تعيش معهم"
د  1جنس امل ُجيب

(نضع إشارة من دون طرح السؤال عىل امل ُجيب)

د  2ما هو تاريخ ميالدك؟
		
د  3كم تبلغ من العمر؟

(نقارن ونص ّحح إذا مل تكن اإلجابات متوافقة)

 2أنثى

 1ذكر
______/___ ___/
(الشهر) (السنة)
___|___ سنة

 ← 2ننتقل إىل د 6

د  4هل التحقت يوماً باملدرسة؟
وصلت إليه؟
د  5ما هو أعىل مستوى درايس
َ
		
		
		
		
		

1
1
2
3
4
5
6

د  6هل أنت متز ّوج ِ
(أنت متز ّوجة)	
أو تعيش مع رشيكتك (أو تعيشني مع رشيكك)	
		

 1متز ّوج (ة)  1أو  ← 2مع املجيبني الذكور ننتقل إىل السؤال د 8
 2أعيش مع الرشيك
 3غري مرتبط(ة) (أعزب/عزباء)  ← 3ننتقل إىل اإلجابة د 9

 2كال

نعم
قبل االبتدايئ
بعض التعليم االبتدايئ (من الصف  xإىل الصف )x
إكامل التعليم االبتدايئ (الصف )x
بعض التعليم الثانوي (من الصف  xإىل الصف )x
إكامل التعليم الثانوي (الصف )x
التعليم العايل

ِ
رشيكك زوجات/رشيكات
د  7يف ما عداك ،هل لدى
أُخريات أو هل يعيش مع نساء أُخريات كام لو
أنّه متز ّوج منه ّن؟

 1نعم

ِ
وضعك العائيل الحايل؟
د  8ما هو
ِ
هل أنت أرملة ،أم مطلّقة ،أم منفصلة عن زوجك؟

 1مطلّقة/منفصلة
 2أرملة

 2كال

د  9ما هو انتامؤك اإلثني؟
		
		
		

1
2
3
4

د  10ما هو دينك؟
		
		

 3تقليدي
 1مسلم
 4ال ديانة
 2مسيحي
 5غري ذلك (ح ّدد) ____________________

امللحقات

املجموعة اإلثنية أ
املجموعة اإلثنية ب
املجموعة اإلثنية ج
غري ذلك (ح ّدد) _________________

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل
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القسم د معلومات دميغرافية ومتعلّقة باألرسة املعيشية

د  11ما هو املصدر الرئييس للدخل/املال ألرستك؟
		
		
		
		

1
2
3
4
5

الزراعة
األجور أو الراتب امل ُكتَ َسب من العمل
نشاطات األعامل/التجارة (غري املتعلّقة بالزراعة أو صيد السمك)
تحويل األموال أو الحواالت النقدية
غري ذلك (ح ّدد) ___________________

"واآلن أو ّد أن أطرح عليك بعض األسئلة عن األشخاص الذين يعيشون معك هنا ،مبا يف ذلك األطفال"
د  12هل أنت معيل األُرسة؟
(نع ّرف معيل األرسة)

 1نعم		
 2كال

د  13ما هي عالقتك مبعيل األُرسة؟
		
		
		
		

1
2
3
4
5

د َ 14من هو ُمعيل هذه األرسة؟
هل هو رجل أم امرأة؟
		

 1رجل
 2امرأة
 3أرسة يُعيلها طفل

 ← 1ننتقل إىل د 15

الرشيك (الزوج/الزوجة أو الصديقة/الصديق)
االبن/االبنة
األخ/األخت
األهل
غري ذلك (ح ّدد) ___________________

د  15ما هو عدد األشخاص التالني الذين يأكلون من	(أ)	 األطفال الذين ُولدوا يف هذه األرسة____ :
3
	(ب)	 األطفال املولودون ألفراد العائلة خارج هذه األرسة____ :
الوعاء نفسه يف أرستك؟
أي شخص تحت	(ج)	 األطفال اآلخرون____ :
"عندما أقول "طفالً "،أنا أشري إىل ّ
الـ 18من العمر(	.د)	 الراشدون____ :
كل فئة)
(نقرأ الالئحة وند ّون عدد األفراد يف ّ

د  16هل من أطفال آخرين

(تحت الـ  18سنة من العمر)

كانوا يعيشون معكم ولك ّنهم حالياً يعيشون بعيدا ً
عن البيت؟
أين هم اآلن؟

 1نعم
 2كال		

 ← 2ننتقل إىل القسم التايل

ٍ
كل ما يكون منطبقاً.
بصوت عالٍ .ونُحيط بدائرة ّ
(ال نقرأ
كل فئة)
ونس ّجل عدد األطفال يف ّ

