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 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى  :١٦الهدف 

 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

0.bالغاية . 

 حتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستوياتكفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لال : ٧-١٦الغاية 

0.cر. المؤش 

نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية لالحتياجات، حسب الجنس والعمر واإلعاقة   :٢-٧-١٦ المؤشر 

 والفئة السكانية

0.d. السلسلة 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2021 ايار/مايو

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

: " كفالة اتخاذ القرارات على نحو ٧-١٦)في إطار الغاية نفسها  ١-٧-١٦المستدامة المؤشّر من أهداف التنمية  ٢-٧-١٦يكمل المؤشّر 

مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات"( الذي يعتمد على مصادر البيانات اإلدارية لقياس التمثيل 

يتكامل هذان المؤشّران إلى حدٍ كبير. فالتمثيل النسبي وحده ال يكفي لضمان قدرة النسبي لمختلف الفئات السكانية في المؤسسات العامة. و

متساوية على المشاركة في صنع القرار لسائر المجموعات السكانية الممثلة في المؤسسات العامة، أو إلتاحة فرص متساوية لهذه 

معلومات  ٢-٧-١٦قرار العام. وفي هذا الصدد، يوفّر المؤشّر المجموعات للتعبير عن مصالحها وأفضليتها، والتأثير على عملية صنع ال

سوح إضافية قيّمة بالتركيز على عملية شاملة للجميع في صنع القرار، ومستجيبة الحتياجاتهم، على النحو الذي يراه السكان )استنادا إلى الم

 .السكانية(

لمستدامة بشأن تعزيز " تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي من أهداف التنمية ا ٢-١٠كما يُفيد هذا المؤشّر في قياس الغاية 

ير والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غ

من أهداف التنمية المستدامة نسبة السكان الذين يعيشون  ١-٢-١٠شّر ذلك"، التي تشمل مؤشّراً واحداً فقط لقياس التهميش االقتصادي )المؤ

معلومات إضافية  ٢-٧-١٦في المائة من متوسط الدخل، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة(. ولذلك، يقدّم المؤشّر  50دون 

  .السياسي هامة لقياس التقدّم المحرز في تحقيق هذه الغاية عن طريق توفير بيانات عن اإلدماج

من أهداف التنمية المستدامة بشأن " كفالة تكافؤ الفرص، والحد من أوجه انعدام  ٣-١٠ويمكن أيضاً االستعانة بهذا المؤشّر الستكمال الغاية 

ات المالئمة في المساواة في النتائج، بوسائل منها إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراء

: نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم ١-٣-١٠هذا الصدد"، التي تشمل مؤشّراً واحداً فقط لقياس التمييز على أسس مختلفة )المؤشّر 

ا(. شخصياً لممارسات تمييزية أو تحرش خالل االثني عشر شهرا السابقة ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسه

معلومات إضافية مالئمة لقياس التقدّم المحرز في تحقيق هذا الهدف عن طريق المساعدة على تحديد الفئات  ٢-٧-١٦كما يوفّر المؤشّر 

السكانية المعيّنة التي تشعر بتعّرضها للتمييز من حيث إدراجها في صنع القرار العام، ومدى استجابة المؤسسات السياسية 

  لمطالبها/أفضلياتها.

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 مركز الحوكمة في أوسلو التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدولي

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 ليمركز الحوكمة في أوسلو التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد البرلماني الدو

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2
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2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

على بيانات المسوح لقياس مستوى الفعالية السياسية الخارجية. وانطالقاً من معلومات اإلبالغ الذاتي، يقيّم المؤشّر   ٢-٧-١٦يرتكز المؤشّر 

 مدى شعور المواطنين بأن السياسيين و/أو المؤسسات السياسية يصغون آلرائهم، وتصّرفون على أساسها. 

( مدى شعور المواطنين بأن الحكومة تأخذ بآرائهم في 1) :أساسيين من المسح، همالقياس كال البعدين المذكورين، يستند المؤشّر على سؤالين 

( مدى شعور المواطنين بأن النظام السياسي يمكنّهم من إحداث 2ما تقوم به من أعمال )التركيز على المشاركة الشاملة في صنع القرار( و)

 جيب لالحتياجات(.تأثير على السياسة )التركيز على اتخاذ القرارات على نحو مست

في هذا السياق، ينبغي بذل الجهود الالزمة لتصنيف نتائج المسح بشأن هاتين المسألتين حسب نوع الجنس، ومستوى الدخل، ومستوى التعليم، 

السكانية المعنية على ومكان اإلقامة )المنطقة اإلدارية مثل المقاطعة والوالية والمقاطعة؛ الحضرية/الريفية(، وحالة اإلعاقة، والعمر، والفئات 

 الصعيد الوطني.

 :المفاهيم

 صنع عمليات ليس) العامة الحوكمة سياق في القرارات اتخاذ عملية" القرار صنع" بمفهوم ضمنا   ٢-٧-١٦ المؤشّر يقصد: القرار صنع
 (. المجاالت كل في القرار

 التعبير  لهم تتيح نحو على أي المواطنين، بآراء األخذ مع القرارات اتخاذ إلى المفهوم هذا يشير: للجميع شامل نحو على القرارات اتخاذ
 .القرار صانعي إلى أفضلياتهم أو/و وآرائهم مطالبهم عن

 إلى السياسية المؤسسات أو/و السياسيون فيها يستند قرارات اتخاذ إلى المفهوم هذا يشير: لالحتياجات مستجيب نحو على القرارات اتخاذ
 .أساسها على ويتصرفون للناس، المعلنة األفضليات أو/و واآلراء المطالب

2.B. وحدة القياس 

 مئوية نسبة

2.C. التصنيفات 

 ال ينطبق

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
 اإلحصائية الوطنية من خالل المسوح الرسمية لألسر المعيشية. االجهزةينبغي قياس هذا المؤشّر على أساس البيانات التي تجمعها 

3.B. طريقة جمع البيانات 

في االعتبار  ، واألخذ٢-٧-١٦لألجهزة اإلحصائية الوطنية أن تحدّد أدوات المسح المناسبة إلدراج مجموعة األسئلة الالزمة لقياس المؤشّر 

 .المبادئ التوجيهية لمنهجية المسح المذكورة أعاله

 

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 
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انات لضمان تسجيل التغيّرات في مستويات الفعالية السياسية الخارجية في الوقت المناسب، ينبغي لألجهزة اإلحصائية الوطنية اإلبالغ عن البي

 واحدة على األقّل كل سنتين. مرة  ٢-٧-١٦المتعلّقة بالمؤشّر 

على األجهزة اإلحصائية الوطنية اختيار الوقت/الفترة األنسب إلدارة مجموعات أسئلة المؤشّر مع الحرص على تجنّب الفترات االنتخابية، 

ما  عادةً والسعي إلى القيام بذلك في منتصف فترة الوالية االنتخابية. وتُظهر التجارب أن المسوح التي أجريت في بداية فترة الوالية االنتخابية

 تولّد ردوداً أكثر إيجابية من تلك التي أجريت في نهاية الوالية.  

