أسس دراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في
حاالت الطوارئ

الهدف من هذا المستند هو توضيح أسس دراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ ،بما فيها من
أهداف ومنهجيات ومؤشرات وممارسات صحيحة .يضم هذا المستند أنواع مختلفة من الدراسات ،كالدراسات السريعة
واالستقصاءات التمثيلية ،وعلى أنواع مختلفة من المنهجيات ،كالمقابالت على صعيد الوحدة األسرية ومجموعات التركيز.
ال يحتوي هذا المستند على معلومات تتعلق بالمتابعة .في نهاية هذا المستند ،يوجد عدد من المراجع التي تحتوي على شرح
صل.
مف ّ
قد يستفيد من هذا المستند األشخاص العاملين في مجال التخطيط لبرامج التغذية في حاالت الطوارئ وإدارتها.

المحتوى
لماذا يجب أن أقوم بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ وما هي األهداف؟
.1
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هل يمكنني دمج دراسة تغذية الرضع وصغار األطفال مع دراسة سريعة متعددة القطاعات؟
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.12
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.13
ما هو عدد الموظفين الذي أحتاج إليه للقيام بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟
.14
ما هي األمور التي يجب التنبه لها عند التحضير لتدريب حول دراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟
.15
ما هو البرنامج االلكتروني الذي يمكن أن أستخدمه لتحليل المعلومات؟
.16
كيف يمكن تفسير نتائج دراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟
.17
كيف يجب احتساب الميزانية الالزمة لدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟
.18
أين يمكن أن أجد الدعم للقيام بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟
.19
معلومات إضافية الزمة للتخطيط لبرنامج يتعلق بتغذية الرضع وصغار األطفال
.20
ّ
ماذا يجب أن أفعل أو أال أفعل؟
.21
أين يمكن أن أجد أهم المستندات المتعلقة بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟
.22
الملحق رقم  :1مثل عن الئحة األسئلة الك ّميّة
الملحق رقم  :2مثل عن استمارة نوعية
الملحق رقم  :3مثل عن موافقة مطلعة

تم نشر هذا المستند بفضل الدعم الكريم من الشعب األميركي من خالل ال .USAIDالمحتوى هو تحت مسؤولية
ال TechRRTوهو ال يمثل بالضرورة مواقف ال USAIDأو الحكومة األميركية.
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 .1لماذا يجب أن أقوم بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ وما هي األهداف؟
يجب القيام بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ بهدف:








وتطور الوضع
تقييم أثر حالة الطوارئ على ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال وتحديد السيناريوهات المحتملة
ّ
المتوقّع˛ مع أخذ المعلومات من المصادر الثانوية بعين االعتبار˛ بما فيها المعلومات المتعلقة باألمن الغذائي والصحة
والمياه والصرف الصحي والنظافة ) (WASHواإلستجابة الى األزمة بشكل عام.
تأثرا أو األكثر عرضة للخطر فيما يتعلق بتغذية الرضع وصغار األطفال.
تحديد الفئات األكثر ً
دراسة الحاجة الى تدخالت متعلقة بتغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ وتحديد الوسائل وأساليب البرمجة
األكثر فعالية لتحسين ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال.
تزويد مجموعات التأييد والحشد بالمعلومات الالزمة ودعم جلب الموارد من خالل تسليط الضو على االحتياجات.
إنشا قاعدة بيانات أساسية لتغذية الرضع وصغار األطفال.
قياس تطور ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال من خالل مقارنة الدراسة األساسية بالدراسة التي تمت ما بعد
التدخل .قد يساعد هذا األمر على تقييم فعالية البرنامج.

 .2متى يجب أن أقوم بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ؟
 عند بد حالة طوارئ
 في حال حدوث تغيير في األوضاع قد يؤثر على تغذية الرضع وصغار األطفال
 خالل تطبيق برنامج متعلق بتغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ˛ تساعد الدراسات الدورية المنتظمة على
تقييم فعالية االستجابة .يمكن القيام بها سنويَا على األقل أو في نهاية البرنامج ،وذلك بحسب مدة البرنامج.

 .3من هي الفئة المستهدفة؟
 الفئة المستهدفة هي مقدمي الرعاية للرضع وصغار األطفال بين  0و  23شهر المتأثرين بحالة طوارئ معينة

 .4أين يجب أن أقوم بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ؟
 يمكن القيام بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ في أماكن عديدة ،كالمناطق اإلدارية أو
المجموعات المستفيدة من مركز صحي ما أو مخيمات النازحين أو الالجئين أو مناطق كسب الرزق.
 يمكن أن تلعب مصادر كسب الرزق دو ًرا ها ًما في ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال ،وذلك من خالل تأثيرها
على األمن الغذائي ،وتوفّر بعض األغذية والقدرة على شرائها ،وممارسات الرعاية.
 القيام بدراسات وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في مناطق متجانسة من ناحية ممارسات تغذية الرضع وصغار
األطفال يساعد على تصميم إستجابة مناسبة يستفيد منها معظم األشخاص في هذه المناطق.

 .5ما هي المنهجية التي يجب أن أستعملها؟
 يجب جمع المعلومات المتوفرة من المصادر الثانوية ،بما فيها الدراسات االستقصائية الصادرة عن برنامج االستقصا ات
الديمغرافية والصحية  DHSوعن ال MICSوعن الجمعيات غير الحكومية باإلضافة الى الدراسات والبرامج ،وذلك قبل
البد بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال .هذه المصادر تعطي معلومات عامة عن الوضع وقد تغني عن جمع
وجدت.
المعلومات األولية في حال ِ
ضلة لدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال هي االستقصا ات الشاملة أو تلك المبنية على عينات
 المنهجية المف ّ
عشوائية تمث ّل المجموعة ،في حال كان ذلك ممكنَا.
 عادة ً ما يكون القيام بهذا النوع من الدراسات خالل بداية حالة الطوارئ غير ممكن .في هذه الحالة ،يمكن أن تعطي دراسة
سريعة للوضع فكرة أولية عن وضع تغذية الرضع وصغار األطفال.