حالة العيش الحالية
		(أ)	 يعيشون مع األهل البيولوجيني ____
		(ب)	 يعيشون مع أحد األقارب ____
		(ج)	 يعيشون مع شخص ليس من أقاربهم ____
مؤسساتية أخرى ____
		(د)	 يعيشون يف ميتم أو ضمن رعاية ّ
		(ه)	 يعيشون مع الرشيك ____
		(و)	 يعيشون يف مدرسة ____
		(ز)	 ال أعرف ____
		(ح)	 غري ذلك (ح ّدد)

كل األسئلة ،سيحتاج تعريف
 3إ ّن عبارة "تناول الطعام من الوعاء نفسه" هي طريقة لتعريف أفراد األُرسة من أجل توضيح السؤال للمجيب .وكام هي الحال بالنسبة إىل ّ
"األُرسة املعيشية" إىل أن يُحدَّد محلّياً من خالل البحث التط ّوري.
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القسم د معلومات دميغرافية ومتعلّقة باألرسة املعيشية
ملاذا ال يعيشون معكم؟

كل طفل ذُكر أعاله ونحيط
(ال نقرأ بصوت عالٍ؛ ونستقيص عن ّ
كل ما يكون منطبقاً)
بدائرة ّ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

رحل ليلتحق باملدرسة
انتقل ليدعم العائلة أو األصدقاء
نقص االحتياجات األساسية يف البيت (مثالً :الطعام وامللبس)
نقص الخدمات لالحتياجات الخاصة (مثالً :إعاقة الطفل)
رحل ليعيش مع الرشيك
رحل ليعمل
هرب
ال أعرف
غري ذلك (ح ّدد) ____________________

القسم ه املعارف واملواقف واملامرسات

4

			
ه  1بحسب معرفتك ،هل هذه التعابري صحيحة أم خاطئة؟
	(أ)	 عندما ال يستطيع األهل رعاية أبنائهم ،يقول القانون يف بلدي إ ّن األطفال يجب
		 أن يُرسلوا إىل دور األيتام
	(ب)	 معظم األطفال يف دور األيتام ليس عندهم أهل عىل قيد الحياة
أي حقوق أو واجبات إضافية
رسل الطفل إىل دار األيتام ،لن يكون لألهل ّ
	(ج)	 عندما يُ َ
		 تجاه ذلك الطفل
كل دور األيتام يف بلدي ُمرخَّصة من الحكومة
	(د)	 ّ

			
كنت توافق أو تعارض عىل التعابري
ه  2الرجاء أن تخربين مبا إذا َ
التالية وما هو شعورك تجاهها.

كل تعبري بصوت عا ٍل ونرتك امل ُجيب يحدّد ما إذا كان يوافق أو يعارض.
(نقرأ ّ
ث ّم نتحقّق من ق ّوة املوافقة أو املعارضة)

	(أ)	 إ ّن األطفال الذين ال يعيشون مع أهلهم يتلقّون يف دور
		 األيتام رعاية أفضل من تلك التي يتلقّونها ضمن العائلة
	(ب)	 إ ّن األطفال الذين ال يعيشون مع أهلهم يجب أن يُشاركوا يف
		 املامرسات الدينية والثقافية الخاصة مبق ّدمي الرعاية ال ُجدد
	(ج)	 إ ّن األطفال الذين ال يعيشون مع أهلهم يجب أن يُسألوا عن
		 املكان الذي يُريدون العيش فيه
ه  3هل تعتقد أنّه من أجل تنشئة الطفل وتربيته وتعليمه كام يجب،
هو يحتاج إىل أن يُعاقَب جسدياً؟

4

صحيح غري صحيح ال أعرف ال جواب
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أوافق بش ّدة أوافق أعارض أعارض بش ّدة ال أعرف ال جواب
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4
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 1نعم

 2كال

كل
نصح بتقسيم ّ
مالحظة – هذه عيّنة من األسئلة حول املواضيع املختلفة لحامية الطفل ،وقد ت ّم تقدميها لتوضيح صياغة ،وتركيب ،وترميز أسئلة الدراسة االستقصائية .ويُ َ
األسئلة املتعلّقة باملواضيع املحدّدة لحامية الطفل و/أو األسئلة املتّصلة باملعارف/املواقف/املامرسات ،إىل وحدات منفصلة وفقاً ملنطق وتركيز أداة الدراسة االستقصائية
أي أسئلة نرغب يف
والتحليل امل ُخطَّط له .نقدّم النص إىل األشخاص الذين يُجرون املقابالت من أجل عرض املواضيع الجديدة أو تسلسل األسئلة .وكام ذُكر سابقاً ،إ ّن ّ
محل قبيل لها.
أي أدوات أخرى موجودة خاصة بالدراسة االستقصائية ،يجب أقلمتها وإجراء اختبار ّ
استعاملها من هذا امللحق أو ّ

