
ي 
 
نظرة عامة عىل مؤشر النماء ف
مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

2030



ي مرحلة الطفولة 
 
ما هو النماء ف

المبكرة؟
ي حياة اإلنسان، وهي تمتد عبر السنوات الثمان أهم وأرسع مراحل النماءتعد الطفولة المبكرة•

ف 
.األوىل من عمر الطفل

ي للعقل، تنطوي عىل تفاعالت معقدة بي   المواهب البي•
ة تطور استثنائ  ولوجية والجينية وهي فبر

ي 
تتشكل روابط العقل أثناء الطفولة المبكرة.تتشكل بشكل كبير من خالل التجارب والبيئةالتر

.برسعة لن تتكرر مرة أخرى عىل مدار عمر الشخص

ماعية وهي تنطوي عىل المهارات الجسدية والحركية  والقدرات اإلدراكية وتنمية المهارات االجت•
ي المجمل،.والعاطفية

ي يتعلم بها الطفل، ويتوف 
ل هذه المهارات الطرق الت 

ِّ
شك

ُ
فاعل مع العالم ت

ي المستقبل، وتعلمالمادي ومع األشخاص اآلخرين 
 لعافية األطفال ف 

ً
هم ومشاركتهم وُيرسي أساسا

.عىل مدار حياتهم



ي مرحلة 
 
لماذا يتسم قياس النماء ف

عقيد؟الطفولة المبكرة بهذا القدر من الت

ي مرحلة الطفولة المبكرة من الناحية التقلي•
 
ُهج قياس النماء ف

ُ
دية إىل اختبارات استندت ن
ي تعتمد عىل أخصائيي   عىل درجة عالية من التد/المسح و

ريب وعىل أو التشخيص التر
ة إدارة طويلة لتوليد معلومات صحيحة، مما يجعلها غب  مناسبة لرصد ال

سكان عىل فبر
.  نطاق واسع

ي مرحلة الطفولة المبكرة، المتعددة األبعاد، إىل مزيد م•
 
ن التعقيد تؤدي طبيعة النماء ف

لمعيشية لمهمة توليد بيانات دقيقة عىل مستوى السكان من خالل استقصاءات األش ا
 ومحققة يمكن تنفيذها بطريقة قيا

ً
ي تتطلب أدوات مصممة خصيصا

سية لتوليد والتر
.بيانات قوية وقابلة للمقارنة

ي س•
 
ي يفرضها القياس عىل مستوى السكان ف

ي القيود اإلضافية التر
ياق استقصاءات وتعت 

 أن األدوات البد أن تكون قصب  
ً
ة وأن يمكن األش المعيشية المتعددة الموضوعات ضمنيا

ي اإلحصاء عىل تنفيذها بصورة فعالة
.تدريب موظف 



ي مرحلة الطفولة ا
 
لمبكرةأدوات تقييم النماء ف

األعماريم مستوى التقي
(أعوام)

التدريب نوع التقرير
المطلوب

التكلفة
دوالر أمريكي 

3إصدار -بايىلي 
(Bayley-III)

3.5-0الفرد
مقدم تقرير / تقييم الطفل

الرعاية
ي 
أخصائ 

1200
دوالر

األعمار 
والمراحل

الحد األدئ  تقرير مقدم الرعاية5.5-0الفرد
275
دوالر

CREDIان
ّ
 الحد األدئ  تقرير مقدم الرعاية3-0السك

ً
مجانا

EDIان
ّ
مالمُ /تقرير مقدم الرعاية6-4السك

م
الحد األدئ  عل

200
دوالر

MELQO/
MODEL

ان
ّ
6-4السك

مقدم تقرير / تقييم الطفل
الرعاية

 متوسطة
ً
مجانا

ان
ّ
 الحد األدئ  تقرير مقدم الرعاية4-2السك

ً
مجانا

2020الصادر عن اليونيسف، 2030دليل مستخدم مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام ( 1):المصادر

رايكس، البنك الدولي، ليا فيرنالد، وإليزابيث برادو وباتريشيا كاريغر وآبي" مجموعة أدوات لقياس النماء في مرحلة الطفولة المبكرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل( 2)

2017.



أوقات التنفيذ ألدوات
ي مرح

 
لة تقييم النماء ف
الطفولة المبكرة
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…3إصدار -بايىلي 

Batelle

PRIDI

TEPSI

MELQO/MODEL

MDAT

IDELA

EDI

Denver-II

MacArthur-Bates CDI

CREDI

نموذج استطالع األعمار والمراحل

(PVVT)اختبار بيبودي للمفردات المصورة 

الحركي -منظمة الصحة العالمية 

ECDI2030
الصادر 2030دليل مستخدم مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام ( 1):المصادر

2020عن اليونيسف، 

مجموعة أدوات لقياس النماء في مرحلة الطفولة المبكرة في البلدان المنخفضة ( 2)

س، البنك ليا فيرنالد، وإليزابيث برادو وباتريشيا كاريغر وآبي رايك" والمتوسطة الدخل

.2017الدولي، 

وقت تنفيذ التقييم بالدقائق



ي مرحلة الط
 
فولة تطوير مؤشر النماء ف

2030المبكرة لعام 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ي عام 
اء ، بدأت اليونيسف عملية تطوير منهجية انطوت عىل مشاورات موسعة مع ال2015ف  خبر

يكة والسلطات اإلحصائية الوطنية .والوكاالت الرسر

ع ما بي   وعىل مدار السنوات الخمس التالية، نفذت سلسلة من الخطوات المخططة بحرص، تجم
المستدامة األساليب النوعية والكمية من أجل تحديد أفضل العنارص لقياس مؤشر هدف التنمية

.4.2.1رقم 

ف عىل  اء العامل المعأشر ن الوكاالت وفريق الخير ك بير ن بقياس العمل الفريق العامل المشي  نيير
ي مرحلة الطفولة المبكرة

ن
ي ، واستفاد من استشارات النماء ف

لذي يتألف من االفريق العامل التقتن
ين باإلضافة إىل  ن باحثي   متمب   ي شممارسير

ي تقييم نماء األطفال ف 
ة ف  .تر أنحاء العالمذوي خبر



الفريق العامل المشترك بين الوكاالت وفريق
الخبراء العامل المعنيين بقياس النماء في 

مرحلة الطفولة المبكرة

المعهد الوطني للصحة العامة، المكسيك•

مصرف التنمية للبلدان األمريكية•

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية•

يالجـهـاز الـمـركـزي لإلحصاء الـفلسطين•

منظمة إنقاذ الطفولة•

هيئة اإلحصاء الكندية•

معهد اليونسكو لإلحصاء-اليونسكو•

(الرئيس)اليونيسف •

البنك الدولي•

منظمة الصحة العالمية•

أعضاء الفريق االستشاري التقني

مية سانتياغو كيوتو، مجموعة تحليل التن•
(GRADE)بيرو ،

ية، ، جامعة كارولينا الجنوبفرونغيلوإدوارد •
الواليات المتحدة األمريكية

مملكة ميليسا غالدستون، جامعة ليفربول، ال•
المتحدة

، بيتر هالبين، جامعة كارولينا الشمالية•
الواليات المتحدة األمريكية

، سمال، جامعة والية بورتالند-هولي هيكس•
الواليات المتحدة األمريكية

ماغدالينا جانوس، جامعة ماك ماستر، كندا•

غيليان النكستر، جامعة كييل، المملكة•
المتحدة

دانا تشارلز ماك كوي، جامعة هارفارد، •
الواليات المتحدة األمريكية

آبيجيل رايكس، المركز الطبي لجامعة •
نيبراسكا، الواليات المتحدة األمريكية

نيرماال راو، جامعة هونغ كونغ، الصين، •
منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة

غّسان شخشير، جامعة النجاح، دولة •
فلسطين

أعضاء فريق وضع النظم القياسية العالمية

الفيدرالية في، الجامعةآلفيسليندغرينكلوديا ريجينا •
، البرازيلغيرايسميناس

نطقة ، مركز نماء الطفل، الصين، مبيتشيرإيفون •
هونغ كونغ اإلدارية الخاصة

•

يات مورين بالك، كلية الطب بجامعة ميريالند، الوال•
المتحدة األمريكية

يات ، الوالكينتاكيبراون، جامعة غريشهامجينيفر •
المتحدة األمريكية

غاوري ديفان، سانغاث، الهند•

يقياكريستين دونالد، جامعة كيب تاون، جنوب أفر•

متحدةميليسا غالدستون، جامعة ليفربول، المملكة ال•

اليات فرانسيس بيج غالسكو، جامعة فاندربلت، الو•
المتحدة األمريكية

ى، ، مستشفى األطفال المرضهوفلميتا فان ديل •
هولندا

غويندولين كانداواسفيكا، جامعة زيمبابوي، •
زيمبابوي

طفل، شاذية مقبول، مستشفىاألطفال ومعهد  صحة ال•
باكستان

فاهميدا توفيل، المركز الدولي ألبحاث مرض •
اإلسهال، بنغالديش

ترة ، المعهد الوطني لطب الفأوزوريوإريكا مارسيال •
المحيطة بالوالدة، المكسيك

تاو زين، جامعة بيجين الطبيعية، الصين•

نانزينون، الجامعة األمريكية في بيروت، لببيا•

المشاورات الفنية



الخصائص العامة

لمقارنة توليد بيانات دولية قابلة ل✓
عىل مستوى السكان

الرصد والتقييم الروتينيي   ✓

ي المساواة✓
 
تتبع الفجوات ف

إثراء السياسات القائمة عىل ✓
األدلة

عبارة 2030مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

م تتسق مع مؤشر هدف التنمية المستدامة رقعن أداة قياس 

:وهو.4.2.1

ى الدراسات االستقصائية القائمة علقابل للتنفيذ في سياق•

.بواسطة السلطات اإلحصائية الوطنيةالسكان

اسية قابلة للمقارنة وقيتقديرات لمدى االنتشارينتج •

.  وتمثيلية على المستوى الوطني

:المقياس الجديد

صالح من الناحية المفاهيمية✓

قوي على صعيد القياسات النفسية✓

مناسب ثقافياً عبر السياقات✓

مناسب للقياسات السكانية على نطاق واسع✓

ذو صلة بالسياسات✓

ييمات تقييم التدخالت أو إجراء التقال يُقَصد منه ✘

.ألطفال منفردين



في المزيد من التحليل واالختبار اإلدراكي لمؤشر النماء
:مرحلة الطفولة المبكرة

بالمسح أُجري االختبار اإلدراكي  لنموذج االستطالع الخاص •
مبكرة  مؤشر النماء في مرحلة الطفولة ال-العنقودي المتعدد المؤشرات

.في جامايكا والهند

العنقودي كما أجريت تحليالت للقياسات النفسية على بيانات المسح•
(.2013-2012)من بنغالديش 5المتعدد المؤشرات

:المراجعة المكتبية وتقييم الخبراء
ب من استناداً إلى عملية سابقة تحديد للنطاق، جرت مراجعة ما يقر•

:عنصر ومقارنتها بمجموعة معايير500أداة وأكثر من 20
الصلة المفاهيمية؛–

درة على وجود األدلة التجريبية، ومنها البيانات الطولية لتوفير الق–
التنبؤ؛

لثقافات الصلة بفئات متباينة من السكان وقابلية التطبيق عبر ا–
المختلفة؛

قدرة مقدمي الرعاية على تقديم تقييم دقيق؛–

الصلة بالسياسات؛–

قابلية التفسير؛–

:مناقشة ومراجعة
رة؛النطاقات التي يغطيها مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبك•

تقييم الطفل مباشرة في مقابل تقرير الوالدين؛•

؛"على المسار الصحيح على صعيد النماء"تعريف •

مؤشر -اتالفئة العمرية التي يغطيها المسح العنقودي المتعدد المؤشر•
النماء في مرحلة الطفولة المبكرة؛

-مقاييس اإلجابات الخاصة بالمسح العنقودي المتعدد المؤشرات•
.مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

20عنصر من أكثر من 500استعراض شامل وتقييم من الخبراء ألكثر من 

أداة

االختبار ل من ناحية الفهم والتفسير والمالءمة الثقافية من خالتقييم العاصر 

اإلدراكي في بلغاريا والمكسيك وأوغندا والواليات المتحدة

لسكانية في بليز اختبار التنفيذ باستخدام العناصر في الدراسات االستقصائية ا

والمكسيك ودولة فلسطين

االختبار تحقيق التناغم لمجموعة بيانات عالمية باستخدام بيانات ناتجة عن

من 33و2030الميداني لمؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

البلدان األخرى

تحديد أفضل العناصر باستخدام خواص التفرقة والصعوبة

تحديد النتائج الفاصلة من خالل عملية وضع المعايير

مسودة مجموعة األسئلة

مسودة مجموعة األسئلة الُمنقّحة

عايير إجراء المزيد من التحليالت لتحديد أقل مجموعة من العناصر تفي بم

المحتوى والتغطية العمرية

مجموعة األسئلة النهائية
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لغات8ترجمة الوحدة إلى 

انات وخطط الجدولة إعداد الكتي ِّبات والمواد التدريبية وقواعد النَْظم لتحليل البي

ونماذج اإلبالغ    

مجموعة األسئلة النهائية



االختبار اإلدراكي لمجموعة 
:عناصر المسودة

ية االختبار اإلدراكي عبارة عن منهجية نوعية قياس•
.التفسيرلتقييم أسئلة استطالع الرأي من ناحية الفهم و

في العبارات التي تسبب مشكالت/يحدد الصياغة–
وصف العناصر؛

يكشف الغطاء عن أنماط من التفسير وعدم –
رات التطابق؛ بين المقصود من العنصر وتفسي
ية أو المستجيبين التي قد تؤدي إلى إجابات إيجاب

.سلبية غير حقيقية

.جاباتيستكشف صيغة بديلة للعنصر وخيارات اإل–

لة أجريت مقابالت متعمقة، نصف هيكلية ذات أسئ•
.امرأة149تكرارية، على عينة بلغ إجماليها 

يك عنصراً في الواليات المتحدة والمكس59تم اختبار •
.2018-2017وبلغاريا وأوغندا أثناء 

عَت النتائج عبر البلدان في تقرير كت• ع مع ُجمِّ ابي ُمجمَّ
المراجعة لصياغة /توصيات لمزيد من التنقيح

.العناصر

20عنصر من أكثر من 500استعراض شامل وتقييم من الخبراء ألكثر من 

أداة

االختبار ل من ناحية الفهم والتفسير والمالءمة الثقافية من خالتقييم العاصر 

اإلدراكي في بلغاريا والمكسيك وأوغندا والواليات المتحدة

لسكانية في بليز اختبار التنفيذ باستخدام العناصر في الدراسات االستقصائية ا

والمكسيك ودولة فلسطين

االختبار تحقيق التناغم لمجموعة بيانات عالمية باستخدام بيانات ناتجة عن

من 33و2030الميداني لمؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

البلدان األخرى

تحديد أفضل العناصر باستخدام خواص التفرقة والصعوبة

تحديد النتائج الفاصلة من خالل عملية وضع المعايير

مسودة مجموعة األسئلة

مسودة مجموعة األسئلة الُمنقّحة

عايير إجراء المزيد من التحليالت لتحديد أقل مجموعة من العناصر تفي بم

المحتوى والتغطية العمرية
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م 
عا
 ل
رة
بك
لم
 ا
لة
فو
ط
 ال
لة
ح
مر
ي 
 ف
اء
نم
 ال
شر
مؤ
ه 
لي
 إ
ند
ست
 ي
ي
لذ
 ا
مل
لع
 ا
ب
لو
س
أ