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 . 2021ل يتمّ اإلبالغ عن البيانات على الصعيد الدولي في نيسان/أبريل من كل عام. أول إصدار كامل للبيانات المتعلّقة بالمؤشّر في نيسان/أبري

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 األجهزة اإلحصائية الوطنية 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

3.G. التفويض المؤسسي 

يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الشركاء الحكوميين الوطنيين والمحليين على بناء مؤسسات حوكمة أساسية قادرة ومستجيبة ومنفتحة 

وخاضعة للمساءلة تعزز العالقة الديناميكية بين الدولة والشعب في جميع السياقات اإلنمائية، من خالل دعم العمليات السياسية  وشاملة

 .المستوى المحلي لمزيد من المشاركة المجتمعية والقدرة وإدماج الفئات المهمشة علىالشاملة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

مفهوم "الفعالية السياسية"، الذي يعود تاريخه إلى الخمسينات، حين نوقش بموازاة مفهوم الثقة بالسياسات، بوصفه  ٢-٧-١٦يتناول المؤشّر 

(. يمكن تعريف الفعالية السياسية على أنها االعتقاد بإمكانية إحداث Craig et al, 1990يسياً لصحة النظام الديمقراطي عموماً )مقياساً رئ

(. 187، ص 1954تغيير سياسي واجتماعي، وبقدرة المواطن الفرد على االضطالع بدوٍر فاعل في تحقيق هذا التغيير )كامبل، غورين وميلر، 

ين عموماً بقدرتهم على التأثير في عملية صنع القرار أمٌر بالغ األهمية، إذ يُشعرهم ذلك بأن أدائهم لواجباتهم المدنية يستحق إن وعي المواطن

 (.Acok et al, 1985العناء )

ساسية لكل لمشاركة الفعّالة في المجتمع، واإلعراب دون خوف عن األفكار المعارضة، وإبداء الرأي في صياغة السياسات، هي حّريات أ

 مواطن. ويسهم التعبير عن اآلراء السياسية في تصويب السياسات العامة، إذ يتيح مساءلة المسؤولين والمؤسسات العامة، وتسليط الضوء على

توافق احتياجات الناس وقيمهم، وعلى حاالت الحرمان الشديدة. كما أن إبداء اآلراء السياسية يحدّ من خطر نشوب النزاعات، ويعّزز أفق ال

 .1على القضايا الرئيسية، بما يعود بمكاسب جمّة في مجال الكفاءة االقتصادية، والعدالة االجتماعية، والحياة العامة الشاملة للجميع

، أن الفعالية السياسية تشكّل في 1960، وكامبل، وكونفيرس، وميلر وستوكس في العام 1954بيّنت دراسات كامبل وغورين وميلر في العام 

سية (. وتُعتبر المستويات العالية من الفعالية السيا1985الوقت نفسه مؤشّراً هاماً عن المشاركة السياسية ونتيجة إيجابية لهذه المشاركة )فينكل، 

إجراءات، لدى المواطنين عامالً مستصوباً إلرساء االستقرار الديمقراطي. فاألفراد الذين يثقون في قدرتهم على التأثير في ما تتخذه حكومتهم من 

 (. 1965هم أكثر قابلية لدعم نظام الحكم الديمقراطي )إيستون، 

هم السياسة تنطوي الفاعلية السياسية على بعدين. أوالً، يمكن تعريف الكفاءة الذاتية، أو "الفعالية الداخلية"، بأنها ثقة الفرد في قدراته على ف 

ة، أي بقدرة والتصرف السياسي. ثانياً، يُقصد باستجابة النظام، أو "الفعالية الخارجية"، اعتقاد الفرد بقابلية النظام السياسي على االستجاب

 Balch؛ Converse 1972؛ Lane 1959)عمليات وضع السياسات وصنع القرارات الحكومية على تلبية المطالب واألفضليات العامة 

 من أهداف التنمية المستدامة على بعد "الفعالية الخارجية" فقط.  ٢-٧-١٦يركز المؤشّر  (.1974

 
1 See OECD, “Final report of the expert group on quality of life indicators”, 2017 



 2021ايار/مايو آخر تحديث: 

جية لدى مختلف الفئات السكانية، وذلك الرتباطها الوثيق بمدى ثقة المواطنين في حكوماتهم من األهمية بمكان قياس مستويات الفعالية الخار

(. كما أن Mcevoy, 2016(، ونظرتهم إلى شرعية مؤسساتها العامة )Quintilier & Hooghe, 2012؛ Finkel, 1985وتقييماتها )

مشاركةً سياسية أعلى من قبل المواطنين، بما في ذلك للتصويت في االنتخابات )أبرامسون ارتفاع قابلية النظام على االستجابة عادةً ما ينعكس 

 (.Flavin and Keane, 2011(، ورضا أكبر عن رفاهم الخاص. )1982وألدريتش، 

الحكومة تأخذ بآرائهم في أي شعور األفراد بأن  -ترصد منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مستويات الفعالية السياسية الخارجية 

ية في الميدان االقتصادي، منظمة التعاون والتنم) كجزء من تقريرها الذي تصدره كل سنتين عن قياس الرفاه -ما تتّخذه من إجراءات وقرارات

(. وتستعين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بسؤال مستمد من المسح أجرته في 182قياس الرفاه، ص  :2017 كيف هي الحياة؟

اركة المدنية والحكم إطار برنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين، لوضع مؤشّر واحد من "المؤشّرين الرئيسيين" المستخدمين لقياس المش

بلداً من بلدانها األعضاء و/أو البلدان الشريكة )المؤشّر الرئيسي اآلخر الذي تستخدمه منظمة التعاون والتنمية في الميدان  40المدني في حوالي 

أخذ بآراء أشخاص أمثالي في ما الحكومة ال ت "إلى أي مدى توافقون أو ال توافقون على البيانات التالية؟ : 2االقتصادي هو نسبة المقترعين(
نقاط إلجابة "ال أوافق  5نقاط تتراوح من نقطة واحدة إلجابة "أوافق بشدة" إلى  5من  Likert". تُقيَّم اإلجابات باستخدام مقياس ليكرت تفعله

 إطالقاً".