دراسات وضع تغذية الرضع وصغار األطفال التمثيلية
 من األفضل القيام بدراسة على صعيد الوحدة األسرية من خالل القيام بمقابالت مع مقدمي الرعاية لألطفال ما دون ال23
شهر ،بشكل يمثّل المجموعة المعنيّة إذا كان ذلك ممكنًاّ ،
ألن ذلك يعطي معلومات متينة عن الوضع ويسمح بالقيام
بمقارنات مع دراسات الحقة أودراسات متعلقة بمواقع أخرىّ .إال ّ
أن هذه المنهجية غير ممكنة في كثير من األحيان عند
بد حالة الطوارئ  .حينها ،تسمح الدراسات السريعة بإعطا معلومات سريعة للبد بالبرمجة.
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 وسائل اختيار العينة إلجرا دراسة تمثيلية حول وضع تغذية الرضع وصغار األطفال هي نفسها التي تستعمل للدراسات
القياسية ،كال : SMARTدراسات شاملة وعينات عشوائية ،كاالختيار العشوائي البسيط للعيّنة واالختيار المنهجي
واالختيار العنقودي.
 يجب احتساب العيّنة الالزمة للدراسة بحسب أهداف الدراسة والمستويات المتوقعة للمؤشرات األساسية التي نو ّد قياسها
(يتم تحديدها من خالل المعلومات الموجودة) والدقّة المطلوبة .يتم احتساب العيّنة الالزمة للدراسة بطريقة مختلفة إذا كان
الهدف من الدراسة هو دراسة الوضع الحالي (دراسة تُقام مرة واحدة) ،مقارنةً بدراسة تهدف الى تقييم الفارق بين
دراستينً ،
مثال دراسة أي تغيير في ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال بعد تطبيق برنامج معين (مراجعة إرشادات
 CAREوبطاقة احتساب العينة في القسم .)21
 تهدف مجموعات التركيز الى جمع المعلومات النوعية بشكل أساسي .يمكن استعمالها قبل القيام بدراسة على صعيد الوحدة
األسرية لفهم البيئة المحيطة بتغذية الرضع وصغار األطفال ولتحديد المؤشرات التي يجب قياسها بشكل أفضل .أيضًا،
يمكن القيام بها قبل أو بعد الدراسة على صعيد الوحدة األسرية لوضع النتائج في إطار أوضح .يجب أن تمثّل مجموعات
التركيز المجموعة الكبرى بقدر المستطاع (اختيار المجموعات للمقابلة بشكل عشوائي) .قد يكون من المهم القيام
بمجموعات تركيز مع مجموعات مختلفة ،كاألمهات ،واالبا  ،وأفراد أخرى من العائلة ،والعاملين الصحيين ،وقادة
الجماعة ،للوقوف عند االختالفات ومستويات التأثير .من الصعب تحديد العدد الالزم لمجموعات التركيز ّ
ألن ذلك يعتمد،
في الحاالت المثالية ،على التوقف عن الحصول على معلومات جديدة .يفضّل أن تضم مجوعات التركيز من ستة الى
عشرة مشاركين يكون من السهل عليهم التحدث أمام بعضهم البعضً ،
مثال أشخاص من نفس الطبقة االجتماعية أو الجنس
أو العرق.