2
0
3
0

بناء المؤشر

لغات8ترجمة الوحدة إلى 

انات وخطط الجدولة إعداد الكتي ِّبات والمواد التدريبية وقواعد النَْظم لتحليل البي
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مجموعة األسئلة النهائية



:االختبار الميداني
اختبار ميداني لمسودة مجموعة األسئلة من خالل•

المسح -دراسة استقصائية لألسر المعيشية 
لمكاتب نُف َِّذت مع ا-العنقودي المتعدد المؤشرات 

.اإلحصائية الوطنية

عينات تمثيلية احتمالية•

:استخدام البروتوكوالت القياسية•
ل نماذج استطالع رأي قياسية وتعليمات قياسية للعم–

الميداني

لميدانيترتيبات لوجستية وبروتوكوالت قياسية للعمل ا–

ياسي تطبيق المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب الق–
باستخدام الحواسب اللوحية

اختبار مسبق لجميع أدوات الدراسة االستقصائية –
وإجراءاتها

تمرين مخصص لموظفي اإلحصاء–

لعمل بروتوكول قياسي للتحقق من جودة البيانات أثناء ا–
الميداني وبعده

أدوات قياسية لمعالجة البيانات–

الع تضمنت الدراسات االستقصائية نماذج استط•
لألسر المعيشية وللنساء ولألطفال

م في المكسيك، استخدمت أيضاً مقاييس الجس•
في البشري كما استخدم التقييم المباشر للنماء

.مرحلة الطفولة المبكرة

20عنصر من أكثر من 500استعراض شامل وتقييم من الخبراء ألكثر من 

أداة

االختبار ل من ناحية الفهم والتفسير والمالءمة الثقافية من خالتقييم العاصر 

اإلدراكي في بلغاريا والمكسيك وأوغندا والواليات المتحدة

لسكانية في بليز اختبار التنفيذ باستخدام العناصر في الدراسات االستقصائية ا

والمكسيك ودولة فلسطين

االختبار تحقيق التناغم لمجموعة بيانات عالمية باستخدام بيانات ناتجة عن

من 33و2030الميداني لمؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

البلدان األخرى

تحديد أفضل العناصر باستخدام خواص التفرقة والصعوبة

تحديد النتائج الفاصلة من خالل عملية وضع المعايير

مسودة مجموعة األسئلة

مسودة مجموعة األسئلة الُمنقّحة

عايير إجراء المزيد من التحليالت لتحديد أقل مجموعة من العناصر تفي بم

المحتوى والتغطية العمرية
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:تحقيق التناغم بين البيانات المتاحة
عام االختبارات الميدانية لمؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة ل–

2030
المكسيك•

فلسطين•

بليز•

مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة-جامعة هونغ كونغ –
بنغالديش•

الصين•

الهند•

ميانمار•

–CREDI(مؤشر النماء المبكر الُمبلَغ من مقدم الرعاية)
بنغالديش•

البرازيل•

كمبوديا•

شيلي•

كولومبيا•

غانا•

غواتيماال•

الهند•

األردن•

الوس•

لبنان•

نيبال•

باكستان•

الفلبين•

تنزانيا•

الواليات المتحدة األمريكية•

زامبيا•

ة الدراسة االستقصائية الطولية الوطني)هيئة اإلحصاء الكندية–
يين والدراسة االستقصائية للشباب الكند( NLSCY)لألطفال والشباب 

(SCY)
(بلدان6)(MELQO)قياس جودة ونواتج التعلم المبكر–

–MODEL (بلدان5)

60حوالي 

ألف طفل

59إلى 24

شهرا  

20عنصر من أكثر من 500استعراض شامل وتقييم من الخبراء ألكثر من 

أداة

االختبار ل من ناحية الفهم والتفسير والمالءمة الثقافية من خالتقييم العاصر 

اإلدراكي في بلغاريا والمكسيك وأوغندا والواليات المتحدة

لسكانية في بليز اختبار التنفيذ باستخدام العناصر في الدراسات االستقصائية ا

والمكسيك ودولة فلسطين

االختبار تحقيق التناغم لمجموعة بيانات عالمية باستخدام بيانات ناتجة عن

من 33و2030الميداني لمؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

البلدان األخرى

تحديد أفضل العناصر باستخدام خواص التفرقة والصعوبة

تحديد النتائج الفاصلة من خالل عملية وضع المعايير

مسودة مجموعة األسئلة

مسودة مجموعة األسئلة الُمنقّحة

عايير إجراء المزيد من التحليالت لتحديد أقل مجموعة من العناصر تفي بم

المحتوى والتغطية العمرية
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:اختيار العنصر

اء ألداستخدمت تحليالت القياسات النفسية •
بيانات العناصر المنفردة في جميع البلدان ذات ال

.المتاحة إلثراء اختيار العناصر

عوبة استند االختيار األولي للعناصر إلى مدى ص•
ألخرى العنصر وتمييزه باإلضافة إلى المعايير ا
اور مع المحددة مسبقاً التي تم تحديدها خالل التش
يق الفريق العامل المشترك بين الوكاالت وفر
الطفولة الخبراء المعنيين بقياس النماء في مرحلة

.المبكرة

:هناك مبدآن توجيهيان

ينبغي الحفاظ على عدد : تغطية المحتوى•
النطاقات الفرعية

ت ينبغي أن تغطي احتماال: العمريةالتغطية •
التأييد النطاق العمري بالكامل

20عنصر من أكثر من 500استعراض شامل وتقييم من الخبراء ألكثر من 

أداة

االختبار ل من ناحية الفهم والتفسير والمالءمة الثقافية من خالتقييم العاصر 

اإلدراكي في بلغاريا والمكسيك وأوغندا والواليات المتحدة

لسكانية في بليز اختبار التنفيذ باستخدام العناصر في الدراسات االستقصائية ا

والمكسيك ودولة فلسطين

االختبار تحقيق التناغم لمجموعة بيانات عالمية باستخدام بيانات ناتجة عن

من 33و2030الميداني لمؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

البلدان األخرى

تحديد أفضل العناصر باستخدام خواص التفرقة والصعوبة

تحديد النتائج الفاصلة من خالل عملية وضع المعايير

مسودة مجموعة األسئلة

مسودة مجموعة األسئلة الُمنقّحة

عايير إجراء المزيد من التحليالت لتحديد أقل مجموعة من العناصر تفي بم

المحتوى والتغطية العمرية
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المزيد من تحليالت القياسات 

:النفسية

ية وضع عالمة تنبيه لإلشارة إلى قلة حساس•

مباشرالعنصر وتحديده ارتباطاً بالتقييم ال

د اختبار دوال المعلومات االختبارية وتحدي•

العناصر التي تعطي معلومات أقل لنفس

.مستوى الصعوبة

20عنصر من أكثر من 500استعراض شامل وتقييم من الخبراء ألكثر من 

أداة

االختبار ل من ناحية الفهم والتفسير والمالءمة الثقافية من خالتقييم العاصر 

اإلدراكي في بلغاريا والمكسيك وأوغندا والواليات المتحدة

لسكانية في بليز اختبار التنفيذ باستخدام العناصر في الدراسات االستقصائية ا

والمكسيك ودولة فلسطين

االختبار تحقيق التناغم لمجموعة بيانات عالمية باستخدام بيانات ناتجة عن

من 33و2030الميداني لمؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

البلدان األخرى

تحديد أفضل العناصر باستخدام خواص التفرقة والصعوبة

تحديد النتائج الفاصلة من خالل عملية وضع المعايير

مسودة مجموعة األسئلة

مسودة مجموعة األسئلة الُمنقّحة

عايير إجراء المزيد من التحليالت لتحديد أقل مجموعة من العناصر تفي بم

المحتوى والتغطية العمرية
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:  التجربة األولية لوضع المعايير

ر تجربة النهج اإلجمالي لوضع معايير مؤش•
النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

2030.