إلى أي مدى األساسية سؤالين بشأن استجابة النظام، وهما "، أدرجت الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية في وحدتها 2016وفي العام 
" و"إلى أي مدى تعتقد أن النظام السياسي في ]البلد[ 3تعتقد أن النظام السياسي في ]البلد[ يأخذ بآراء أشخاص أمثالك في ما تفعله الحكومة؟

نقاط  5من  Likertمقياس ليكرت  2018سعة األخيرة لعام ". واعتُمد في الجولة التايسمح ألشخاص أمثالك بالتأثير في الحياة السياسة؟

 . 4بلداً أوروبياً  29لإلجابات التي تراوحت بين "أبداً"، "قليالً جداً"، "قليالً"، "كثيراً"، "كثيراً جداً". وقد شملت هذه الجولة 

االجتماعية األوروبية بشأن الفعالية السياسية الخارجية، كجزٍء من  منظمة المسح العالمي للقيَم السؤال األول للدراسة االستقصائية أدرجت 

بلداً حول العالم: “إلى أي مدى تعتقد أن النظام السياسي في ]البلد[ يأخذ بآراء  15( للمسح الذي أجرته في 2019-2018الجولة السابعة )

ومنذ ذلك الحين، أُدرج هذا السؤال في االستبيان األساسي لمنظمة المسح العالمي للقيَم في جميع  "5مثالك في ما تفعله الحكومة؟أشخاص أ

بالتأثير البلدان، على أن يُدرج السؤال الثاني في جولة المسح المقبلة: "إلى أي مدى تعتقد أن النظام السياسي في ]البلد[ يسمح ألشخاص أمثالك 

 الحياة السياسة؟".    في

 

4.B. التعليقات والقيود 

  ال يشمل هذا المؤشّر قياس "الفعالية السياسية الداخلية"

هم السياسة تنطوي الفاعلية السياسية على بعدين. أوالً، يمكن تعريف الكفاءة الذاتية، أو "الفعالية الداخلية"، بأنها ثقة الفرد في قدراته على ف 

السياسي. ثانياً، يُقصد باستجابة النظام، أو "الفعالية الخارجية"، اعتقاد الفرد بقابلية النظام السياسي على االستجابة، أي بقدرة والتصرف 

 Balch؛ Converse 1972؛ Lane 1959عمليات وضع السياسات وصنع القرارات الحكومية على تلبية المطالب واألفضليات العامة )

  من أهداف التنمية المستدامة على بعد "الفعالية الخارجية" فقط. ٢-٧-١٦يركز المؤشّر (. 1974

يفها بأنها ثقة ال تفي المنهجية المتّبعة لهذا المؤشّر في قياس "الفعالية السياسية الداخلية" )التي تسمى أيضاً "الكفاءة الذاتية"(، التي يمكن تعر

 ة في العملية السياسية. الفرد في قدراته على فهم السياسة والمشاركة الفاعل

(. كما يرتبط 2016ترتبط مسألة "الفعالية السياسية الداخلية" أو "الكفاءة الذاتية" بمفهوم المصلحة السياسية )النظام اإلحصائي األوروبي،

نتخابات. وبالتالي، لتحديد ارتفاع مستويات الكفاءة الذاتية بمستويات أعلى من المشاركة السياسية، بما في ذلك المشاركة في التصويت في اال

 إلى العوامل المؤثّرة في ارتفاع نسبة المشاركة السياسية أو انخفاضها، ال ينبغي لواضعي السياسات المعنيين أن يستندوا في تحليالتهم حصراً 

 قيسها المؤشّر( تأثيرها أيضاً. ، حيث أن لمستويات الفعالية الداخلية )التي ال ي٢-٧-١٦مستويات الفعالية الخارجية التي يقيسها المؤشّر 

 

 التحديات في مجال الترجمة

 قد تطرح ترجمة مصطلح "األخذ بآراء المواطنين" إلى لغات أخرى بعض التحديات، نظراً لما قد يحمله من معان مختلفة في اللغة اإلنجليزية

على )مثالً التعبير عن الرأي الشخصي، أو القيادة، من بين أمور أخرى(. ولضمان قابلية النتائج للمقارنة على الصعيد العالمي، فإن الحصول 

من أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يتعيّن على  ٢-٧-١٦رجمات دقيقة باللغات المحلية يحظى بأهمية حاسمة في قياس المؤشّر ت

 
دي في وأُدرجت مسألة الفعالية السياسية الخارجية في الجولتين الماضيتين من المسح  الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصا 2

 2008 إطار برنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين. وشملت كل جولة من جوالت جمع البيانات بلداناً مختلفة. ففي الفترة الممتدة بين عامي

كيانات فرعية تابعة لها، وهي فالندرز  3بلداً من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي باإلضافة إلى  20، أجري المسح في 2013و
منظمة التعاون والتنمية بلدان إضافية، فضالً عن ليتوانيا )وهي بلد من البلدان المنضمة إلى  6وإنكلترا وأيرلندا الشمالية واالتحاد الروسي؛ ثم في 

 . 2016و 2012في الميدان االقتصادي( الممتدة بين عامي 
3 https://www.europeansocialsurvey.org/methodology/ess_methodology/source_questionnaire / 
نيا وإسرائيل وألمانيا وألبانيا وأيرلندا وأيسلندا ( في إسبانيا وإستو2018أُجريت الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية في الجولة التاسعة ) 4

انيا والمملكة وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وبولندا والجبل األسود وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وصربيا وفرنسا وفنلندا وقبرص والتفيا وليتو
 المتحدة والنرويج والنمسا وهنغاريا وهولندا. 