المستندات المرتبطة واإلرشادات
الدراسات السريعة
 يمكن القيام بمجموعات التركيز أو المقابالت خالل الدراسات السريعة .يمكن استعمال نفس األسئلة التي تستعمل في
االستقصا ات التمثيلية ّإال ّ
صغيرا .مما
أن العينات ستتضمن المجموعات التي يسهل الوصول إليها وحجم العينة سيكون
ً
يعني أنّه لن يمكن تعميم النتائج على المجموعة الكبرى بكاملها .في هذه الحالة ،ستعطي النتائج لمحة عن وضع المجموعة
التي شملتها الدراسة السريعة.
 تسمح مجوعات التركيز بالحصول على كمية وافرة من المعلومات من أشخاص مختلفين في الوقت ذاته ،ما يوفر الكثير
من الوقت والموارد .قد ال تستطيع القيام بعدد كبير من مجموعات التركيز .في هذه الحالة ،يمكن تحديد المجموعات التي
تش ّكل مقابلتها أولوية من خالل معلومات سابقة عن ضعف المجموعات المختلفة وتأثيرها على رعاية الرضع وصغار
األطفال وتغذيتهم.
 إذا لم تتمكن من جمع عدد من األشخاص ،يمكنك القيام بمقابالت فردية .ال يوجد عدد محدد من المقابالت ،بل يعتمد عدد
المقابالت على حجم المنطقة والوقت والموارد المتاحة لهذه الدراسة.
أن الهدف من الدراسات السريعة ليس تمثيل المجموعة الكبرى بشكل كاملّ ،إال ّ
 بالرغم من ّ
أن اختيار مقدمي الرعاية للقيام
بالدراسة السريعة يجب أن يتم بطريقة عشوائية بقدر المستطاع .في بلدة معينة ،يمكن القيام بذلك من خالل الذهاب الى
وسط البلدة ورمي قلم في الهوا واتباع اتجاه القلم حتى الوصول الى طرف البلدة .يجب عندها مقابلة كل األشخاص
المؤهلين للدراسة الذين يسكنون على الجهة اليمنى من الخط الذي تم رسمه من وسط البلدة الى طرفها ،الى حين الوصول
للعدد المطلوب .إذا لم يتم الوصول الى العدد المطلوب مع الوصول الى طرف البلدة ،يجب رسم اتجاه جديد باستعمال
تقنية رمي القلم واختيار المشاركين كما سبق.
 يمكن أيضًا استعمال تقنية كرة الثلج الختيار العينات .تعتمد هذه التقنية على الطلب من أول عائلة تمت مقابلتها أن تشير
الى عائلة أخرى لديها رضّع أو أطفال صغار ،وهكذا دواليك .تساعد هذه التقنية على توفير الوقت والموارد ّإال أنها تقلّل
من مدى تمثيل العينة للمجموعة وقد تشير العائالت الى عائالت أخرى تعرفها ً
مثال مما قد يؤدي الى مقابلة عائالت من
نفس المستوى االجتماعي.
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 من المستحسن أن يكون األشخاص المختارين في العينة مبعثرين على كافة المنطقة التي يراد دراستهاّ .
مثال ،إذا كانت
الدراسة على صعيد بلدة ،يجب أن تشمل الدراسة عدة أحيا من البلدة .في المناطق اإلدارية األوسع ،يجب أن تشمل
الدراسة عدة ضيع .في كل حي أو ضيعة ،يجب تكرار العملية التي تم تفصيلها سابقًا .يجب أخذ االختالفات االجتماعية
يسرا في منطقة معينة سوف يعطي صورة
واالقتصادية بعين االعتبار قدر المستطاع .شمل األجزا الميسورة واألقل ً
فقرا سوف يعطي صورة عن وضع العائالت األكثر ضعفًا.
شاملة ،بينما التركيز على األحيا األكثر ً
 إذا كان الوقت أو الوضع األمني ال يسمحان بالقيام بالدراسة في المجتمع أو على صعيد األسرة ،يمكن القيام بمجموعات
التركيز أو المقابالت في مكان تج ّمع األشخاص ،كمراكز التسجيل أو أماكن توزيع الطعام أو المراكز الصحية .في بعض
الحاالت ،يمكن استعمال وسائل التكنولوجيا للوصول الى المجموعات المستهدفة ،كمقدمي الرعاية من خالل مدونات
األمهات ،أو القيام بدراسات سريعة من خالل الحاسوب باستعمال االستقصا ات عبر االنترنت .يجب التنبه الى ّ
أن
المعلومات الصادرة عن هذه الدراسات قد تكون منحازة ألنها تمثل مجموعة معينة من األشخاصً .
مثال ،المعلومات التي
تم جمعها من المراكز الصحية قد تعطي فكرة مبالغة عن مشاكل تغذية الرضع وصغار األطفال بما ّ
أن الوضع الصحي
والغذائي لهؤال األطفال باإلضافة الى ممارسات التغذية الخاصة بهم قد تكون جميعها أسوأ من المجموعة األكبر.
 يمكن أيضّا مقابلة أشخاص مفتاح يُعتبرون مصادر رئيسية للمعلومات ،كالعاملين الصحيين والمتطوعين في المجتمع.
يجب أن يتم التركيز في المقابلة على الفهم العام للوضع ،وممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال ،والمشاكل اإلضافية
التي ظهرت بسبب حالة الطوارئ ،كاستعمال بدائل الحليب أو مشاكل الرضاعة أو التغذية التكميلية .ال يجب أن تتطرق
المقابلة الى طلب أرقام معينة كنسبة األطفال الذين يتم إرضاعهم ّ
ألن األشخاص الذين تتم مقابلتهم لن يستطيعوا اإلجابة
على هذا السؤال على األرجح.
 يمكن أن تكون المالحظة المباشرة مفيدة أيضًا .يمكن أن تكون:
o

ّ
منظمة :يبحث الشخص الذي يقوم بالمالحظة المباشرة عن ممارسات أو أغراض أو أحداث محددة ،كالرضاعة
أو وضع النظافة في المناطق التي تكثر فيها التغذية االصطناعية أو المأكوالت المتوفرة للتغذية التكميلية أو عدم
توفرها.

o

غير منظمة :يراقب الشخص الذي يقوم بالمالحظة المباشرة كيفية سير األمور بشكل عام والمشاكل الموجودة.
ّ
مثال ،يمكن لهذا الشخص القيام بجولة استطالعية ضمن مسار محدد في المخيم أو الضيعة ومراقبة نشاطات
األشخاص ومحيطهم ،مما قد يعطي معلومات مفيدة.

المستندات المرتبطة واإلرشادات

 .6ما هي المؤشرات التي يجب قياسها؟
 من األفضل دائ ًما استعمال المؤشرات الموحدة التي تم التوافق عليها عالميًّا ،ألنّها مثبتة وتسمح بالمقارنة ما بين سياقات
مختلفة.
 باإلضافة الى دراسة الوضع الحالي ،من المهم أيضًا التحقق من التغيرات التي حصلت بسبب حالة الطوارئ.

مؤشرات ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال
 المؤشرات التي يجب استعمالها بشكل أساسي هي مؤشرات ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال الصادرة عن منظمة
الصحة العالمية واليونيسف (راجع اإلرشادات في األسفل) .قد ال يصلح استعمال هذه المؤشرات كلها وذلك يعتمد على
الوضع وعلى أهداف الدراسة.
هناك  15مؤشر:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

البد المبكر بالرضاعة
الرضاعة الحصرية لألطفال ما دون الستة أشهر
إكمال الرضاعة حتى عمر السنة
إدخال األطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية
الحد األدنى من التنوع الغذائي
الحد األدنى لعدد الوجبات
الحد األدنى المقبول للنظام الغذائي
تناول األطعمة الغنية بالحديد واألطعمة المدعمة بالحديد
ي وقت
األطفال الذين ت ّم إرضاعهم في أ ّ
إكمال الرضاعة حتى عمر السنتين
الرضاعة المناسبة للعمر
الرضاعة الطاغية تحت عمر الستة أشهر
مدة الرضاعة
استعمال زجاجة الحليب
عدد مرات إطعام الحليب لألطفال الذين ال يرضعون

 يمكن قياس مؤشرات أخرى ،بحسب الوضع وأهداف الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

عدد مرات اإلرضاع
التغير في عدد مرات اإلرضاع مقارنة بما قبل حالة الطوارئ
أسباب مشاكل الرضاعة ،إذا وجدت
التغير في ممارسات التغذية بشكل عام مقارنة بما قبل حالة الطوارئ
مصدر بدائل الحليب ،إذا تم استعماله
مصدر المياه المستعملة لتحضير بدائل الحليب
توفر األماكن والمعدات الالزمة لتحضير بدائل الحليب
مصدر األطعمة التكميلية التي يتم إعطاؤها لألطفال
اإلطعام بالكوب

 باإلضافة الى مؤشرات تغذية الرضع وصغار األطفال ،يجب تسجيل بعض المعلومات العامة كالموقع والعمر والجنس
والحالة (الجئ ،نازح .)... ،من المهم تحديد العمر بدقة ّ
ألن العمر سيحدد من هم األطفال الذين ستشملهم الدراسة
والمعلومات التي سيتم استخدامها الحتساب المؤشرات المختلفة.