صى بها توليد سلسلة من النتائج الفاصلة المو•
ة في سياق تقييم جمعي للنماء في مرحل
م جمعه الطفولة المبكرة يستند إلى الكفاءة ت

باستخدام المقياس الجديد

لى يسيرون ع"التفرقة بين األطفال الذين •
ى ال يسيرون عل"والذين " المسار الصحيح
.على صعيد نمائهم" المسار الصحيح

.الحاجة لتغليب النوعية على الحساسية•

20عنصر من أكثر من 500استعراض شامل وتقييم من الخبراء ألكثر من 

أداة

االختبار ل من ناحية الفهم والتفسير والمالءمة الثقافية من خالتقييم العاصر 

اإلدراكي في بلغاريا والمكسيك وأوغندا والواليات المتحدة

لسكانية في بليز اختبار التنفيذ باستخدام العناصر في الدراسات االستقصائية ا

والمكسيك ودولة فلسطين

االختبار تحقيق التناغم لمجموعة بيانات عالمية باستخدام بيانات ناتجة عن

من 33و2030الميداني لمؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 

البلدان األخرى

تحديد أفضل العناصر باستخدام خواص التفرقة والصعوبة

تحديد النتائج الفاصلة من خالل عملية وضع المعايير

مسودة مجموعة األسئلة

مسودة مجموعة األسئلة الُمنقّحة

عايير إجراء المزيد من التحليالت لتحديد أقل مجموعة من العناصر تفي بم

المحتوى والتغطية العمرية
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ي مرحلة الطفو 
 
لة مؤشر النماء ف

2030المبكرة لعام 

59إىل 48
 
ً
شهرا
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ً
شهرا 35إىل 30

 
ً
شهرا

41إىل 36
 
ً
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47إىل 42
 
ً
شهرا

أقل عدد من المعالم الرئيسية المتوقعة
حسب الفئة العمرية

7 7 77

7

ي مرحلة الطف20الــتستخدم العنارص 
 
ي مؤشر النماء ف

 
ولة ف

مؤرسر واحد منفردلتوليد 2030المبكرة لعام 

شهرًا الذين 59إلى 24عدد األطفال البالغين من العمر 
بة لفئتهم حققوا أقل عدد من المعالم الرئيسية المتوقعة بالنس

العمرية

شهراً 59إلى 24إجمالي عدد األطفال البالغين من العمر 

مؤشر النماء في

مرحلة الطفولة 

المبكرة لعام 

2030

(ECDI2030  )

=

71%

81%
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أفقر األطفال أغنى األطفال

من أهداف التنمية المستدامة1-2-4الهدف 
الذين يسيرون شهراً العمر59إلى 24نسبة األطفال البالغين من 

على المسار الصحيح على صعيد النماء في مجاالت الصحة 
والتعلم والعافية النفسية االجتماعية 

إجمالي َمن هم على المسار

الصحيح

75%

ة مؤشر هدف التنمي
المستدامة رقم 

4.2.1

إجماىلي قيمة المؤشر 
فة
ّ
والقيم المصن



20عنصر من أكثر من 500استعراض شامل وتقييم من الخبراء ألكثر من 

أداة

االختبار ل من ناحية الفهم والتفسير والمالءمة الثقافية من خالتقييم العاصر 

اإلدراكي في بلغاريا والمكسيك وأوغندا والواليات المتحدة

لسكانية في بليز اختبار التنفيذ باستخدام العناصر في الدراسات االستقصائية ا

والمكسيك ودولة فلسطين

االختبار تحقيق التناغم لمجموعة بيانات عالمية باستخدام بيانات ناتجة عن

من البلدان األخرى33الميداني لمؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة و

تحديد أفضل العناصر باستخدام خواص التفرقة والصعوبة

تحديد النتائج الفاصلة من خالل عملية وضع المعايير

مسودة مجموعة األسئلة

مسودة مجموعة األسئلة الُمنقّحة

عايير إجراء المزيد من التحليالت لتحديد أقل مجموعة من العناصر تفي بم

المحتوى والتغطية العمرية
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حزمة التنفيذ

:أدوات التخطيط للدراسة االستقصائية

دليل التنفيذ السريع•

المبادئ التوجيهية بشأن الدمج ضمن الدراسات •
االستقصائية لألسر المعيشية

أسئلة شائعة•

مجموعات الشرائح•

:أدوات إعداد الدراسة االستقصائية

لغات8نموذج استطالع قياسي بـ•

تعليمات للمسئولين عن إجراء المقابالت•

مجموعة شرائح ومواد للتدريب •

إرشادات جودة البيانات•

:أدوات لتحليل البيانات وإعداد التقارير

قواعد النَْظم لتحليل البيانات •

خطة الجدولة•

مجموعة شرائح تحليل البيانات•

نموذج اإلبالغ•

:أدوات أخرى

المبادئ التوجيهية لمزيد من التحليل والنشر•



• عينات تمثيلية على المستوى الوطني

• معيشية في البلدان ذات معدالت الخصوبة المنخفضة للغاية، قد يُنَصح بزيادة العينات لألسر ال
سنوات5التي لها أطفال أصغر من 

تصميم الدراسة االستقصائية

• عاماً، 59إلى 24نموذج االستطالع الذي يجمع معلومات عن األطفال البالغين من العمر 
مقدم الرعاية الرئيسي/والتي تعطى حصرياً ألم الطفل

• يجب أال تضاف أو تحذف أية أسئلة، ويجب عدم إدخال تغييرات على صيغة السؤال أو 
ترتيب األسئلة أو خيارات اإلجابات

تصميم نموذج االستطالع

• ساعات للمراجعة والتدريب والمقابالت الصورية3حوالي 

• تدريب منفصل لنماذج االستطالع الورقية وتطبيق المقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب

التدريب

• بروتوكوالت اإلشراف على مدار جميع مراحل العمل الميداني من أجل تقليل عدم اإلجابة 
والبيانات المنخفضة الجودة بقدر اإلمكان 

تنفيذ الدراسة االستقصائية وجودة البيانات

• من أجل 2030قواعد نَْظم قياسية لتوليد مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 
4.2.1اإلبالغ عن هدف التنمية المستدامة 

• أوزان العينات التي تعكس احتماالت االختيار وعدم اإلجابة

• لتحديد أوجه التفاوت القائمة بين السكان، يمكن تصنيف مؤشر النماء في مرحلة الطفولة 
طبقاً للجنس أو المناطق دون الوطنية أو مدى ثراء األسر المعيشية 2030المبكرة لعام 

.وغيرها من المتغيرات الرئيسية

معالجة البيانات وإعداد التقارير

يةجوانب التنفيذ األساس



نطاق الصحة
لة سؤاالً بسؤال تعليمات ُمفصَّ



3أسئلة عبر 4يضم نطاق الصحة 
وهي تتناول النماء .نطاقات فرعية

ارات الجسدي للطفل، وتعبر عن المه
لنماء والمعالم الرئيسية المتعلقة با

.الحركي والرعاية الذاتية



تعليمات افتتاحية

 أن أسألك عن أشياء معينة يستطيع 
ُّ
 القيام بها( االسم)أود

ً
ي أرجو أن ت. حاليا

 
ضع ف

عىل سبيل المثال، قد يبدأ .اعتبارك أن األطفال يتطورون ويتعلمون بمعدالت مختلفة
 كونالبعض الكالم قبل اآلخرين، أو قد ينطق بالفعل بعض الكلمات دون أن ي