لمي للقيَم السؤال األول عن الفعالية السياسية الخارجية الذي تستخدمه للدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية في طرحت لمنظمة المسح العا 5

تان، لبنان، البلدان الخمسة عشر التالية: األرجنتين، األردن، أستراليا، أندورا، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، بنغالديش، بيرو، العراق، كازاخس
 مصر، نيجيريا.  ماليزيا،

https://read.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life-2017/governance-and-well-being_how_life-2017-8-en#page26
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life-2017/governance-and-well-being_how_life-2017-8-en#page26
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life-2017/governance-and-well-being_how_life-2017-8-en#page26
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life-2017/governance-and-well-being_how_life-2017-8-en#page26
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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االجهزة اإلحصائية الوطنية كفالة أفضل الترجمات في اللغات المحلية، والحرص على عدم استخدام اإلصدارات الرسمية أو "الصحيحة 

 اللغات المحلية، بدالً من ذلك، ينبغي التركيز على الصيغة اليومية أو العامية للغة. أكاديمياً" من 

 

  :لضمان تطابق المعنى أثناء الترجمة، يوصى بالبروتوكول التالي

 على االجهزة اإلحصائية الوطنية التأكّد من فهم المترجمين للمنطق والمعنى والمفهوم الكامن وراء كل سؤال قبل الشروع بالترجمة.  •

ينبغي تقديم المسودات األولية لكل ترجمة إلى اللغات المحلية إلى مراجعين مستقلين إلجراء ترجمة عكسية لهذه المسودة إلعادتها  •

 ة، مع التأكّد من عدم اطالعهم على نسخة االستبيان بلغته األصلية. إلى اللغة الوطني

 بعدها، يُطلب من فريق الترجمة األصلي أن يواصل صقل ترجماته استناداً إلى مالحظات الترجمة العكسية،  •

الواردة على هذه االختبارات ليصار بعد ذلك إلى إجراء اختبار أولي لهذه الترجمات المنقّحة قبل اعتمادها. استناداً إلى التعليقات  •

 األولية، تُدخل التحسينات النهائية على الترجمات، تمهيداً إلصدار الصيغة النهائية التي ستُعتمد في المسح الميداني. 

 

اإلحصائية ومن المهم التنبه إلى الوقت الذي قد يستغرقه إنجاز هذه الخطوات والحصول على ترجمات بالجودة المطلوبة. لذلك، على االجهزة 

 الوطنية أن تبدأ بهذه العملية قبل الموعد المقّرر للمباشرة بالعمل الميداني ليتسنّى لها اتباع اإلجراءات بعناية. 

التي المشمولة في الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية، وباللغات العربية  29تتوفر ترجمة السؤالين بجميع لغات البلدان األوروبية الـ 

 اخستانية. كتالونية والماليزية والصينية/الماندرين والهوسا واإليغبو واليوروبا واإلندونيسية واألوردو والبنغالية والروسية والسواحلية والكازوال

 

 التحيّز الناتج عن المرغوبية االجتماعية

الممثّلة للفئات السكانية التي أخذت منها العيّنة. لكن، عند استخدام المسوح تُعدّ المسوح أكثر األساليب شيوعاً وموثوقية لجمع بيانات الرأي العام 

ت. وقد الستطالع آراء الرأي العام، عادةً ما يفترض الباحثون أن المجيبين يقدمون إجابات صادقة على األسئلة التي يطرحها القائمون بالمقابال

. فعلى سبيل المثال، تنطوي نتائج المسوح المتعلّقة بإقبال الناخبين على االقتراع على تبيّن أن هذا االفتراض ليس صحيحاً في كثير من الحاالت

م يصّوتوا الكثير من التحيّز، إذ تبيّن أن جزءاً كبير من المجيبين في الواليات المتحدة على أنهم قد أدلوا بأصواتهم، في حين أنهم في الواقع ل

ع إلى أن العديد من بنود المسح المشتركة يشوبها هذا النوع من التحيّز، مثالً تلك التي تحقّق في . كذلك، خلُص علماء االجتما6على اإلطالق

 .7موقف األفراد تجاه العالقات بين المجموعات العرقية، والفساد، والدعم االنتخابي

ن إحجام المجيبين عن اإلدالء بآرائهم الحقيقية على وفقاً للدراسات، يُقصد بالتحيّز الناتج عن المرغوبية االجتماعية، الخطأ المنهجي الناجم ع

 أسئلة المسح، العتقادهم بضرورة تقديم إجابة أكثر قبوالً من الناحية االجتماعية، أو الرد الذي يرغب القائمون بالمقابلة في سماعه. 

جتماعية. لكن لم يكشف االختبار التجريبي لهذين بالتحيّز الناتج عن المرغوبية اال ٢-٧-١٦قد يتأثر السؤاالن المستخدمان لقياس المؤشّر 

ظام السؤالين في مناطق وسياقات وطنية متنوعة، والتحليل اإلحصائي لنتائج هذين السؤالين في المسوح السابقة )باستخدام مجموعات بيانات الن

ة للكشف عن اإليجابية الزائدة في النتائج بفعل اإلحصائي األوروبي(، عن أي وجود منهجي لتحيّز المرغوبية االجتماعية. ومن الطرق المفيد

 هذا النوع من التحيّز، هي في مقارنة النتائج التي حصل عليها أجهزة اإلحصاء الوطني بتلك التي تحصل عليها كيانات أخرى مختلفة )مثالً 

كون الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليتيّ جمع باحثين مستقلين من منظمة المسح العالمي للقيَم أو النظام اإلحصائي األوروبي(، شرط أاّل ت

وطنية  البيانات كبيرة جداً. وينبغي التنبه أيضاً الى أن عدداً كبيراً من اإلجابات من قبيل "ال أعرف" أو "أرفض اإلجابة" في مجموعة بيانات

 مطروحة.قد تدّل على أن المجيبين ال يشعرون بالراحة في الكشف عن رأيهم الحقيقي في األسئلة ال

4.C. طريقة االحتساب 

)أي النسبة المئوية التراكمية  تحتاج أجهزة اإلحصاء الوطني أوالً إلى حساب حصة المستجيبين الذين ردوا بإيجابية على كل سؤال (1

ـ   صفقة رائعة -5كثيراً أو - 4قليل أو - 3للمستجيبين الذين استجابوا ل

 على سبيل المثال:

 
6 (Social desirability bias in voter turnout reports tests using the Holbrook, A. L., & Krosnick, J. A. )2010 

item count technique. Public Opinion Quarterly, 74 (1), 37{67}. 
7 The Journal of Racial attitudes and the new south. See Kuklinski, J. H., Cobb, M. D., & Gilens, M. )1997(. 