تغطية برنامج تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ
 .1أيضًأ ،قد تكون دراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ فرصة لتقييم تغطية برامج تغذية الرضع
وصغار األطفال الجاريةً .
مثال ،يمكن سؤال مقدّم الرعاية ،ضمن برنامج استجابة يتض ّمن مشورة تهدف الى تغيير
السلوك ،إذا شارك(ت) في مجموعة من مجموعات المشورة أو إذا تلقّى/تلقّت مشورة في المنزل خالل الشهر الماضي،
بحسب أنواع الخدمات التي يقدمها البرنامج.

المستندات المرتبطة واإلرشادات

 .7كيف يمكن أن أختار المؤشرات التي أريد قياسها؟
 .2يجب اختيار المؤشرات التي يجب قياسها بنا ً على تحليل للوضع ،بما في ذلك من معلومات عن فترة ما قبل األزمة،
واألثر المحتمل لحالة الطوارئ على ممارسات معينة من ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال ،والثغرات في
المعلومات.
 .3قبل البد بتحضير أسئلة الدراسة ،يجب أن:
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 oتسأل نفسك ماذا تريد أن تعرف من خالل الدراسة
 oتضع الئحة بالمؤشرات والمعلومات المهمة لك
 oتضع خطة للتحليل تتض ّمن المجموعة المستهدفة والمؤشرات والتحاليل التي قد تكون مهمة على صعيد
المجموعات الفرعية
 oتحضر أسئلة االستمارة بنا ّ على خطة التحليل
 .4يعتمد خيار المؤشرات التي يجب قياسها على أهداف الدراسة والسياق والثغرات في المعلومات والمصادر.
أن االستمارة الطويلة والتي تحتوي على أسئلة كثيرة تستهلك وقت طرفي المقابلة ّ
تنس ّ
وأن كلّما كانت االستمارة أطول،
 .5ال َ
كلّما زاد خطر تعب طرفي المقابلة وتدني جودة اإلجابات .لذلك يجب إبقا االستمارة في الحد األدنى من الطول .ال يجب
أن تضم االستمارة مؤشرات غير مرتبطة بأهداف الدراسة أو يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى.
ً
مثال ،تتض ّمن إرشادات ال SENS UNHCRالمؤشرات التالية التابعة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف ،ألنّه يعتقد أنّها
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األهم في سياق الالجئين:
 .1البد المبكر بالرضاعة
 .2الرضاعة الحصرية لألطفال ما دون الستة أشهر
 .3إكمال الرضاعة حتى عمر السنة
 .4إكمال الرضاعة حتى عمر السنتين
 .5إدخال األطعمة الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية
 .6تناول األطعمة الغنية بالحديد واألطعمة المدعمة بالحديد
 .7استعمال زجاجة الحليب لألطفال ما بين الصفر و  23شهر
 .8عدد مرات إطعام الحليب لألطفال الذين ال يرضعون
 .7في الحاالت حيث استعمال بدائل الحليب شائع ،يجب استخدام عدد أكبر من المؤشرات المرتبطة بشرائها وتحضيرها
واستعمالها ،مقارنة بالحاالت التي يندر فيها استعمال بدائل الحليب.

 .8هل يمكنني دمج دراسة تغذية الرضع وصغار األطفال مع دراسة سريعة متعددة القطاعات؟
 يجب أن تحتوي الدراسة السريعة متعددة القطاعات مثل دراسة ال IASCعلى دراسة عن تغذية الرضع وصغار األطفال.
تتطرق األسئلة في الدراسات السريعة متعددة القطاعات الى مشاكل تغذية الرضع وصغار األطفال ،كالرضاعة
 يمكن أن
ّ
واالهتمام باألطفال الذين ال يرضعون والتغذية التكميلية ،باإلضافة الى أسئلة حول االحليب االصطناعي وأنواع الحليب
األخرى وزجاجات الحليب واللهايات أو المصاصات.

المستندات المرتبطة واإلرشادات

 .9هل يمكنني دمج دراسة تغذية الرضع وصغار األطفال مع دراسات التغذية القياسية ،كدراسات ال
SMART؟
 يمكن دمج دراسة تغذية الرضع وصغار األطفال مع دراسات التغذية القياسية ،كدراسات ال ، SMARTولكن هناك عقبات
متعلقة باالختالف في المجموعات المستهدفة وحجم العينة المطلوبة .باإلضافة الى ذلك ،دمج الدراستين قد يزيد من خطر
عدم الدقة في القياسات واإلجابات والتسجيلّ ،
ألن المسؤولين عن األسئلة في الدراسة والعائالت قد يتعبون إذا كانت
االستمارة طويلة جدًّا.
 في الحاالت التي ال تسمح فيها الموارد بالقيام بدراستين مستق ّلتين والتي يتم فيها التخطيط لدراسة غذائية قياسية ،يمكن
إضافة بعض األسئلة عن تغذية الرضع وصغار األطفال إلعطاء تقييم مبدئي حول وضع تغذية الرضع وصغار األطفال،
مع العلم ّ
طورت ال UNHCRمستند حول دمج دراسات تغذية الرضع وصغار األطفال مع
أن دقّة النتائج ستكون متدنيةّ .
الدراسات الغذائية القياسية ،مع اختيار العينات وحجمها بحسب متطلبات الدراسات القياسية (أنظر في األسفل).
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 يمكن أيضًا دمج دراسات تغذية الرضع وصغار األطفال مع الدراسات الغذائية القياسية مع استعمال منهجية الدراسات
القياسية (من ناحية أعداد المجموعات المستهدفة ،واختيار العينات) ولكن مع توسيع المجموعة المستهدفة لتشمل األطفال
من  0الى  6أشهر وزيادة عينة األطفال ما بين ال 0و 23شهر ،للحصول على الدقة الكافية .من الناحية العمليّة ،هذا يعني
أنّه سيتم قياس األطفال من عمر  0الى  6أشهر في الوحدات األسرية الموجودة في الدراسةّ ،
وأن الوحدات األسريّة التي
تحتوي على أطفال من عمر  0الى  6أشهر وال تحتوي على أطفال أكبر سنًّا يجب أن يتم ض ّمها الى مجموعات دراسة
وضع تغذية الرضع وصغار األطفال .بما ّ
شهرا لدراسة وضع تغذية الرضع وصغار
أن حجم عينة األطفال من  0الى 23
ً
األطفال سوف يكون أكبر من حجم العينة للدراسة القياسية ،يجب ض ّم عدد أكبر من الوحدات األسريّة في دراسة وضع
تغذية الرضع وصغار األطفال.