امللحقات
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القسم ه املعارف واملواقف واملامرسات
املحل أو بالقرب منه
أي مكان يف هذا املجتمع ّ
ه  4هل يوجد ّ
يستطيع األطفال أن يذهبوا إليه إذا أساء أهلهم معاملتهم
أو إذا هربوا من البيت؟
ه [ 5إذا كان الجواب نعم] أين؟

		
		
		
		
		
		
		

كل ما يُذكر)
(ال نقرأ بصوت عالٍ .ونُحيط بدائرة ّ

 1نعم
 2كال
1
2
3
4
5
6
7
8
88

←1ه5
 ← 2ننتقل إىل ه 6

املحل
بيت فرد من املجتمع ّ
املحل
رئيس/قائد املجتمع ّ
عامل اجتامعي
الكنيسة/الجامع
سلطة حكومية
منظّمة غري حكومية/منظّمة من املجتمع املدين
دار األيتام
غري ذلك (نح ّدد) ____________
ال أعرف

عرفت أ ّن أحد األطفال يعاين من إساءة املعاملة يف البيت،
ه  6إذا
َ
ماذا قد تفعل؟
		
		
		
		

1
2
3
4
5
88

أبلغ عن الحالة		
أواجه الفاعل
أق ّدم الرعاية للطفل
ألتزم الصمت /ال أفعل شيئاً
غري ذلك (ح ّدد) _______
ال أعرف

ه َ 7من الشخص الذي قد تبلّغه عن حالة إساءة معاملة الطفل؟

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88

فرد من عائلة الطفل
املحل
رئيس/قائد املجتمع ّ
لجنة حامية الطفل
قائد ديني
املدرسة/منظّمة مدرسية
عامل اجتامعي أو ص ّحي
سلطة حكومية
منظّمة غري حكومية
الرشطة
غري ذلك (ح ّدد) ___________
ال أعرف

ه  8ما هي األسباب التي تقف وراء عدم إبالغك عن حالة
إساءة معاملة الطفل؟

1
2
3
4
5
6
7

ال أعرف أين و َمن يجب أن أبلغ
أي إجراء
من غري املحتمل اتّخاذ ّ
هذا ليس شأين
من الطبيعي حدوث أشياء مامثلة
الخوف من االنتقام
أفضّ ل التح ّدث إىل الفاعل أ ّوالً
غري ذلك (ح ّدد) ____________

(إذا ذكر امل ُجيب أكرث من جواب ،نطلب منه أ ّن يحدّد ثالث
إجابات كح ّد أقىص)
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ٍ
كل ما يُذكَر)
بصوت عالٍ .ونحيط بدائرة ّ
(ال نقرأ

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

 ←1ه 7
← ه 		 8

امللحقات

القسم ه املعارف واملواقف واملامرسات
إنهاء املقابلة
نشكر امل ُجيب عىل وقته وتعاونه ونطمئنه بشأن رسيّة إجاباته.
* نس ّجل وقت االنتهاء عىل صفحة الغالف .ونتحقّق من اكتامل االستبيان ووضوحه .وإذا شعرنا بأنّ بعض اإلجابات غري موثوقة ،ند ّون
رقم السؤال وأسباب شعورنا بالقلق ضمن خانة "التعليقات" أدناه* .
تعليقات ُمجري املقابلة

تعليقات املرشف

أي قيم ناقصة مع ُمجري املقابلة .وعندما يكتمل االستبيان جيداً ،نوقّع
* يجب أن يتحقّق املرشف من االستبيان املكتمل وأن يراجع ّ
وندونّ التاريخ أدناه *

امللحقات

توقيع ُمجري املقابلة والتاريخ:

توقيع املرشف والتاريخ:

________/____/

________/____/
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الخاصة بقائد الفريق امليداين
امللحق ز الرشوط املرجعية
ّ
الرشوط املرجعية
قائد الفريق امليداين
دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
[نُدخل اسم املرشوع والربنامج واملكتب الوطني]
مدّ ة التعيني[ :نُدخل عدد األسابيع أو األيام]
التاريخ املتوقَّع لبدء العمل:
التاريخ املتوقَّع إلنهاء العمل:
 .1الخلفية
		 [نُدخل الخلفية من الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية]
 .2أهداف الدراسة االستقصائية
		 [نُدخل األهداف من الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية ونع ّدد مجاالت التحقيق الرئيسية]
 .3الطرائق
 .4األدوار واملسؤوليات
سيتول قادة الفريق امليداين اإلرشاف
ّ
املفصلة أعاله].
		 [ن َِصف تركيب فريق الدراسة االستقصائية يف ما يتعلّق بتطبيق الطرائق َّ
		 وسيكونون مسؤولني مبارش ًة عن النشاطات اليومية الخاصة ب ِفرق الدراسة االستقصائية خالل جمع البيانات امليداين .يتلقّى
		 قائد الفريق امليداين الدعم والتوجيه من مدير الدراسة االستقصائية وأعضاء الفريق املذكورين أعاله ،ويُتوقَّع منه أن يضطلع
		 باملهام التالية:
• إعالم الهيئات الرسمية املحلّية بغاية الدراسة االستقصائية وهدفها وجدولها الزمني قبل وصول ِف َرق الدراسة االستقصائية ،إىل
جانب إعالم طاقم عمل الربنامج ذي الصلة
• املساعدة يف تنظيم التدريب امل ُق َّدم لفريق الدراسة االستقصائية (ترتيبات النواحي اللوجستية ،وتأمني املواد ،وترتيبات
الطعام)...
• حضور التدريب الكامل امل ُق َّدم لقادة الفريق امليداين والع ّدادين
• املساعدة يف إعداد أدوات الدراسة االستقصائية واختبارها ميدانياً ،وقيادة ِف َرق الدراسة االستقصائية خالل االختبار امليداين؛
وتوثيق التعلّم من االختبارات امليدانية وتشاركه
• قيادة ال ِف َرق امليدانية امل ُعيَّنة يف الدراسة االستقصائية امليدانية اليومية وضامن التطبيق الدقيق لطرائق بروتوكول الدراسة
االستقصائية واملعايري األخالقية يف امليدان
• تأمني الدعم واإلرشاف للع ّدادين خالل الجمع امليداين للبيانات
• التأكّد من أ ّن مواد الدراسة االستقصائية متاحة بسهولة ،وأ ّن أفراد فريق العمل يحرضون يف الوقت املح ّدد ،وأ ّن الدعم اإلداري
واللوجستي يف موضعه ،وأ ّن ال ِف َرق امليدانية تلتزم بالجداول الزمنية الخاصة بالدراسة االستقصائية
• اإلرشاف عىل ضامن جودة البيانات املجموعة يومياً من خالل التحقّق الدقيق من اكتامل أدوات االستبيان ،وتيسري امللخّصات
أي مشكالت أو مخاوف أو مالحظات متعلّقة بجمع
أي مسائل تتعلٌّق بجودة البيانات يف امليدان ،وتوثيق ّ
اليومية ،ومتابعة ّ
البيانات واإلبالغ عنها
• تنظيم وإدارة نقل الدراسات االستقصائية امل ُكتملة إىل موقع إدخال البيانات
أي مكتَشفات بارزة ال يُغطيها االستبيان ولك ّنها قد تساهم يف تفسري امل ُكتَشَ فات
• تدوين املالحظات ،وتوثيق وتشارك ّ
• الحرص عىل أ ّن أفراد الفريق ميتثلون بدقّة للمعايري األخالقية وإجراءات حامية الطفل طوال الدراسة االستقصائية
• تقديم املساهمة بحسب ما يطلبه مدير الدراسة االستقصائية خالل ورش العمل الخاصة بإدخال البيانات ،وتنقية البيانات،
وتحليل البيانات ،والتأكّد من صالحيتها.
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امللحقات

 .5األحكام والرشوط
مؤسسة]
		 [نُدخل النص بحسب متطلّبات ّ
كل ّ
 .6مواصفات الفرد
		 [نح ّدد الكفاءات واملؤ ّهالت الوظيفية والشخصية األساسية واملرغوبة؛ نجد يف ما ييل املواصفات املوىص بها]
الكفاءات الشخصية والوظيفية
• خربة سابقة يف تطبيق الدراسات االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  KAP surveyو/أو طرائق البحث الك ّمية
األخرى مع تطبيق خطّة أخذ الع ّينات
• خربة يف إجراء املقابالت
• خربة يف إدارة الفريق
• املعارف والفهم واملهارات امل ُثبتة املتعلّقة بحامية الطفل.
حل املشكالت.
• القدرة عىل العمل تحت الضغط وعىل ّ
• االهتامم بالتفاصيل
• مهارات تفاعل وتواصل ممتازة
• معرفة القراءة والكتابة والطالقة الشفهية يف اللغة (اللغات) املحلّية ويف لغة دولية
املؤ ّهالت
• الح ّد األدىن من التعليم العايل