}Politics, 59 (02), 323{349 
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النظام السياسي في ]البلد[ يسمح ألشخاص مثلك . وكم ستقول أن 2

 بالتأثير على السياسة؟

[ يسمح ألشخاص X. كم ستقول أن النظام السياسي في ]البلد 1

 مثلك أن يكون لهم رأي في ما تفعله الحكومة؟

 .على االطالق1 %8 .على االطالق1 16%

 .قليل جدا2 %22 .قليل جدا2 30%

 .بضعة3 %26 .بضعة3 26%

 . كثيرا4 %34 . كثيرا4 14%

 . صفقة رائعة5 %10 . صفقة رائعة5 14%

54(=%26+%14+%14 )% 

نسبة من أولئك استجاب 

بشكل )أي اإلجابة على 

 (5أو  4أو  3الخيارات 

70 = %

(26+%34+%10) 

نسبة من أولئك استجاب بشكل 

أو  3)أي اإلجابة على الخيارات 

 (5أو  4

 

 إلى حساب المتوسط البسيط لهاتين النسبتين التراكميتين. متابعة مع المثال أعاله: أجهزة اإلحصاء الوطنيثانيًا ، تحتاج  (2

(70+%54/)%2 =62% 

مالحظة: من المهمّ أن تقوم المكاتب اإلحصائية الوطنية باإلبالغ بوضوح، لكل سؤال، عن عدد المجيبين الذين اختاروا "ال أعلم" أو "ال *

بـ  1000مجيبًا من أصل  65ينطبق" أو "أرفض اإلجابة"، واستبعاد هؤالء المجيبين من حساب متوسّط النقاط. على سبيل المثال، إذا أجاب 

مجيباً، مع اإلشارة  935"ال أعلم" أو "ال ينطبق" أو "أرفض اإلجابة" على السؤال األول، يُحسب متوسّط النقاط لهذه الخاصية من إجمالي 

 ."مجيباً على بـ"ال أعلم" أو "ال ينطبق" أو "أرفض اإلجابة 65قرير إلى أنه بالنسبة لهذا السؤال بالذات، أجاب في الت

  :من أهداف التنمية المستدامة الخطوات التالية ٢-٧-١٦يتطلب اإلبالغ العالمي عن الهدف 

 السؤالين؛توزيع اإلجابات الواردة على جميع خيارات اإلجابة، لكل سؤال من  •

"كثيرا"  4" ، بضعة" - 3المعداّلت التراكمية المقدّمة على كل سؤال من السؤالين )أي النسبة التراكمية للمستجيبين الذين أجابوا  •

 "صفقة رائعة"(؛ و - 5أو 

 متوسط النقاط للسؤالين •

 

4.D  .التحقق 

 الوصفية البيانات ورقة في الواردة اإلرشادات باتباع التقارير إعداد منصة في الوصفية والبيانات المؤشرات بيانات إدخال البلدان من يُطلب

 المسح، وأدوات لإلحصاءات، المعلومات مصدر أي للمسح، الوصفية البيانات عن منفصلة معلومات تقديم على المنصة تشجع. الحالية

 يتم. سابقاً  المحددة الجاالت حسب مفصلة بالسؤالين الخاصة اإلحصاءات إدراج البلدان من يُطلب كما. الممكنة والبروتوكوالت والمنهجية

 .إرسالها قبل الوصفية البيانات مع لتتوافق المدخلة المعلومات جميع من التحقق

4.E. التعديالت 

 غير متوفر

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •
 ال تُعالج مسألة القيَم الناقصة. 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •
 ال تُحتسب القيَم الناقصة. 
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4.G.  المجاميع اإلقليمية 
أهداف التنمية المستدامة لكل منطقة وعلى من  ٢-٧-١٦يُحتسب المتوسّط البسيط لمجموع النتائج المتعلقة بالسؤالين المختارين لقياس المؤشّر 

 الصعيد العالمي.

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني:

المجموعة القصيرة من األسئلة حول اإلعاقة التي وضعتها مجموعة  نتائج المسح حسب حالة اإلعاقة، يوصى بأن تستخدم البلدان لتفصيل

 واشنطن.

 :العالميلتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد المناهج وا

  :الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية: استبيان المصدر واإلرشادات المصاحبة له، بمختلف اللغات

https://www.europeansocialsurvey.org/methodology/ess_methodology/source_questionnaire/   

 

التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي: استبيان وإرشادات  الدراسة االستقصائية لبرنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين

  :مصاحبة، بلغات مختلفة

 http://www.oecd.org/skills/piaac/samplequestionsandquestionnaire.htm   

 

4.I  . إدارة الجودة 

  )https://sdg16reporting.undp.org/login .(يتم إدخال إحصاءات هذا المؤشر في منصة التقارير

 .بمسؤولي البيانات في الوكالة في البلدان التواصلوكرس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي موظفين للتحقق من البيانات التي تم جمعها 

4.J  . ضمان الجودة  

 قع على عاتق األجهزة اإلحصائية الوطنية المسؤولية الرئيسية عن ضمان الجودة اإلحصائية للبيانات المجمعة في إطار هذا المؤشّر. وإحدىت

لوطني لإلحصاءات بنتائج المسوح المتاحة بشأن الفاعلية السياسية، اآلليات الممكنة لضمان الجودة هي مقارنة النتائج التي يحصل عليها الجهاز ا

 ناه(.والصادرة عن الجهات المعنية بإنتاج البيانات غير الرسمية الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية )انظر المصادر غير الرسمية المحتملة أد

4.K  . تقييم الجودة 

 تقييم إلى ويهدف الوطني المستوى على الستخدامه الوطني اإلحصائية ألجهزةل الجودة تقييم بروتوكول اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سيتيح

 البيانات، نتاجالمناسب إل توقيتال و الحسابات، حيث من التوجيهية بالمبادئ وااللتزام المستخدمين، احتياجات مع المنتجة البيانات مواءمة

 إنتاج حيث من والتناسق الوقت، وعبر الجغرافي التمثيل حيث من للمنهجية المتسق واالستخدام ،المنتجة اإلحصاءات إلى الوصول وإمكانية

 .البيانات إنتاج وهيكلية البيانات،

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 الوصف والسالسل الزمنية:

توجد مجموعة بيانات رسمية قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي بشأن "نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة  •

للجميع وملبية لالحتياجات، حسب الجنس والعمر واإلعاقة والفئة السكانية". وتملك بلدان عديدة خبرة في قياس الفعالية السياسية 

وجه تباين كبيرة في السُبُل المتّبعة من المكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت الحكومية لجمع البيانات المتعلّقة الخارجية، لكن تبرز أ

بصياغة أسئلة االستبيان، وأشكال االستجابة، من بين اعتبارات منهجية أخرى. وهو ما قد يطرح تحدياً كبيراً أمام إمكانية مقارنة 

 البيانات بين البلدان.