.10

دراسات المعرفة والسلوك والممارسة

 قد تعطي إضافة أسئلة متعلقة بالمعرفة والسلوكيات حول تغذية الرضع وصغار األطفال معلومات هامة لتصميم برنامج
معين ،بحسب أهداف الدراسة والموارد.
 قد يتم استعمال هذه األسئلة أيضًا لمتابعة تأثير برنامج ما على سلوكيات المجموعة المستهدفة وممارساتها ومعرفتها من
خالل مقارنة نتائج الدراسة األولية بالدراسة النهائية.
 دراسات المعرفة والسلوك والممارسة المتعلقة بتغذية الرضع وصغار األطفال يمكن أن تدمج مع دراسات المعرفة
والسلوك والممارسة المتعلقة بقطاعات أخرى ،كال WASHأو الصحة ،ولكن تبقى العقبات ذاتها المتعلقة بالمجموعة
المستهدفة وحجم العينة وطول الدراسة مثل تلك المرتبطة بدراسات ال. SMART
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أين يمكن أن أجد أسئلة لدراسات وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟

 يمكن إيجاد الئحة من األسئلة النموذجية لدراسات وضع تغذية الرضع وصغار األطفال في عدد من اإلرشادات (انظر في
األسفل) .هناك أمثلة عن أسئلة عددية في المرفق  1وأسئلة نوعيّة في المرفق .2
 من المهم استعمال األسئلة النموذجية ألنّه قد ت ّم التحقّق منها .لكن يجب تكييف األسئلة مع المأكوالت والمشروبات الشائعة
في منطقة الدراسة .قد تجد ّ
ضرة مسبقًا – يفضّل في
أن هناك مجموعة من األسئلة المناسبة للسياق الذي تعمل فيه المح ّ
هذه الحالة استعمال هذه األسئلة إذا كان قد ت ّم التحقّق منها من قبل مجموعة عمل قطاع التغذية.
 أذا كنت بحاجة للمزيد من األسئلة ،تذ ّكر أنّه يجب كتابة األسئلة باتباع بعض القواعدً ،
مثأل :يجب أن يكون السؤال محدّد،
ال يجب أن يحمل السؤال أحكا ًما وال أن يقود الى الجواب ،يجب استعمال كلمات سهلة (انظر الى الجدول أدناه).
الرجعيّة للتأكد من الدقة.
 يجب ترجمة األسئلة بدقّة ويجب استعمال الترجمة ّ

المستندات المرتبطة واإلرشادات
جدول :أمثلة عن صياغة األسئلة
أسئلة ضعيفة الصياغة

أسئلة جيدة الصياغة

مالحظات

هل ترضعين (االسم) حاليًّأ؟

هل ت ّم إرضاع (االسم) البارحة خالل

كلمة "حاليًّا" ليست محدّدة .قد يفهم

النهار أو الليل؟

الشخص أنّها تد ّل على الساعتين
األخيرتين أو اليومين األخيرين.

إذا كنت ترضعين (االسم) ،كم من الوقت

هل أرضعت (االسم) يو ًما؟

سؤالين في سؤال واحد.

انتظرت قبل وضع طفلك على الثدي؟

بعد كم من الوقت وضعت (اسم) ألول

ليس من الواضح كيف سيتم تسجيل

مرة على الثدي بعد الوالدة؟

اإلجابة لألمهات اللواتي لم يرضعن.
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قد يكون من األسهل تذ ّكر الفعل مقارنة
بتذكر الوقت.
هل تعطين (االسم) أية أطعمة صلبة؟

هل أكل (االسم) أية أطعمة صلبة أو شبه

ال يوجد ذكر للوقت ،لذلك قد يفهم

صلبة أو طرية البارحة خالل النهار أو

الشخص أننا نتكلم عن اليوم أو البارحة أو

الليل؟

األسبوع الماضي.
يجب التوضيح ّ
أن السؤال يتناول األطعمة
الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية بهدف
احتساب المؤشر بدقة.
كلمة "هل تعطين" قد تؤدي الى اإلجابة
ع ّما تعطيه األم لطفلها فقط ،دون األخذ
بعين االعتبار أنّه قد يت ّم إطعام الطفل من
قبل أشخاص آخرين.