امللحقات
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الخاصة بالع ّداد
امللحق ح الرشوط املرجعية
ّ
الرشوط املرجعية
العدّ اد
دراسة استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
[نُدخل اسم املرشوع والربنامج واملكتب الوطني]
مدّ ة التعيني[ :نُدخل عدد األسابيع أو األيام]
التاريخ املتوقَّع لبدء العمل:
التاريخ املتوقَّع إلنهاء العمل:
 .1الخلفية
		 [نُدخل الخلفية من الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية]
 .2أهداف الدراسة االستقصائية
		 [نُدخل األهداف من الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية ونع ّدد مجاالت التحقيق الرئيسية]
 .3الطرائق
		 [نُدخل األهداف من الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية ونع ّدد مجاالت التحقيق الرئيسية]
 .4األدوار واملسؤوليات
املفصلة أعاله] سيكون الع ّدادون جزءا ً ال يتج ّزأ من فريق
		 [ن َِصف تركيب فريق الدراسة االستقصائية يف ما يتعلّق بتطبيق الطرائق َّ
		 الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات  .KAP surveyوتتمثّل مسؤولية الع ّدادين الكلّية يف جمع البيانات من
املفصلة يف بروتوكول
		 املوقع امل ُسته َدف والرشيحة السكّانية امل ُسته َدفة بإدارة االستبيانات وفقاً للطرائق والنوعية واملعايري األخالقية َّ
		 الدراسة االستقصائية .وتشتمل املسؤوليات املح ّددة عىل ما ييل:
أ املشاركة يف التدريب املتعلّق بتقن ّيات الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
ب املتابعة الدقيقة للمبادئ التوجيهية الواردة يف الربوتوكول والخاصة بطرائق الدراسة االستقصائية ،ومراقبة الجودة
واملعايري األخالقية
ج دعم بلورة أدوات الدراسة االستقصائية من خالل عمليات االختبار واملراجعة
د جمع البيانات يف مواقع الدراسة االستقصائية وفقاً لطرائق أخذ الع ّينات باستعامل أداة االستبيان
ه ملء أدوات الدراسة االستقصائية بطريقة منطقية ومقروءة .وتدوين املالحظات وتوثيق امل ُكتَشفات اإلضافية املجموعة
خالل املقابالت
و تنظيم وإدارة البيانات امل ُكتملة وفقاً لربوتوكول الدراسة االستقصائية .وتقديم االستبيانات امل ُكتملة لقائد الفريق امليداين
وفقاً للجدول الزمني امل ُح َّدد
كل يوم
ز الحضور عند قائد الفريق امليداين يف بداية ونهاية ّ
ح املساهمة خالل تنقية البيانات والتأكّد من صالحيتها .واملشاركة يف ورشة العمل الخاصة بالتأكّد من الصالحية عند تكليف
قائد الفريق ووفقاً لهذا التكليف
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امللحقات

 .5األحكام والرشوط
املؤسسة]
		 [نُدخل النص بحسب متطلّبات ّ
 .6مواصفات الفرد
		 [نح ّدد الكفاءات واملؤ ّهالت الوظيفية والشخصية األساسية واملرغوبة؛ نجد يف ما ييل املواصفات املوىص بها]
الكفاءات الشخصية والوظيفية
املحل ،وال س ّيام األطفال
• خربة يف العمل مع املجتمع ّ
• إجادة القراءة والكتابة والطالقة الشفهية يف اللغة (اللغات) ذات الصلة
• املهارات األساسية إلجراء املقابالت والخربة السابقة يف إدارة الدراسات االستقصائية املتعلّقة بالحالة املعيشية لألرسة
• معرفة يف مجال حقوق الطفل ومسائل حامية الطفل
• مهارات التفاعل والتواصل الج ّيدة
• مهارات التنظيم الجيّدة
• املهارات الج ّيدة يف جمع البيانات
• مشارك ممتاز يف فريق العمل
• االلتزام بسياسة حامية األطفال
املؤ ّهالت
األقل
• شهادة الثانوية العا ّمة عىل ّ

امللحقات
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امللحق ط جدول أعامل تدريب فريق الدراسة االستقصائية
تدريب فريق الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
KAP survey
منوذج عن جدول األعامل (إ ّن إعداد الجدول الزمني يُعترب أمرا ً داللياً – نُدخل االسرتاحات قدر الحاجة)
املشاركون :مدير الدراسة االستقصائية ،وقادة الفريق امليداين ،والع ّدادون
الوقت

املواضيع

امليس
ّ

املالحظات والطرائق
قتحة)
(امل ُ َ َ

اليوم األ ّول
 15دقيقة
 30دقيقة
 15دقيقة
 20دقيقة

التسجيل
الرتحيب والتعارف
أهداف التدريب وقواعده األساسية
ملحة عا ّمة عن حامية الطفل كقطاع واملسائل املحلّية واإلطار بالنسبة
إىل حامية الطفل
عرض للربنامج الوطني الخاص مبنظّمة رعاية األطفال ،ولإلطار العام للربنامج/
 20دقيقة
للمرشوع الخاص بالدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
KAP survey
ساعة واحدة مق ّدمة إىل الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
KAP survey
• ما هي الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
		 KAP survey؟
• غاية وأهداف هذه الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات
		 KAP survey
• ما هي املجاالت الرئيسية للتحقيق/أسئلة البحث املح َّددة بالنسبة إىل هذه
		 الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey؟
• ملحة عا ّمة عن خطوات الدراسة االستقصائية ونتائجها الرئيسية
• فريق الدراسة االستقصائية :الرتكيب واألدوار واملسؤوليات
منهجية الدراسة االستقصائية :ملحة عا ّمة عن الربوتوكول
 3ساعات
•	رشيحة الدراسة االستقصائية ومداها
• اسرتاتيجية أخذ الع ّينات
ساعة واحدة أخالقيات الدراسة
• املبادئ التوجيهية
رسية
• عملياً :املوافقة الواعية وال ّ
• اعتبارات خاصة بالنسبة إىل األطفال والشباب