ا
.جمل

ي س
سألك وف ألذلك، ال بأس أن يكون طفلك غب  قادر عىل فعل كل هذه األشياء التر

ي عليك تق.عنها
ي اإلجابة التر

 
ي  إذا كانت لديك أي شك ف

يت  .يمهادبإمكانك أن تخبر



ECD1.  ي عىل سطح غب  مست( االسم)هل يستطيع
ٍو، المشر

مثل طريق غب  ممهد أو منحدر بشدة، دون أن يقع؟

سطحٍ يمكن للطفل السير ألكثر من بضع خطوات على:تعليمات
كأحد التالل أو )غير مستٍو، مثل منحدر صاعد أو هابط 

مثل)أو على سطح غير ممهد ( المنحدرات على سبيل المثال
هار ينبغي أن يكون الطفل قادراً على إظ.، دون أن يقع(الحصى

مثالً ، دون أن يمسك)ذلك دون مساعدة أو معونة من اآلخرين، 
ي ، أو دون اإلمساك بأي جسم قد يساعده أو يساعدها ف(أحد بيده
.المشي

.يستهدف هذا العنصر النماء الحركي اإلجمالي



ECD2.  كال ( االسم)هل يستطيع 
ً
 قدميه أن يقفز إىل أعىل رافعا

عن األرض؟

:تعليمات يستطيع الطفل أن يقفز رافعاً كال قدميه عن 
.األرض في نفس الوقت يمكن إثبات ذلك بأن يقفز الطفل 

مثل القفز )في الهواء إلى أعلى مباشرة أو في اتجاه آخر 
(.إلى األمام أو إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين

ل  إذا قال المستجيب أن الطفل ال يمكنه القفز إال‘ ال‘سج ِّ
.بشخص ما/بمساعدة أو مع اإلمساك بشيء

ل  أيضاً إذا قال المستجيب أن الطفل ال يمكنه أن‘ ال‘سج ِّ
يقفز إال هبوطاً من مكان ما، على سبيل المثال، أن يقفز 
.هبوطاً من ُسل م أو درجة

.يستهدف هذا العنصر النماء الحركي اإلجمالي



ECD3.  ترتدي /أن يرتدي مالبسه بنفسه( االسم)هل يستطيع
 /مالبسها بنفسها أي يلبس

ً
 وقميصا

ا
دون تلبس شواال

?مساعدة

مثل )ه مالبسها بنفس/يستطيع الطفل ارتداء مالبسه:تعليمات
دون مساعدة من ( السروال، القميص، الفستان، السترة

نحو ال يلزم أن يتمكن الطفل من ارتداء مالبسه على.اآلخرين
ً )صحيح  يربط أو أن( بعبارة أخرى، قد يكون القميص مقلوبا

مثل )رباط الحذاء أو يتمكن من إغالق أدوات التثبيت المعقدة
(.المشابك

تدي يرجى مالحظة أنه إذا أجابت المستجيبة بأن الطفل ال ير
ثال، فينبغي أية مالبس، في البيئات الحارة للغاية على سبيل الم

ل اإلجابة  .‘ال أعلم‘أن تسج 

.يستهدف هذا العنصر الرعاية الذاتية والنماء الحركي اإلجمالي



ECD4.  أن يربط األزرار ويفكها دون( االسم)هل يستطيع
مساعدة؟

:تعليمات
الطفل قادر على أن يربط ويفك أزرار القمصان أو السراويل أو

.غيرها من المالبس دون مساعدة من شخص بالغ أو من طفل آخر
ل .ألي إجابة تعكس أن الطفل قادر على الربط والفك‘ نعم‘سجل  سج ِّ

يفك إذا قال المستجيب أن الطفل ال يستطيع سوى أن يربط و‘ نعم‘
لمالبس األزرار الكبيرة في قطعة مالبس معينة، ولكن ليس في قطع ا

 ً إن حجم األزرار التي يستطيع .األخرى ذات األزرار األصغر حجما
.فكها ال عالقة له بالموضوع/الطفل ربطها

:يُرجى مالحظة
بط هذا السؤال ال يتضمن األنواع األخرى من أدوات التثبيت والر-

ابات ولذلك ينبغي أن مثل الكب اسات أو الخط افات أو األربطة أو السح 
ل اإلجابات بهذه األشياء على أنها  .‘ال‘تُسج 

تعامل مع إذا أجابت المستجيبة بأن الطفل لم تتح له أبداً فرصة ال-
ل اإلجابة  .‘ال أعلم‘األزرار، فينبغي أن تسج 

.يستهدف هذا العنصر المهارات الحركية الدقيقة



نطاق التعلُّم
لة سؤاالً بسؤال تعليمات ُمفصَّ



م من خمس
ُّ
ة يتألف نطاق التعل

نطاقات فرعية تعكس المهارات
ي تسبق التعليم

المبكرة التر
ي تلز 

م األكاديمي والكفاءات التر
بر بشدة الكتساب مهارات أخرى أك

ي وقت الحق باإلض 
 ف 
ً
افة إىل تعقيدا

.النجاح األكاديمي 



ECD5. كلمات أو أكبر مثل 10أن يقول ( االسم)هل يستطيع
؟"كرة"أو " ماما"

يمكن أن تكون .كلمات مختلفة أو أكبر بوضوح10يمكن للطفل أن ينطق :تعليمات
خدمها يست‘ مختلقة‘أو كلمات ( مثل أشياء أو أسماء)هذه الكلمات كلمات حقيقية 

نية ل)الطفل بصورة متسقة للتعبب  عن المعت  
ُ
(.شخص أو لطعامعىل سبيل المثال ك

ت ى لألشيا •
ُ
ي بعض األحيان، قد يستخدم األطفال أسماء مختلفة أو ك

 
ء المألوفة أو ف

ي‘عىل سبيل المثال، قد يقول الطفل .األشخاص المألوفي   
ُّ
 من ‘ ِدد

ا
ي‘بدال

ّ
أو ‘ جد

 من ‘ موياه‘يقول 
ا
 أن تسّجل‘كوب‘بدال

ً
ي أيضا

ي هذه الحالة ينبغ 
 
إذا عبر ‘ نعم‘، وف

ص أو المستجيب عن أن الطفل يستخدم هذه الكلمة عادة لإلشارة إىل ذلك الشخ
ء ي

.الشر

ي يمكن للطفل قوله•
ي ذكر الكلمات التر

 
ا، إذا كان هذا ال بأس بأن تبدأ المستجيبة ف

ي تحديد ما إذا كان الطفل يعرف 
 
كلمات، ولكن يرجر مالحظة 10سوف يساعدها ف

جيل إجابة بنفسها، حتر يمكنك تس‘ ال‘أو ‘ نعم‘أنها ال زال عليها أن تذكر إجابة أما 
ء أو إذا كان الطفل يستخدم كلمتي   مختلفتي   لإلشارة إىل نفس.المستجيبة ي

الشر
ي إحصاؤهما عىل أنهما ك‘مامي ‘و‘ أمي ‘الشخص، عىل سبيل المثال 

لمة ، فينبغ 
. واحدة

ي بعض السياقات، قد يستخدمون كلمات بلغات مختلفة
ي .يرجر مالحظة أن األطفال، ف 

تشب  جميع األسئلة التر
.تستهدف القدرات اللفظية إىل الكلمات المنطوقة بأي لغة

يريةيستهدف هذا العنصر اللغة التعب



ECD6. التحدث ( االسم)هل يستطيع
كلمات أو أكبر 3باستخدام جمل مكونة من 

، مثل 
ً
ب الماء"تستخدم معا و أ" أريد شر

؟"هذا البيت كبب  "

ECD7. التحدث ( االسم)هل يستطيع
كلمات أو أكبر 5باستخدام جمل مكونة من 

، مثل 
ً
كبب  هذا البيت حجمه"تستخدم معا

 
ً
؟"جدا



ECD6. وECD7. التحدث باستخدام ( االسم)هل يستطيع
؟3/5جمل مكونة من 

ً
كلمات أو أكبر تستخدم معا

مل يستطيع الطفل التحدث بوضوح عن طريق تكوين ج:تعليمات
ة تتكون من ثالث كلمات أو أكبر  ي أن تعكس هذه .بسيطة وقصب 