بأي تكرار ترضعين (االسم)؟

كم مرة أرضعت (االسم) البارحة خالل

كلمة "تكرار" عامة جدًّا و قد يصعب

الليل والنهار؟

فهمها.
ال يوجد ذكر للوقت ،لذلك قد يفهم
الشخص أننا نتكلم عن اليوم أو البارحة أو
األسبوع الماضي.
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من المهم أن يتم طرح األسئلة كما هي مكتوبة لضمان ّ
أن طريقة القياس موثوقة.
يجب القيام بالترجمة والترجمة الرجعية مسبقًا للتأكد من الدقة والتوحيد .قد ال يوجد كلمة موحّدة تفسّر الرضاعة الحصرية
ً
مثال في كل اللغات ،لذلك يجب الحصول على اإلجماع قبل الترجمة.
يجب تجربة األسئلة واالتفاق على أية تعديالت مع جميع األشخاص المسؤولين عن طرح األسئلة في الدراسة للحصول
على منهجية موحدة.
يجب اختيار األشخاص المسؤولين عن طرح األسئلة في الدراسة بحسب السياق .قد يكون اختيار الذكور غير مناسبًا في
بعض الحاالت ً
مثال ّ
ألن مقدمات الرعاية قد ال يشعرن باالرتياح في اإلجابة على األسئلة .في بعض السياقات ،قد يكون
من المهم أخذ الدين والعرق بعين االعتبار أيضًا.
يجب اختيار األشخاص المسؤولين عن طرح األسئلة في الدراسة وتدريبهم بعناية كي يظهرون سلوك متعاطف تجاه
مقدمي الرعاية ،ويكونون قادرين على على شرح هدف الدراسة بوضوح ،وعلى شرح بعض األسئلة التي يصعب فهمها
لمقدمي الرعاية وعلى تحليل اإلجابات ،بطريقة موحّدة.
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كيف يجب أن أجري المقابالت؟

ما هي األمور األخالقية التي يجب أن أتنبّه لها؟

ّ
المطلعة من مقدم الرعاية قبل البد بأية مقابلة.
يجب الحصول على الموافقة
بشكل عام ،ال تتطلب الدراسات التي تهدف الى إعطا معلومات لالستجابة االنسانية الى موافقة رسمية من قبل لجنة
أخالقية معينةّ ،إال ّ
أن ذلك يختلف بحسب البلد والجمعية.
يجب أخذ بعض المبادئ األخالقية (الموجودة أدناه) بعين االعتبار عند القيام بدراسة لوضع تغذية الرضع وصغار
األطفال.
يجب إعالم السلطات المعنية ،كوزارة الصحة والسلطات المحلية والمجتمعات المحلية ،بالدراسة.
تترتّب على كل دراسة بعض التكاليف .لذلك ،يجب التأكد من ّ
أن نتائج الدراسة سوف تؤمن بعض الفوائد فيما يتعلق
بإعطا معلومات مهمة لالستجابة .هذا ال يعني ّ
أن الدراسة سوف تؤدي بشكل مباشر الى المزيد من المساعدة االنسانية،
إنما يعني ّ
تكون إضافة ذات قيمة لتصميم االستجابة.
أن الدراسة سوف ّ

ال تؤذي
 يجب أن تأخذ بعين االعتبار أي خطر محتمل للمشاركين وأن تتجنّبه.
ّ
 في بعض الحاالت ،قد يكون من األفضل تجنّب القيام بالدراسة واستبدالها بجمع المعلومات من خالل وسائل أخرى .مثال،
قد يتعرض المشاركين لتهديد عسكري أو سياسي في حال مشاركتهم بأية دراسة في بعض الحاالت ،أو قد تكون المجموعة
المستهدفة مستاءة من العمل االنساني.
 قد تتعلق بعض المخاطر أيضًا باأللم النفسي الذي قد يسبّبه استذكار بعض التجارب القاسية .يجب تدريب األشخاص
المسؤولين عن طرح األسئلة في الدراسة على كيفية التعامل مع هذه الحاالت قدر المستطاع وعلى تحويلها للحصول على
الخدمات الالزمة .بشكل عام ،يجب أن يعرف األشخاص المسؤولين عن طرح األسئلة في الدراسة كيفية التحويل الى كافة
الخدمات المتاحة ،كالخدمات الطبية وخدمات الحماية وغيرها.

السّ ّريّة
 يجب االحتفاظ بالمعلومات بشكل سري ،ومن األفضل جعل المعلومات مجهولة االسم ،من خالل عدم جمع المعلومات
الشخصية (كاالسم) التي قد تسمح بالتعرف على المشاركين.
 إذا كانت المعلومات تحتوي على أسماء أو تفاصيل تعريفية أخرى ،يجب الحفاظ على سرية المعلومات من خالل إبقائها
آمنة في كل األوقات.
 إذا ت ّم تحديد مشاكل معينة لدى إحدى العائالت المشاركة مما تطلّب كتابة األسماء وتحويل العائلة لالستفادة من الخدمات
الالزمة ،يجب تسجيل التفاصيل بشكل منفصل عن الدراسة.

الموافقة المطلعة
 بهدف احترام مبدأ االستقاللية ،يجب طلب الموافقة المطلعة من المشاركين .الخيار المستقل هو الخيار الذي ت ّم أخذه عن
قصد وفهم ودون تأثيرات مسيطرة .الملحق رقم  3يحتوي على مثل عن ذلك.
 يجب إعطاء المشاركين قدر كافي من المعلومات ،كهدف الدراسة ونوع المعلومات المطلوبة ومدة الدراسة ،كي يستطيعوا
القيام بخيار ّ
مطلع عن مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في الدراسة.
 القيام بالخيار بدون تأثيرات مسيطرة يعني التأكد من أنّه ال يوجد أي ضغط على األشخاص للمشاركة أو عدم المشاركة من
قبل العاملين الصحيين ً
مثال أو األشخاص المسؤولين عن الدراسة أو المجموعات العسكرية أو السياسية أو أفراد العائلة.
يجب أن يشير مستند المعلومات بوضوح الى ّ
أن المشاركة في الدراسة أو عدمه لن يؤثر على الدعم المحتمل الذي قد
يحصلون عليه .القيام بالخيار بدون تأثيرات مسيطرة يعني أيضًا أنّه ال يجب إغراء األشخاص بالمشاركة من خالل إعطائهم
الحوافز.

المستندات المرتبطة واإلرشادات

.14

ما هو عدد الموظفين الذي أحتاج إليه للقيام بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟

ً
أوال ،نحن بحاجة الى منسّق عام للدراسة لديه الكفاءة الالزمة في تصميم منهجية الدراسة واحتساب حجم العينة وتحضير

أسئلة الدراسة وتدريب الفرق واإلشراف عليها وتدخيل المعلومات (يمكن أيضًا توظيف أشخاص إلدخال المعلومات)
وتحليلها وكتابة التقرير النهائي.