كل فريق
ندعو ّ
الربنامج وفريق
الدعم إىل حضور
اليوم األ ّول من
التدريب حتى
يطّلعوا عىل الدراسة
االستقصائية
ويكونوا قادرين
عىل دعمها

اليوم الثاين
 30دقيقة
ساعتان

التحمية وخالصة اليوم األ ّول
منهجية الدراسة االستقصائية :مق ّدمة إىل األدوات
• أداة الدراسة االستقصائية :ملحة عا ّمة عن االستبيان (االستبيانات) – وعملية
		 اإلعداد ،والتأكّد من الصالحية ،والوحدات
• مراجعة األسئلة والتوجيهات بندا ً بندا ً
• استامرات املوافقة الواعية
تقنيات إجراء املقابالت
ساعتان
جلسة تطبيقية
 3ساعات
• التم ّرن عىل إجراء املقابالت باستعامل مسو ّدة األدوات – لعب األدوار
• مراجعة أدوات االستبيان واملردود عليها
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لعب األدوار
لعب األدوار

امللحقات

الوقت
اليوم الثالث
 30دقيقة
ساعتان

ساعة واحدة
ساعة واحدة
ساعتان
ساعة واحدة

امللحقات

املواضيع

التحمية وخالصة اليوم الثاين
منهجية الدراسة االستقصائية :يف امليدان
• الوصول إىل املوقع
• اختيار امل ُجيبني
• التوثيق
(وأي أدوات ذات صلة)
• استخالص املعلومات ّ
حامية الطفل
• ملحة عا ّمة عن سياسات منظّمة رعاية األطفال
• اإلجراءات
جودة البيانات
• ملحة عا ّمة عن صالحية وأهمية جودة البيانات
• املخاطر عىل الصالحية التي نشأت خالل جمع البيانات
الخاصة بجودة البيانات
• التوصيات واإلجراءات
ّ
التخطيط والنواحي اللوجستية
• املواقع وتعيينات ال ِفرق
• قوائم املراجعة
الخالصة والختام

امليس
ّ

املالحظات والطرائق
قتحة)
(امل ُ َ َ

املحاكاة

دعوة فريق الدعم
(الفريق اللوجستي
والسائقني)
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امللحق ي أداة املل ّخص امليداين اليومي
أداة اإلبالغ امليداين اليومي الخاصة بالدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف
واملامرسات KAP survey
منوذج عن أداة استخالص املعلومات اليومي مع ِف َرق الدراسة االستقصائية يف امليدان

ميلؤه قائد الفريق امليداين خالل استخالص املعلومات قبل مغادرة املوقع امليداين

 .1التاريخ:
			
 .2املقاطعة:

__|__ __|__20 __|__ ،
اليوم الشهر السنة
____________________

املحل/القرية:
 .3املجتمع ّ

____________________

 .4رقم املجموعة:

__|__

 .5مجموع الراشدين الذين ت ُجرى عليهم الدراسة االستقصائية:

الرجال __|__ :النساء__|__ :

 .6مجموع األطفال الذين ت ُجرى عليهم الدراسة االستقصائية:

الفتيان __|__ :الفتيات__|__ :

 .7عدد املنازل الفارغة:

__|__

 .8عدد حاالت الرفض

__|__

 .9عدد األرس املعيشية التي ال تحتوي عىل أفراد يل ّبون معايري الدمج؟ __|__
 .10عدد األطفال امل ُحالني ألسباب الحامية:

__|__

 .11ما الذي جرى بشكل ج ّيد خالل جمع البيانات؟
 .12ما الذي مل يج ِر بشكل ج ّيد جدا ً؟
نفصل املشكالت أو التح ّديات
 .13ملاذا؟ ّ
 .14ما هي الحلول أو التوصيات امل ُق َرتحة لتفادي هذه التح ّديات يف املستقبل؟
أي مسائل لوجستية؟
 .15هل واجهنا ّ
 .16التوصيات

 .17اسم قائد الفريق امليداين وتوقيعه
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________________________
(التوقيع)
________________________
(االسم)
امللحقات

امللحق ك تصميم تقرير الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
واملواقف واملامرسات KAP survey
تصميم تقرير الدراسة االستقصائية بشأن املعارف واملواقف واملامرسات KAP survey
صفحة العنوان – اسم وموقع الربنامج أو املرشوع ،وبيانات الدراسة االستقصائية ،وعنوان من سطر
واحد يَ ِصف الدراسة االستقصائية.
جدول املحتويات ،والتسميات املُخ َترصة ،والشكر والتقدير
امللخَّص التنفيذي
الخلفية