ينبغ 
 لكي تعبر عن األفك

ً
ار أو الجمل قدرة الطفل عىل ربط الكلمات معا

ن عىل سبيل المثال، يمكن أن تحتوي الجملة عىل مزيــــج م.المشاعر
 أرى "مثل، )فاعل وفعل ومفعول به 

 
ليمات مثل ، أو قد تتضمن تع("كلبا

"(.أريد المزيد)"

اكيب البسيطة أو المتكررة من الكلمات • باإلضافة ( "هيا، هيا، هيا"مثل )البر
 
ا
ي "مثل )إىل تكرار نغمات أو جمل مألوفة يسمعها الطفل عادة

ة، قطتر صغب 
ة ي أن تسّجل "( أسمها نمب 

".ال"فينبغ 

ل • دام جمل ألي إجابة تعكس أن الطفل يمكنه التواصل باستخ" نعم"سجِّ
ة تحتوي عىل ثالث .خمس كلمات عىل األقل/بسيطة قصب 

يستهدف هذان العنصران اللغة التعبيرية



ECD7وECD6نمط التخطي لكٍل من 

ي الوحدة•
ن
.هذا هو التخطي الوحيد ف

نعىلفيجب‘نعم‘المستجيبإجابةكانتإذا • ي مر يستأنالمقابلةُيجريمى
 
العنرصف

ECD7. نعىلفيجب‘أعلمال ‘أو‘ال‘بـالمستجيبأجابإذا أما أنابلةالمقُيجريمى
.ECD8العنرصإىليتخط

ECD6.  كلمات أو أكثر تستخدم 3التحدث باستخدام جمل مكونة من ( االسم)هل يستطيع

؟"هذا البيت كبير"أو " أريد شرب الماء"معاً، مثل 

1نعم

2ال 

8ال أعلم 

2ECD8

8ECD8

ECD7.  كلمات أو أكثر تستخدم 5التحدث باستخدام جمل مكونة من ( االسم)هل يستطيع

؟"هذا البيت حجمه كبير جداً "معاً، مثل 

1نعم

2ال

8ال أعلم



ECD8.  أي أن يستخدم بصورة صحيحة( االسم)هل يستطيع
، عىل سبيل المثال‘هو‘أو ‘ هي ‘أو ‘ أنت‘أو ‘ أنا‘من الكلمات 

ب الماء" ؟"هو يأكل األرز"أو " أنا أريد شر

، ‘أنا‘ل مث)يستطيع الطفل استخدام ضمب  واحد عىل األقل :تعليمات
ي جمل( ‘هم‘، ‘نحن‘، ‘هي ‘، ‘هو‘، ‘أنت‘

.بصورة صحيحة ف 

خلط ولكنه ي( هو أو هي )إذا استطاع الطفل اإلشارة إىل الغائب •
 أن تسّجل 

ً
ي عليك أيضا

، فينبغ  ".نعم"بي   الجنسي  

ى النفس يستهدف هذا العنصر اللغة التعبيرية والقدرة على التعرف عل

.أو اآلخرين/و



ECD9.  ( االسم)إذا عرضت عىل 
ً
 مث( تعرفه/يعرفه)شيئا

ً
ل كوب أو جيدا

?ذكر اسمه بصورة متسقة(يمكنها/يمكنه)حيوان، هل 
ي باالتساق 

شارة إىل عىل استخدام نفس الكلمة لإل ( قدرتها/قدرته)ونعت 
ء، حتر إذا كانت الكلمة المستخدمة ليست صحيحة ت ي

 نفس الشر
ً
.ماما

ء مألوف عىل الطفل، يستطيع الطفل ذ :تعليمات ي
كر اسم حي   ُيعرض سر

ء  ي
ي يفضلها)الشر

ي باالتساق أن يستخدم .بصورة متسقة( أو الكنية التر
ونعت 

ء، حتر إذا كانت الكل ي
مة الطفل نفس الكلمة لإلشارة إىل نفس الشر

 
ً
.المستخدمة ليست صحيحة تماما

ل • ي ‘ نعم‘سجِّ
ء ألية إجابة تعكس أن الطفل قادر عىل قول اسم الشر
 نفس الكلمة لإلشارة إىل هذا ال

ً
ءبطريقة متسقة، أي يقول دائما ي

.شر

ي بعض األحيان أسماء•
مختلفة ُيرجر مالحظة أن األطفال قد يستخدمون ف 

ت ى لألشياء المألوفة أو األشخاص المألوفي   
ُ
عىل سبيل المثال، قد .أو ك

ي‘يقول الطفل 
ُّ
 من ‘ ِدد

ا
ي‘بدال

ّ
 من‘ موياه‘أو يقول ‘ جد

ا
.‘كوب‘بدال

ل  سجِّ
ُ
ي أن ت

تخدم عادة إذا عبر المستجيب عن أن الطفل يس‘ نعم‘ينبغ 
ء ي

.تلك الكلمة لإلشارة إىل هذا الشخص أو ذلك الشر

.يستهدف هذا العنصر اللغة التعبيرية والتعرف على األشياء



ECD10.  عىل األقل من 5التعرف عىل (االسم)هل يستطيع
؟الهجاء حروف

.وفيستهدف هذا العنرص مهارات القراءة والكتابة المبكرة والتعرف عىل الحر 

 عىل:تعليمات
ً
ي تحديد ما إذا كان الطفل قادرا

 
5تحديد يتمثل الغرض من هذا العنرص ف

.حروف عىل األقل من األبجدية المحلية بشكل واضح أو التعرف عليها

 أن الطفل قادر عىل القراءة أو تس•
ً
ي التعرف عىل الحروف ضمنيا

مية الحروف وال يعت 
، لذلك إذا استطاع الطفل اإلشارة إىل 

ً
حروف عندما ُيسأل، عىل سبيل 5لفظيا

سّجل "أين حرف أ"المثال، 
ُ
ي أن ت

".نعم"، فينبغ 

ي  أن تسّجل •
 من بي   الحروف، لذلك ينبغ 

ّ
إذا قال " منع"والحروف المتحركة تعد

إذا قال "".و"و" ي"و" أ"الطفل ال يعرف سوى "المستجيب، عىل سبيل المثال، 
ي أن 5المستجيب أن الطفل ال يعرف سوى الـ

ي تكّون اسمه، فينبغ 
حروف التر

أم ( مثل بيدرو)حروف 5تتقىص لكي تفهم ما إذا كان اسم الطفل يتكّون بالفعل من 
(.مثل كاتيا)حروف 5أقل من 

ل • األبجدية إذا قال المستجيب أن الطفل ال يمكنه أن ينطق سوى الحروف‘ ال‘سجِّ
ي بعض األطفال .اسمها/أو بعض الحروف من اسمه

عىل سبيل المثال، قد يغت 
.عةأغنية األبجدية، ولكنهم قد ال يستطيعون التعرف عىل الحروف المطبو 



ECD11 . كتابة ( االسم)هل يستطيع
اسمها؟/اسمه

يستطيع الطفل استخدام حروف األبجدية المحلية لهجاء :تعليمات
صلة أو وليس الخطوط المت)اسمها أو كنية باستخدام حروف الطباعة /اسمه

ول اسمها األ/ال يتعي   أن يتمكن الطفل من كتابة كل من اسمه(.خط اليد
حيحة اسمها بصورة ص/كما ال يلزم أن يتمكن الطفل من كتابة اسمه.واللقب

(.عىل سبيل المثال، قد يكتب الحروف معكوسة)

ل •   أو جزئ" نعم"سجِّ
ا
 إذا استطاع الطفل كتابة اسمه إما  كامل

ً
تعتبر . يا

( ضلمثل اسم حيوان أليف أو اسم صديقه المف)كتابة اسم غب  اسمه 
 
ً
.إجابة صحيحة أيضا

ل • عىل سبيل )إذا لم يستطع الطفل كتابة الحروف إال بأصابعه" ال"سجِّ
(.هالمثال التلوين باألصبع أو كتابة االسم عىل الرمال بأصابع