 

http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://www.europeansocialsurvey.org/methodology/ess_methodology/source_questionnaire/
https://www.europeansocialsurvey.org/methodology/ess_methodology/source_questionnaire/
http://www.oecd.org/skills/piaac/samplequestionsandquestionnaire.htm
https://sdg16reporting.undp.org/login
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عدد من منتجي بيانات الدراسات االستقصائية العالمية واإلقليمية غير الرسمية بالفعل السؤالين المتعلقين باإلبالغ عن المؤشّر  أدرج  •

لإلبالغ عن البيانات وتقاسم  2017المبادئ التوجيهية لعام  في استبياناتهم، وهم ينتجون البيانات الالزمة. وتمشياً مع ٢-٧-١٦

تنسيق األنشطة اإلحصائية،  ( التي وضعتها لجنة1)الصيغة  2030البيانات من أجل الرصد العالمي لخطة التنمية المستدامة لعام 

والتي تنص على أنه يجوز للمنظمات الدولية أن تستخدم مصادر غير رسمية في تجميع اإلحصاءات الرسمية لبلوغ األهداف 

 التالية: ... )د( إنشاء سلسلة بيانات دولية في ميادين ال تغطيها المصادر الرسمية القائمة؛ و... ه( الستخالص البيانات الوطنية في

الحاالت التي ال توجد فيها بيانات وطنية رسمية، أو تكون البيانات ذات نوعية رديئة مثبتة، يُقترح النظر في استخدام هذه المصادر 

وكما هو مبيّن  .٢-٧-١٦غير الرسمية للبلدان التي لم يُدرج فيها مكتب اإلحصاء الوطني بعد السؤالين المختارين لقياس المؤشّر 

جيهية المذكورة أعاله، على المكاتب اإلحصائية الوطنية أن تحقّق من صحة هذه البيانات غير الرسمية قبل في المبادئ التو

  .تقديمها إلى المستوى الدولي لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة

 

 لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: •

o وهي مجموعة من األسئلة الرئيسية المستخدمة  -في وحدتها األساسية  الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية أدمجت

السؤاالن المختاران لمؤشّر أهداف التنمية المستدامة  وهما -لتوليد سالسل زمنية تتيح تتبع االتجاهات مع مرور الوقت 

بلداً أوروبياً في الجولة  29. وقد أُجريت الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية في 20168منذ عام  ٢-٧-١٦

هداف . وتُجرى هذه الدراسات االستقصائية كل سنتين، وهو أمر مثالي لإلبالغ عن أ20189التاسعة األخيرة من عام 

 التنمية المستدامة.

o  تنتج الدراسة االستقصائية التابعة لبرنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين التي أجرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(PIAAC) ءمة صياغة هذا السؤال بالذات مع الصياغة التي يُزمع بالفعل بيانات عن السؤال األول والتزمت بموا

. من أهداف التنمية المستدامة. وقد أجريت الدراسة االستقصائية التابعة لبرنامج ٢-٧-١٦استخدامها لإلبالغ عن الهدف 

والتنمية بلداً )بما في ذلك الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي  39التقييم الدولي لمهارات البالغين في 

و"شركاء" منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في مناطق أخرى( في الجولة األخيرة، التي تمتد على ثالث 

 10ومع ذلك، فإن هذا البرنامج ال يُجرى في أي بلد معين إال مرة واحدة كل  2019.10إلى عام  2008موجات من عام 

سة االستقصائية خالل فترة السنوات العشر تلك، التي تغطي كل منها سنوات )مع إجراء ثالث "جوالت" من الدرا

 مجموعة فرعية مختلفة من البلدان(.

o  يحظى كال المصدرين بتقدير كبير من جانب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي لمعاييرهما العالية

عل كال المصدرين في منشورها الرئيسي "كيف حياة؟ قياس الجودة، وتستخدم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بالف

 الرفاه". 

  

، وأدرجت 2019-2018، اختبرت الرابطة العالمية للدراسات االستقصائية للقيم اختباراً تجريبياً في الفترة وعلى الصعيد العالمي •

 السؤال األول في استبيانها الموحد، وتعتزم أيضا إدراج السؤال الثاني ابتداء من العام المقبل.   

 

  :أبعاد التفصيل البيانات

تالف اآلراء الفردية بشأن شمولية النظام السياسي وقدرته على االستجابة بين مختلف الفئات إلى قياس كيفية اخ ٢-٧-١٦ويهدف المؤشّر 

ثر الديمغرافية، بما في ذلك حسب نوع الجنس والعمر وحالة اإلعاقة والفئات السكانية المعنية على الصعيد الوطني. كشف التحليل التجريبي أ

الية الخارجية المبلّغ عنها ذاتياً، غير أنه تم تحديد متغيّرات مؤثرة أخرى، بما في ذلك مستوى هذه المتغيّرات الديمغرافية على مستويات الفع

تركّز على "صنع القرار على جميع المستويات"، فالتصنيف بحسب مكان اإلقامة )الحضري/الريفي،  ٧-١٦الدخل والتعليم. وبما أن الغاية 

 
نحاء أوروبا. ولهذا وقد صُممت الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية في المقام األول كسلسلة زمنية تُعنى برصد المواقف والقيَم المتغيرة في جميع أ 8

أساسية تتضمن بنودا ً تقيس مجموعة من المواضيع ذات األهمية الدائمة للعلوم االجتماعية، فضالً عن المجموعة األكثر شموالً من السبب، يتضمن استبيانها وحدة 

كل سؤال اسم الهيكلية )'الخلفية'( ألي دراسة استقصائية شاملة لعدة سنوات. قد يتغيّر العدد الدقيق للعناصر من جولة إلى أخرى، ولكن ل -المتغيرات االجتماعية 

 . متغيّر فريد لمساعدة المستخدمين العاملين على البيانات مع مرور الوقت

( في إسبانيا وإستونيا وإسرائيل وألمانيا وألبانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وبلجيكا 2018أُجريت الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية في الجولة التاسعة ) 9

سا لجبل األسود وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وصربيا وفرنسا وفنلندا وقبرص والتفيا وليتوانيا والمملكة المتحدة والنرويج والنموبلغاريا وبولندا وا

  وهنغاريا وهولندا.
كيانات  3لميدان االقتصادي باإلضافة إلى بلداً من بلدان منظمة التعاون والتنمية في ا 20(، غطت اللجنة 1)الجولة  2013و 2008وفي الفترة الممتدة بين عامي  10

بلدان إضافية، فضالً عن ليتوانيا )وهي بلد من البلدان المنضّمة إلى منظمة  6فرعية تابعة لها، وهي فالندرز وإنكلترا وأيرلندا الشمالية واالتحاد الروسي؛ ثم في 

، تغطي اللجنة إكوادور وبيرو وكازاخستان وكازاخستان والمكسيك 2019و 2016امي التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(؛ وفي الفترة  الممتدة بين ع

 وهنغاريا والواليات المتحدة.