 .1املقدّ مة

 .2اإلطار الوطني واإلقليمي :ن َِصف اإلطار التنموي أو اإلنساين ومسائل حامية الطفل ،مبا يف ذلك األطر الخاصة بالقوانني
		 والسياسات ذات الصلة.
 .3إطار الربنامج أو املرشوع :نق ّدم ملحة عا ّمة عن املكتب الوطني ،وعمل منظّمة رعاية األطفال وأهدافها الرئيسية،
		 والرشيحة السكّانية امل ُستَه َدفة واإلطار املفاهيمي للمرشوع أو الربنامج الذي سينفّذ الدراسة االستقصائية بشأن املعارف
		 واملواقف واملامرسات .KAP survey
األساس املنطقي
نرشح األساس املنطقي بالنسبة إىل الدراسة االستقصائية ونع ّدد األهداف وأسئلة البحث الرئيسية بوضوح.
الطرائق
إ ّن هذا القسم سيشبه كثريا ً قسم الطرائق يف بروتوكول الدراسة االستقصائية.
	.1رشيحة الدراسة ومنطقتها :ن َِصف الرشيحة السكّانية امل ُستَه َدفة ،مبا يف ذلك املجموعات السكّانية الفرعية واألسباب التي
		 تقف وراء تحديدها .ونع ّدد معايري الدمج يف الدراسة االستقصائية
 .2تصميم العيّنة :ن َِصف املقاربة امل ُستع َملة من أجل تحديد حجم العيّنة النهايئ واختيار امل ُجيبني
 .3جمع البيانات :ن َِصف كيفية جمع البيانات مق ّدمني التفاصيل عن األدوات واملقاربات ،واألساس املنطقي الختيار الطرائق،
املؤسساتية ،واملعايري األخالقية ،وضامن الجودة
		 وإجراءات الحامية ّ
 .4إدارة البيانات وتحليلها :ن َِصف كيفية تخزين البيانات وإدارتها خالل الدراسة االستقصائية ،واإلطار األوسع للتحليل
أي قيود عىل تطبيق الدراسة االستقصائية ،وتحليل امل ُكتَشفات وتفسريها (نض ّمن االنحيازات واألخطار عىل
 .5القيود :ن َِصف ّ
		 الصالحية الناجمة عن التصميم أو الظروف يف امليدان)
أي بحث تط ّوري ،نذكر ذلك يف قسم الطرائق ،إىل جانب ذكر كيفية تأثريه عىل تصميم الدراسة االستقصائية النهايئ
جري ّ
مالحظة :إذا أُ َ

امللحقات
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املُك َتشَ فات
نعرض امل ُكتَشفات الرئيسية باستعامل الجداول والرسوم البيانية والرسد
الخاصة برشيحة الدراسة
 .1امل ُكتَشَ فات االجتامعية والدميغرافية :نعرض البيانات املتعلّقة بالخصائص االجتامعية والدميغرافية
ّ
للمتغيات الرئيسية املرتبطة باملعارف
 .2امل ُكتَشفات املتعلّقة باملعارف واملواقف واملامرسات :التحليل الوصفي األسايس
ّ
		 واملواقف واملامرسات (مبا يف ذلك التحليل بحسب املجموعة الفرعية إذا كان منطبقاً)
أي جداول متع ّددة املداخل مرتبطة بالبيانات عن
 .3امل ُكتَشفات اإلضافية :نعرض التحليل َّ
املفصل ألسئلة البحث ،مبا يف ذلك ّ
أي معلومات من املمكن أن تكون قد ظهرت
		 املعارف واملواقف واملامرسات والبيانات االجتامعية والدميغرافية؛ ونض ّمن ّ
		 خالل الدراسة االستقصائية ،أو خالل البحث التط ّوري ،أو يف إطار دراسة أوسع ،والتي تكون متّصلة بأسئلة البحث
الخالصات
أي تفسري مل ُكتَشَ فات الدراسة االستقصائية باالستناد إىل التحاليل ومتارين التأكّد من الصالحية مع
يجب أن يق ّدم هذا القسم ّ
الجهات املعنية وأفراد رشيحة الدراسة.
التوصيات
نض ّمن التوصيات بالنسبة إىل منظّمة رعاية األطفال ،واملجتمع األوسع من الجهات املعنية واملامرسني يف مجال الحامية ،و/أو
الحاجة إىل املزيد من الدراسة.
قامئة املصادر واملراجع
امللحقات
األقل الرشوط املرجعية الخاصة بالدراسة االستقصائية ،واستامرات املوافقة الواعية ،وأدوات جمع
يجب أن تتض ّمن امللحقات عىل ّ
البيانات.