.كرةيستهدف هذا العنصر النماء الحركي الدقيق ومهارات القراءة والكتابة المب



ECD12.  1ن التعرف عىل جميع األرقام م( االسم)هل يستطيع
؟ 5إىل 

ي تحديد ما إذا كان الطفل ق:تعليمات
 عىل يتمثل الغرض من هذا العنرص ف 

ً
ادرا

5إىل 1ن يحدد بوضوح أو يتعرف عىل جميع األرقام المكتوبة أو المطبوعة م
ي بالرص  " التعّرف"إن .لغتها األصلية/بلغته

ورة عىل األرقام المكتوبة ال يعت 
 
ً
.قدرة الطفل عىل ذكر األرقام لفظيا

 عىل نطق الرقم عند رؤية الر " نعم"سّجل •
ً
مز إذا كان الطفل قادرا

 عىل ورقة 
ً
، يقول )مكتوبا

ا
أو ( ‘1‘رقم حينما يعرض عليه ال‘ واحد‘مثل

الرقم أي األرقام هو )"إذا استطاع الطفل اإلشارة إىل الرقم عند سؤاله 
"(.  ؟‘1‘

األرقام إذا قال المستجيب أن الطفل يمكنه أن ينطق بعض" ال"سّجل •
ي يعرفها

 من الذاكرة/التر
ً
ي بع.تعرفها جيدا

ض عىل سبيل المثال، قد يغت 
ن التعرف األطفال أغنية تحتوي عىل األرقام، ولكنهم قد ال يستطيعو 

.عىل األرقام المطبوعة

يستهدف هذا العنصر في المقام األول مهارات األرقام والرياضيات المبكرة، 

.ويستهدف اإللمام المبكر بالقراءة والكتابة في المقام الثاني



ECD13.  3مثل أشياء،3أن يعطيك ( االسم)إذا طلبت من
لعدد ا( تعطيك/يعطيك)هل , حّبات من البقوليات3أحجار أو 
?الصحيح

ح يستطيع الطفل أن يعطيك أو يحرص  لك العدد الصحي:تعليمات
ي تطلبها

إذا أعط الطفل العدد " نعم"سّجل .والمحدد من العنارص التر
.الصحيح والمحدد من العنارص أو األشياء المطلوبة

ل • ها العدد إذا قالت المستجيبة أن الطفل قادر على إعطائ" نعم"سج ِّ
نه أطلب م"الصحيح من أشياء أخرى مطلوبة، على سبيل المثال، 

."سيارات فيعطيني العدد الصحيح5أن يعطني 

ل • إذا أعطى الطفل أقل أو أكثر من عدد العناصر أو " ال"سج 
.األشياء المطلوبة

بخاصة يستهدف هذا العنرص بصفة أساسية مهارات األرقام والرياضيات المبكرة و 
.واحد-إىل-التناظر واحد



ECD14.  10أشياء، مثل 10أن يعد ( االسم)هل يستطيع
مكعبات، دون أخطاء؟10أصابع أو 

يمكن للطفل أن يعد عدد محدود من األشياء يصل إىل:تعليمات
 .أشياء بوضوح وبطريقة صحيحة10

ً
ي أن يكون الطفل قادرا

ينبغ 
.عىل القيام بذلك دون أخطاء

ل • ، 1مثال، عىل سبيل ال)إذا تخط الطفل بعض األرقام ‘ ال‘سجِّ
 األرقام بدون ترتيب ( 10، 5، 3، 2

ّ
عىل)أو إذا قام الطفل بعد

(.10، 9، 8، 7، 5، 6، 4، 3، 2، 1سبيل المثال، 

أصابع أو مكعبات، دون أخطاء؟10أشياء، مثل 10أن يعد ( االسم)هل يستطيع 

تناظر يستهدف هذا العنصر مهارات األرقام والرياضيات المبكرة وبخاصة العد وال

.واحد-إلى-واحد



ECD15.  ن دون التلويالقيام بنشاط مثل( االسم)هل يستطيع
?طلب المساعدة بصورة متكررة أو اليأس برسعة شديدة

ي التنفيذييستهدف هذا العنرص 
وهو مصطلح يستخدمه المتخصصون األداء الوظيفن

ي يؤديها العقل والالزمة للتفكب  وال
ي علم النفس لوصف المهارات التر

 
ترصف وحل ف

ي صعوبة ال.المشكالت
 
ي التنفيذي ف

، من بي   وقد تتسبب مشكالت األداء الوظيف  كب  
بر

.أمور أخرى

ء ما :تعليمات ي
ق)يستطيع الطفل فعل سر

ّ
ء خّل ي

مفرده ب( مثل مهمة أو نشاط أو سر
ة مناسبة من الوقت دون أن يطلب المساعدة بشكل متكرر من شخص آخ ر أو أن لفبر

ي أن ُيفرّس عىل أنه يسييأس برسعة شديدة؟
أل عّما إذا يرجر مالحظة أن السؤال ال ينبغ 

ة ولكن السؤال يشب  فقط إىل القدرة عىل المشارك.كان الطفل قد أنىه النشاط أم ال
ي نشاط ما، مثل التلوين أو اللعب بالمكعبات لبعض ا

 
.لوقتبصورة مستقلة ف

ل • ي ا‘ ال‘سجِّ
 
ألنشطة إذا قال المستجيب أن الطفل ال يستطيع إال أن يشارك ف

ي التلفاز
 
.السلبية، مثل مشاهدة أفالم الكارتون ف



عيةنطاق العافية النفسية االجتما

لة سؤاالً بسؤال تعليمات ُمفصَّ



ة يتألف نطاق العافية النفسي
4عنارص عبر 6االجتماعية من 

رات نطاقات فرعية تتعلق بالمها
ة العاطفية والعافي-االجتماعية
.النفسية



ECD16. عن األشخاص المألوفي   بخالف ( االسم)هل يسأل
الوالدين حي   ال يكونون موجودين، عىل سبيل المثال 

ي أين“
”؟جدئر

يةالتواللغةاالجتماعي اإلدراكمهاراتالعنرصهذا يستهدف .عبب 
ي يستخدممصطلحاالجتماعي اإلدراك

 
ويشب  اعي االجتمالنفسعلمف

ي آخرينأشخاصوجود إدراكعىلالقدرةإىل
 
،االجتماعي عالمنا ف

،الصغار لألطفالبالنسبة.فيهموالتفكب  وجودهموتفهموتذكرهم
منقربي   المباألشخاصيتعلقفيما األوىلللمرةالمهارةهذهتنمو 

.لوفي   المأاألشخاصعناللفظيةاألسئلةخاللمنوتظهر الطفل،

الذيناآلخريناألطفالعنأسئلةالطفليسأل:تعليمات
،األساسالرعايةمقدمي أو الوالدينبخالفتعرفهم،/يعرفهم حي   يي  
ي يكونال أو الشخصهذا يغيب

 
هذا يتضمنوقد .برصهمرمف

ونمتر أو األشخاص،مكانعنالسؤال ما أو للزيارةسيحرص 
.يفعلونه



ECD17.  ي ( االسم)هل يعرض
 
 يبدو ف

ً
أن يساعد شخصا

حاجة للمساعدة؟

ي المبكر تجاهيستهدف هذا السؤال  التعاطف والسلوك اإليجابر
ي تجاه المجتمع سلوكيات مث.المجتمع ل تقديم يتضمن السلوك اإليجائر

ية المساعدة أو السلوى لشخص آخر ويعكس التعاطف واالهتمام بعاف
.اآلخرين

رين يعرض الطفل تقديم المساعدة إما للبالغي   أو ألطفال آخ:تعليمات
ي ذلك اإلخوة واألخوات)