10

 باإلضافة الى ذلك ،نحن بحاجة الى فرق من األشخاص المسؤولين عن طرح األسئلة .يجب أن يحتوي كل فريق على
شخص أو شخصين يتكلمون لغة مقدمي الرعاية (ألسباب متعلقة باألمن ولمساعدة األطفال خالل المقابالت ،قد يكون من
األفضل أن يحتوي كل فريق على شخصين يتكلمان اللغة).
 إدارة أربعة فرق هو العدد المثالي ولكن يختلف ذلك بحسب توفر الموظفين والمدة المتاحة للدراسة .من األفضل ّأال يتخطى
عدد الفرق الستة.
 أمور يجب التنبه لها:
o

كلما زاد عدد األشخاص المسؤولين عن طرح األسئلة في الدراسة ،كلما زاد خطر التباين فيما بينهم.

o

كلما زاد عدد األشخاص المسؤولين عن طرح األسئلة في الدراسة ،كلما أصبح التدريب واإلشراف واألمور
اللوجستية أصعب.

o

من المهم جدّا أن يكون هناك فرق قوية وموثوقة من األشخاص المسؤولين عن طرح األسئلة في الدراسة.

ما هي األمور التي يجب التنبه لها عند التحضير لتدريب حول دراسة وضع تغذية الرضع
.15
وصغار األطفال؟







يجب تأمين مكان مناسب لتدريب كل الموظفين طوال مدّة التدريب
يجب إعطا الوقت الكافي للتدريب .عادةً ،يتطلب تدريب حول دراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال  4-3أيام
(ذلك يتض ّمن الوقت الالزم لالختبار الميداني) .يتطلب التدريب  6أيام إذا كان يتض ّمن دراسة  SMARTالقياسية (ذلك
يتض ّمن الوقت الالزم لالختبار الميداني واختبار التوحيد أو المعايرة).
للتمرن
األهداف األساسية للتدريب هي مراجعة األدوار والمسؤوليات لكل فرد من أفراد الفريق وإعطا الوقت الكافي
ّ
على األسئلة (من خالل لعب األدوار واالختبار الميداني) والتأ ّكد من ّ
أن الفرق قادرة على اتّباع اإلجرا ات الصحيحة
الختيار الوحدات األسريّة للحصول على عيّنة تمثيليّة (من خالل الجلسات التدريبية واالختبار الميداني).
الجلسات التدريبية األساسية تتض ّمن :لمحة عامة عن التدريب ،الفرق في الدراسة ،أسئلة الدراسة ،رزنامة األحداث،
اإلجرا ات الميدانية ،التقسيم وجدول األرقام العشوائية (إذا لزم) ،طريقة اختيار الوحدات األسرية (بسيطة ،منهجية بحسب
الدراسة) ،الحاالت الخاصة ،االختبار الميداني.

.16

ما هو البرنامج االلكتروني الذي يمكن أن أستخدمه لتحليل المعلومات؟

 ال يوجد برنامج خاص لتحليل المعلومات المتعلقة بتغذية الرضع وصغار األطفال ENA for SMART .ال يحتوي على
هذه الميزة .يمكن استخدام أي برنامج إلكتروني إحصائي لتحليل هذه المعلومات كال Excelو EpiInfoو. Stata
 بعض الكتيبات تعطي اإلرشادات حول احتساب المؤشرات باستعمال  Excelأو ( EpiInfoانظر في األسفل) وحول شكل
التقارير.

المستندات المرتبطة واإلرشادات

.17

كيف يمكن تفسير نتائج دراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟

 يجب أخذ بعض الظروف بعين العتبار عند التفسير ،كالفصول التي قد تؤثر على توفّر بعض األطعمة والقدرة على
شرائها وعلى بعض ممارسات الرعاية.
 يمكن مقارنة النتائج مع:


نتائج دراسات أخرى ت ّم إجرائها في البلد ،مثل دراسات ال DHSو الMICS



نتائج دراسات سابقة إذا وجدت

المستندات المرتبطة واإلرشادات
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.18

كيف يجب احتساب الميزانية الالزمة لدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟

يجب أن تتض ّمن الميزانية الالزمة لدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال:






تكاليف الموظفين (الرواتب والمصروف اليومي وتكاليف المبيت والتكاليف األخرى)
تكاليف الترجمة
التكاليف اللوجستية ،خاصة فيما يتعلق بالتنقل الى مناطق الدراسة
المعدات :قرطاسية وحاسوب ونسخ عن لوائح األسئلة أو أجهزة إلكترونية إلدخال المعلومات وبرنامج لتحليل المعلومات
ومسجالت صوتية لمجموعات التركيز أو المقابالت مع األشخاص المفتاح.
ً
(مثال :مالبس ،بطاقات تعريف)...،
المعدات الالزمة لألمن والتواصل وإظهار عالمة الجمعية

.19

أين يمكن أن أجد الدعم للقيام بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟

 قد تمتلك بعض الجمعيات مراجعها التقنية الخاصة.
 على الصعيد العالمي ،يمكن إيجاد الدعم من عدّة مصادر ،منها:
 oالفريق التقني سريع االستجابة ( :)Technical Rapid Response Team1يسمح هذا الفريق بإرسال
إختصاصيين تقنيين في مجال تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ وفي الدراسات االستقصائية
لمدة  6أسابيع أو أقل .يمكن ألية جمعية أن تطلب دعم هذا الفريق على أن تكون مهمته ستأتي بفائدة لالستجابة
االنسانية الغذائية على صعيد البلد.
للتواصلtechrrt@internationalmedicalcorps.org :
 oخلية الدعم التقني ( :)Technical Support Cellتتألف هذه الخلية من موظفي جمعيات غير حكومية
وموظفي األمم المتحدة ويمكن أن تقدّم دعم تقني عن بعد حول دراسات وضع تغذية الرضع وصغار األطفال،
فيما يتعلق بالمنهجية واألسئلة وتحليل المعلومات وتفسيرها وإيجاد مصادر خارجية إذا لزم األمر.
للتواصلiycfe.tech.cell@gmail.com :
 :En-net oيسمح هذا المنتدى بطرح أسئلة عن دراسات وضع تغذية الرضع وصغار األطفال .يتم اإلجابة عن
هذه األسئلة من قبل زمال في المجال.