116

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

امللحقات

قامئة املصادر واملراجع
Bangurah, R. (2012, October 31). Save the Children Liberia. (A. Holman, Interviewer)
Benzanson, S. (2012, October 19). Child Protection Programme Manager, Sierra Leone.
(A. Holman, Interviewer)
Borgers, N., de Leeuw, E. D., & Hox, J. (2000). Children as Respondents in Survey
Research: Cognitive Development and Response Quality. Bulletin de Methodologie
Sociologique, 60-75.
Cappa, C. (2012, October 23). Statistics and Monitoring Specialist, UNICEF.
(A. Holman, Interviewer)
Centers for Disease Control and Prevention. (2009, July). Evaluation Briefs:
Analyzing Quantitative Data for Evaluation. Retrieved October 28, 2012,
from http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief20.pdf
Columbia University. (n.d.). Privacy and Confidentiality:
CIRE Current Issues in Research Ethics. Retrieved November 5, 2012,
from http://ccnmtl.columbia.edu/projects/cire/pac/foundation/#1_2
de Leeuw, E. D. (2011). Improving Data Quality when Surveying Children and
Adolescents: Cognitive and Social Development and its Role in Questionnaire
Construction and Pre-Testing.
Espeut, D. (2001, August). The Knowledge, Practices,
and Coverage Survey 2000+ Field Guide 2001. Retrieved November 2, 2012,
from The Child Survival Technical Support Project:
http://www.ennonline.net/pool/files/ife/annex-4-kpc-survey-field-guide-(care)(1).pdf
Launiala, A. (2009). How much can a KAP survey tell us about people's knowledge,
attitudes and practices? Some observations from medical anthropology research on malaria
in pregnancy in Malawi. Anthropology Matters, Vol 11, No 1.
Medecins du Monde. (2011, January). The KAP Survey Model (Knowledge,
Attitudes and Practices). Retrieved November 4, 2012, from www.medecinsdumonde.org:
http://www.medecinsdumonde.org/Publications/Guides-a-l-usage-des-professionnels-de-lhumanitaire/Collecte-de-donnees-methodes-quantitatives
Morrow, V., & Richards, M. (1996). The Ethics of Social Research with Children and
Young People: An Overview. Children and Society Volume 10, 90-105.
Oyat, G. (2012, October 26). Save the Children Liberia. (A. Holman, Interviewer)
Ruiz-Casares, M. (2011). Child Protection Knowledge, Attitudes and Practices in Central
and Western Liberia: Final Report. Save the Children Liberia.

117

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

قامئة املصادر واملراجع

Ruiz-Casares, M. (2012, October 19). Independent Consultant for Liberia KAP Survey.
(A. Holman, Interviewer)
Save the Children International. (2011). Evaluation Handbook. London:
Save the Children International.
Save the Children Sierra Leone. (2011). Knowledge Attitudes and Practices Survey
on Gender, Sexual Exploitation and Abuse and Sexual and Reproductive Health
in Pujehun District, Sierra Leone.
Sharp, L., & Frechtling, J. (1997, August). Part I. Introduction to Mixed Method
Evaluations. Retrieved November 4, 2012, from User-Friendly Handbook for Mixed
Method Evaluations: http://www.nsf.gov/pubs/1997/nsf97153/start.htm
Shenk, K., & Williamson, J. (2005). Ethical Approaches to Gathering Information
from Children and Adolescents in International Settings: Guidelines and Resources.
Washington D.C.: The Population Council.
Statistical software for audience research. (n.d.). Retrieved November 14, 2012,
from Audience Dialogue: http://www.audiencedialogue.net/soft-stat.html
Trochim, W. M. (2006, October 20). Retrieved November 5, 2012, from The Research
Methods Knowledge Base, 2nd Edition: http://www.socialresearchmethods.net/kb/
World Health Organization. (2008). Advocacy, communication and social mobilization
for TB control; a guide to developing knowledge, attitude and practice surveys.
Geneva: World Health Organization.
World Medical Association Declaration of Helsinki. (1964, June).
Helsinki, Finland: Adopted by the 18th WMA General Assembly.

قامئة املصادر واملراجع

دراسات استقصائية بشأن املعارف واملواقف واملام َرسات املتعلّقة بحامية الطفل

118

نحن املنظّمة املستقّلة الطليعية لألطفال يف العامل.
كل طفل عىل حقّه يف البقاء عىل قيد
رؤيتنا هي عامل يحصل فيه ّ
الحياة ،ويف الحامية ،ويف النمو واملشاركة.
رسالتنا هي أن نكون مصدر وحي لتط ّورات كبرية يف الطريقة التي
يعامل فيها العامل األطفال ،وأن نحقّق تغيريا ً فورياً ودامئاً يف حياتهم.

منظّمة رعاية األطفال
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