 
ي حاجة للمساع( بما ف

 
دة، دون حي   يبدو له أنهم ف

ة يتطلب تفهم حاجة شخص ما للمساعدة القدر .أن يأمره أحد بفعل ذلك
ويتطور التعرف عىل أن شخص آخر .عىل فهم وجهة نظر شخص آخر

ي السن المبكرة، ويعقب ذل
 
 وف

ا
ك فهم يتعرض للضغوط أو الضيق أوال

.ريقة ماكيفية المساعدة والتعبب  عن االستعداد لتقديم المساعدة بط

ل • خرين إال إذا قال المستجيب أن الطفل ال يقدم المساعدة لل ‘ ال‘سجِّ
عىل سبيل المثال، إذا كان الطفل يساعد أحد .إذا طلب منه ذلك

 ألن األم طلبت منه أو منها فعل ذلك
ً
.إخوته نظرا



ECD18.  مع األطفال اآلخري( االسم)هل ينسجم 
ً
ن؟جيدا

ي تعرف بأنها القدرة عىل الالكفاءة االجتماعيةيستهدف هذا السؤال 
تعامل مع ، والتر

وبعبارة أخرى، تشب  الكفاءة االجتماعية إىل .التفاعالت االجتماعية بصورة فعالة
 مع اآلخرين، والقدرة عىل تكوين عالقات وثيقة والحفاظ عل

ً
يها، االنسجام جيدا

ي التفاعالت االجتماعية
 
ومثل المهارات األخرى، .واالستجابة بطرق قادرة عىل التكيف ف

 مع تقدم عمر األطفال وقد تالحظ أث
ً
ناء بعض، تكتسب الكفاءة االجتماعية تدريجيا

.وليس كل، تفاعالت الطفل مع األطفال اآلخرين

 :تعليمات
ا
ي أغلب األوقات)يستطيع الطفل عادة

 
طفال التفاعل أو اللعب مع األ ( ف

ي  .اآلخرين بأسلوب إيجائر

ل • ي بعض األحيان مع األطف‘ نعم‘سجِّ
 
 ف
ً
ال اآلخرين، إذا كان الطفل ال ينسجم جيدا

 لعمر الطفل و
ً
 ومناسبا

ً
إذا رد المستجيب .أو مرحلة نمائه/وهو ما قد يكون متوقعا

 ‘بقوله 
ً
ي أن تتقىص لكي تفهم ما إذا كان الطفل ينس‘أحيانا

ي ، فينبغ 
 
جم مع اآلخرين ف

.أغلب األوقات أم ال
 آخرين أو لم يتفاعل قط م•

ا
ع أطفال إذا ذكر المستجيب  أن الطفل ال يعرف أطفاال

.‘ال أعلم‘آخرين، يرجر تسجيل اإلجابة عىل أنها 



ECD19.  ؟( االسم)كم مرة يبدو
ً
 للغاية أو مكتئبا

ً
هل يمكن حزينا

 أو لبضع مرات خال: أن تقول
ً
 أو شهريا

ً
 أو أسبوعيا

ً
ل العام أو يوميا

؟
ً
مطلقا

السلوكشكالتمعنالمبكر التعبب  وبخاصةالعاطفية،العافيةالعنرص هذا يستهدف
ةقياسمنهويقصد الداخلية ي الوتب 

عدممنطمفر لقدر األطفالبها يتعرضالتر
.االكتئابأو الحزنأو السعادة

المشاعر؟هذهعناألطفاليعيرّ كيف
 يبدو بأن

ً
عىلظاهر،أو واضحسببدونبالبكاءأو متحمسغب  أو نفسهعىلمنطويا

ي التعبب  خاللمنالمعت  هذا الطفليوصلأنيمكنكما .المثالسبيل
عناللفط 

 هذا ويختلف.الحزن
ً
قد أنهمنالرغمعىلبالتعب،الطفلشعور مجرد عنتماما

.يشبهه

:عنالتعبير العنرص هذا منيقصد 
تماعي االجالنماءأو /ودراستهأو /والطفلصحةعىليؤثر الذيالضيقأو الحزن•

:عنالتعبير منهيقصد ال 
بالحزن،يشعر وقد يقلقالبعض.والحزنوالمضايقاتاليومي القلق•
 الحزنمثلالعابرة،الحياةألحداثالطفلاستجابة•

ا
أو والدينالأحد لوفاةاستجابة

.ةالنهاريالرعايةإىلالذهابببدءالمتعلقالبكاءأو القلقأو أليف،حيوان



ي الحياةأحداثمنمعي   حدثتسببإذا 
أكبر مشكلةف 

 
ً
القائمىصيتقأنيلزمفقد الحزن،أو بالقلقتتعلقوضوحا
إىلفقد ب  يشالمستجيبكانإذا ما يفهملكي المقابلةبإجراء

 وقعلحدثعابر فعلرد 
ً
ي مؤخرا

 
أجابإذا .حياتهف

حدثمؤقتحادثعنناتجالطفلحزنبأنالمستجيب
 
ً
ي مؤخرا

ي الطفل،حياةف 
:لمقابلةباالقائميسألأنفينبغ 

“ 
 
يبدومرةكمالمحدد،السياق/الحادثهذا عنبعيدا

 (االسم)
 
؟أو للغايةحزينا

 
يسّجللكي يستمر ثم”مكتئبا

.الصحيحةاإلجابة

ECD19.  ؟( االسم)كم مرة يبدو
ً
 للغاية أو مكتئبا

ً
هل يمكن حزينا

 أو لبضع مرات خال: أن تقول
ً
 أو شهريا

ً
 أو أسبوعيا

ً
ل العام أو يوميا

؟
ً
مطلقا



ECD20. مدى بالمقارنة باألطفال اآلخرين من نفس السن، إىل أي
و بركل األطفال اآلخرين أو البالغي   أو عضهم أ( االسم)يقوم 

بــهم؟ ، أو بنفس القدر أو أقل، أو : هل يمكن أن تقولرص 
ً
مطلقا

؟  بكثب 
، أو أكبر أكبر

المشكالتعنالتعبب  أو المبكرةالعدوانيةعنالتعبب  إىلالعنرص هذا يهدف
.الخارجيةالسلوكية

ي السؤالهذا منالغرضيتمثل:تعليمات
 
لدىلوكيةالسالصعوباتعنالتعبب  ف

ي األطفال
وعىل.بةمناسبطريقةاآلخرينمعالتفاعلعىلقدرتهممنتحد التر

،أكبر وجه
ً
الجسديداءلالعتالطفلإظهار شدةأو درجةعنالعنرص يعبر تحديدا

قد ما أو اللعببغضالعراكهذا يتضمنوال .اآلخرينالبالغي   أو األطفالنحو 
 
ّ
 ‘اعتداءا يعد

ً
 ‘أو‘طبيعيا

ً
.األخواتأو اإلخوةأحد عىل‘معتادا

ي الذاتعىلالسيطرةعىلالقدرةعدمإن
 
 يعد المراتإحدىف

ً
 طبسلوكا

ً
يعيا

األطفالببالمقارنة‘عبارةتسبقهالسؤالفإنلذلكالصغار،األطفاللجميع
ي الدرجةعناإلجاباتخياراتوتعبر ‘السننفسمناآلخرين

مستجيباليرىالتر
 يعتبر الموضحالسلوكأن

ً
.الحدعنزائدا



.لكمشكرا  

ل والتخطيط شعبة البيانات والتحلي( اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة © 

والرصد

-data.unicef.org/resources/early-childhood: الموقع اإللكتروني
development-index-2030-ecdi2030/

:جهة االتصال
ccappa@unicef.orgكلوديا كابا، 

edecastro@unicef.orgفيليبا دي كاسترو، 
npetrowski@unicef.orgنيكول بيتروفيسكي، 
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