 
 

https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/Principles_stat_activities/Ltr-CoChairs-Principles.pdf
https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/Principles_stat_activities/Ltr-CoChairs-Principles.pdf
https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/Principles_stat_activities/Ltr-CoChairs-Principles.pdf
https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/Principles_stat_activities/Ltr-CoChairs-Principles.pdf
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.europeansocialsurvey.org%2Fdata%2Fthemes.html%3Ft%3Dpolitics&data=02%7C01%7Cmarie.laberge%40undp.org%7C472afd856d184d49e57408d661f51d72%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636804102720880715&sdata=T0zCoilm0m8m9J7zXnOvSmKQF9lUwGPE4QxFZoGrZ%2Fk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fskills%2Fpiaac%2F&data=02%7C01%7Cmarie.laberge%40undp.org%7C472afd856d184d49e57408d661f51d72%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636804102720880715&sdata=0nhpDYftNkv2c6%2FfNtYawhpFKrLvZQOFrGztGjyatbA%3D&reserved=0
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المقاطعة والوالية، وما إلى ذلك( مهمً أيضاً لتحديد المناطق التي يشعر أفرادها بالتهميش وحسب المنطقة اإلدارية، على سبيل المثال، حسب 

 من حيث المشاركة في صنع القرار. 

 

 الجنس: ذكر / أنثى ●

الفئات العمرية يوصى باتباع معايير األمم المتحدة إلنتاج اإلحصاءات السكانية الوطنية المصنّفة حسب العمر، باستخدام : الفئات العمرية ●

سنة فأكثر. عادةً ما  65( 6و) 64و 55( بين 5، )54و 45( بين 4، )44و 35( بين 3، )34و 25( بين 2سنة، ) 25( أقّل من 1) :التالية

 يرتبط التقدّم في العمر بنظرة سلبية عن الفعالية الخارجية، ينبغي بالتالي التركيز على الفئات العمرية األكبر سناً. 

يشمل مصطلح "األشخاص ذوي اإلعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو : حيث اإلعاقة الحالة من ●

. 11حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدّم المساواة مع اآلخرين

ع االجهزة اإلحصائية الوطنية، إن أمكن، على إدراج مجموعةلتصنيف النتائج حسب الوضع من ح األسئلة التي وضعها  يث اإلعاقة، تُشجَّ

 .٢-٧-١٦ياس السؤالين المختارين لتفصيل النتائج حسب حالة اإلعاقة في المؤشّر ي آلية المسح المستخدمة في ق ف  فريق واشنطن

: )المجموعات المختلفة بحسب األصل اإلثني أو اللغة أو الدين أو الوضع كشعوب أصلية الفئات السكانية المعنية على الصعيد الوطني ●

مجموعة متنّوعة من الفئات السكانية المختلفة، التي يمكن تصنيفها بحسب أو الجنسية أو غيرها من الخصائص(: يشكّل سكان بلد ما 

األصل اإلثني أو اللغة أو الدين أو الوضع كشعوب أصلية أو الهوية الجنسية أو غيرها من الخصائص. وألغراض هذا المؤشّر، ينصّب 

ها عن عدد باقي سكان الدولة، وذات وضع غير مهيمن، التركيز على األقليات بشكٍل خاص. وتُعرف األقليات على أنها جماعة يقّل عدد

بخصائص إثنية أو دينية أو لغوية مختلفة عن خصائص باقي السكان، ويظهرون،  -بوصفهم مواطني تلك الدولة  -ويتّصف أعضاؤها 

. وعلى الرغم من أنه تم 12مولو ضمنياً، شعوراً من التضامن يرمون منه إلى المحافظة على ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغته

االعتراض غالباً على معيار المواطَنة المدرج في التعريف السالف الذكر، فإن االشتراط المتمثل في كون األقلية في وضع غير مهيمن 

روعية . ينبغي أن تخضع عملية جمع بيانات المسوح المفصلة حسب المجموعات السكانية لمش13(2010يبقى مهماً. )األمم المتحدة، 

 تجميع هذه البيانات في سياق وطني معيّن، وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة لجمع هذه البيانات على سالمة المجيبين.

 : الشريحة الخمسية للدخلالدخل -

 : التعليم االبتدائي، التعليم الثانوي، التعليم العاليمستوى التعليم -

 قاطعة أو الوالية أو المقاطعة؛ المناطق الحضرية/الريفية: حسب المنطقة اإلدارية، مثالً حسب الممكان اإلقامة -
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 متعلقة بمنهجية المسحالمبادئ التوجيهية ال

 

من أهداف التنمية المستدامة إلى قياس مدى شمولية عملية صنع القرار واستجابتها على حدٍ سواء.  ٢-٧-١٦: يهدف المؤشّر سؤاالن •

  :لذلك، تتألف المنهجية المعتمدة من سؤالين منفصلين يتناوالن هذين البعدين المتميزين، وهما

[ يأخذ بآراء أشخاص أمثالك  Xإلى أي مدى تعتقد أن النظام السياسي في ]البلد : "صنع القرارلقياس المشاركة الشاملة في  -1
  في ما تفعله الحكومة؟

إلى أي مدى تعتقد أن النظام السياسي في ]البلد[ يسمح ألشخاص أمثالك بالتأثير  :لقياس اتخاذ القرارات على نحو مستجيب -2
  في الحياة السياسة؟

 

في المسوح القائمة التي تديرها  ٢-٧-١٦: يمكن إدراج هذين السؤالين لقياس المؤشّر يتعيّن إدراجها في مسح تكميلياألسئلة التي  •

 المكاتب اإلحصائية الوطنية، باستخدام مجموعة إضافية من األسئلة المتعلّقة بالخصائص الديمغرافية لتصنيف النتائج الحقاً. 

 

 سنة أو أكثر. 18ون في البلد الذين تبلغ أعمارهم : المقيمالفئات السكانية المستهدفة •

 

: ينبغي جمع البيانات على أساس عيّنة تمثيلية محتملة على الصعيد الوطني للسكان المقيمين ضمن أسرة معيشية داخل إطار أخذ العينات •

سنة  18ميع األشخاص البالغين من العمر البلد، بصرف النظر عن اللغة أو الجنسية أو وضع اإلقامة القانونية. كافة األسر المعيشية وج

فأكثر داخل األسرة المعيشية مؤهلون لإلجابة على مجموعة األسئلة. يجب وضع إطار ألخذ العينات واعتماد أساليب اختيار العينات 

فة اختيار محتمل ليس بشكٍل يتيح تصنيف النتائج على المستوى دون الوطني، ومنح لكل فرد وأسرة معيشية من الفئات السكانية المستهد

 صفراً. 

 

: يحّق لجميع المجيبين االستماع إلى االستبيان باللغة التي يختارونها. من حيث المبدأ، يجب إعدّاد استبيان مترجم لكل مجموعة الترجمة •

من العيّنة المختارة. لكن من الناحية العملية، نظراً للتعقيدات والتكاليف التي قد تترتّب عن ترجمة االستبيان  %5لغوية تشكّل ما ال يقّل عن 

عدد كبير من اللغات، يُفضّل االكتفاء بست ترجمات باللغات المحلية كحدٍ أقصى. ومن شأن الترجمة الفورية من جانب القائمين  إلى

بالمقابالت أن تضّر بنوعية البيانات. وبما أن الحصول على ترجمات بجودة عالية يستغرق وقتاً طويالً، على المكاتب اإلحصائية الوطنية 

عملية قبل العمل الميداني بوقت طويل، إلتاحة اتّباع بروتوكول صارم للترجمة. تتوفر ترجمة السؤالين بجميع لغات البلدان أن تبدأ بهذه ال

التي المشمولة في الدراسة االستقصائية االجتماعية األوروبية، وباللغات العربية والكتالونية والماليزية  29األوروبية الـ

 اإليغبو واليوروبا واإلندونيسية واألوردو والبنغالية والروسية والسواحلية والكازاخستانية.والصينية/الماندرين والهوسا و

 

: يجب منح المجيبين إمكانية االنسحاب. يمكن قراءة المقدمة التالية قبل طرح السؤالين الحصول على موافقة مستنيرة من المجيبين •

 :٢-٧-١٦التاليين في ما يتعلّق بالمؤشّر 

 



 2021ايار/مايو آخر تحديث: 

حجم العينة[ أشخاص آخرين يشاركون في المسح للحصول على  – xxسنجمع إجاباتكم إلى إجابات ] تبقى سرية.إجاباتكم س
اإلجابة على هذين السؤالين  ال يمكن ألحد معرفة هويتكم من خالل إجاباتكم، فال تتردّدوا في إبداء رأيكم بصراحة. صورة شاملة.

 هل ترغبون في المشاركة؟ جزاء على رفضكم المشاركة.لن يُفَرض أي  لن تستغرق أكثر من دقيقتين.

 

يرجى الرجوع إلى إرشادات العدّاد للحصول على توجيهات إضافية بشأن المصطلحات: على العدّادين استخدام التعاريف واإلرشادات  •

تساق في طريقة تطبيق هذه اإلضافية الواردة في االستبيان لتفسير المصطلحات أو األسئلة التي ال يفهمها المجيبون ولضمان اال

 المنهجية في مختلف البلدان، ال ينبغي للعدّاد أن يحاول شرح المصطلحات باستخدام مصطلحاته الخاصة. 

 

ال ينبغي قراءة خيارات "ال أعلم" أو "أرفض اإلجابة" أو "ال ينطبق" بصوت عالٍ، تفادياً إلعطاء المجيب مبّرر لتجنّب إبداء رأيه  •

في موضوع السؤال. إذا اختار المجيبون جواب "ال أعلم"، على القائمين بالمسح أن يكرروا السؤال ويطلبوا منهم تقديم أفضل تخمين. 

ام خياري "ال أعرف" و "أرفض اإلجابة" إال كمالذ أخير. يستخدم العدّادون ترميزاً منفصالً لـخيارات "ال ينطبق" وال ينبغي استخد

 (، كما هو موضح في االستبيان. 99( و"أرفض اإلجابة" )98(، و"ال أعلم" )97)

  األسئلة 

  [ يأخذ بآراء أشخاص أمثالك في ما تفعله الحكومة؟ X"إلى أي مدى تعتقد أن النظام السياسي في ]البلد  -1

 

 أبداً (1)

 قليل جداً (2)

 أحياناً (3)

 كثيراً (4)

 كثير جداً (5)

 أرفض اإلجابة (6)

 ال أعلم (7)

 ال إجابة (8)

 

  الحياة السياسة؟إلى أي مدى تعتقد أن النظام السياسي في ]البلد[ يسمح ألشخاص أمثالك بالتأثير في  -2

 أبداً (1)

 قليل جداً (2)

 أحياناً (3)

 كثيراً (4)

 كثير جداً (5)

 أرفض اإلجابة (6)

 ال أعلم (7)

 ال إجابة (8)

 توضيحات بشأن صياغة األسئلة

 

: شكل معيّن من أشكال الحكم. على سبيل المثال، الديمقراطية هي نظام سياسي يحكم فيه المواطنون أنفسهم. "النظام السياسي في ]البلد["

 النظم السياسية األخرى الجمهوريات والملكيات والنظم الشيوعية والديكتاتوريات.وتشمل 

 

" يعني وجود قناة للتعبير عن مطالب المرء أو آرائه أو تفضيالته بشأن ما تتّخذه الحكومة من "األخذ بآراء المواطنين في ما تفعله الحكومة

 إجراءات وقرارات، وشعوره بأن آراءه تلقى آذان صاغية.

 

 يعني الشعور بأن صناع القرار يستمعون إلى مطالب المرء أو آرائه أو أفضلياته، ويتصرفون على أساسها.  "إمكانية التأثير على السياسة"

 

 