www.en-net.org

.20

معلومات إضافية الزمة للتخطيط لبرنامج يتعلق بتغذية الرضع وصغار األطفال

 عند التخطيط لبرنامج يتعلق بتغذية الرضع وصغار األطفال ،هناك مجموعة من المعلومات التي يجب جمعها كجز من
البحث الذي يهدف الى تحسين تصميم البرنامج .المعلومات النابعة من دراسات وضع تغذية الرضع وصغار األطفال التي
تم تفصيلها أعاله مهمة ولكن يجب إضافة معلومات أخرى عليها ،كتوفر األطعمة المغذية والقدرة على شرائها وتكلفتها
باإلضافة الى تحليل العوائق الذي يهدف الى تحديد العوائق والعوامل التمكينية لتصميم برامج تغيير السلوك المجتمعي .لم
يتم شرح هذه األمور بالتفصيل هنا ّ
ألن ذلك يتعدّى نطاق هذا المستند.

.21

ماذا يجب أن أفعل أو ّأال أفعل؟

إفعل:





قم بإجرا دراسة لوضع تغذية الرضع وصغار األطفال مباشرة بعد بد حالة الطوارئ وعند حصول تغييرات جذرية قد
تؤثر على ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال.
قم بإجرا دراسة لوضع تغذية الرضع وصغار األطفال بشكل تمثيلي قدر المستطاع.
قم بالتحضير لدراسات محتملة قبل حالة الطوارئ من خالل جمع المعلومات األساسية وتحديثها بشكل دائم وتحديد
المؤشرات واألسئلة مسبقًا وتدريب الفرق.
احرص على أن تتض ّمن ميزانيات البرامج وخطط االستعداد تكاليف دراسات وضع تغذية الرضع وصغار األطفال وقم
بالتخطيط لها بشكل مسبق.

http://www.techrrt.org/
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خذ األمور األخالقية بعين االعتبار.
استعمل المؤشرات واألسئلة الموحّدة.
قم باختبار األسئلة والترجمة.
قم بتدريب األشخاص المسؤولين عن طرح األسئلة جيدًا.
استعمل نتائج الدراسات لتحسين التخطيط لالستجابة.
ضع خطة نشر للتأكد من ّ
أن جميع المعنيين ،بما فيهم المجتمع ،لديهم طريقة للوصول الى النتائج بالشكل المناسب.

ال تفعل:
 ال تقم بدراسة بدون تخطيط وتصميم.
 ال تضع الئحة األسئلة قبل اختيار المؤشرات المناسبة ووضع خطة للتحليل.
تطور أسئلة جديدة إذا كان هناك أسئلة جاهزة موحّدة.
 ال ّ
 ال تستعمل أسئلة غير مفيدة في التخطيط للبرامج.
 ال تستعمل استمارة طويلة.
تنس الهدف األساسي من الدراسة.
 ال َ
 ال تستعمل طرق اختيار العينات غير العشوائية إذا كان من الممكن فعل العكس.
 ال تنتقص من تدريب الفرق.
 ال تتخطى العدد األقصى للفرق.
 ال تضع المشاركين في الدراسة أو الموظفين في خطر.

.22

أين يمكن أن أجد أهم المستندات المتعلقة بدراسة وضع تغذية الرضع وصغار األطفال؟

منهجية الدراسات التمثيلية بما
فيها اختيار العينات وحجمها

المراجع الرئيسية
CARE (2010) Infant and Young Child Feeding- Collecting
and Using Data: A Step-by-Step Guide.
CARE (2010) Sample size calculation spreadsheet
UNHCR (2013) Standardised Expanded Nutrition Survey
(SENS) guidelines – Pre Module: Survey steps and sample.
المراجع اإلضافية
MSF (2002) A guide to using qualitative research.
DFID and Evidence for Action (2007) Introduction to
qualitative research methodology.
, in References, Determine the needs. IYCF-E Tool Kit

منهجية الدراسات السريعة
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, in Core tool kit, Key Implementation IYCF-E Tool Kit
Resources, and References, Determine the needs.

MSF (2002) A guide to using qualitative research.
DFID and Evidence for Action (2007) Introduction to
qualitative research methodology.
المراجع الرئيسية

المؤشرات واألسئلة وجمع
المعلومات

WHO/UNICEF (2010) Indicators for assessing infant and
young child feeding practice- Part 1 Definition
WHO/UNICEF (2010) Indicators for assessing infant and
young child feeding practice- Part 2 Measurement
CARE (2010) Infant and Young Child Feeding- Collecting
and Using Data: A Step-by-Step Guide.
CARE (2010) Generic IYCF questionnaire.
UNHCR (2013) Standardised Expanded
Nutrition Survey (SENS) guidelines - Module 3: Infant and
Young Child Feeding
المراجع اإلضافية
SMART Survey Enumerator and accompanying slides can be
adapted for an IYCF assessment.
FAO (2014) Guidelines for
assessing nutrition-related
Knowledge, Attitudes and Practices.
Havard University (2007) Tip sheet on question wording.
MSF (2002) A guide to using qualitative research.
DFID and Evidence for Action (2007) Introduction to
qualitative research methodology.
, in Core tool kit, Key Implementation IYCF-E Tool Kit
Resources, and References, Determine the needs.
المؤشرات الرئيسية
WHO/UNICEF (2010) Indicators for assessing infant and
young child feeding practice- Part 2 Measurement

احتساب المؤشرات وإدخال
المعلومات وتحليلها وكتابة
التقرير

CARE (2010) Infant and Young Child Feeding- Collecting
and Using Data: A Step-by-Step Guide.
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CARE (2010) Excel data entry sheet
CARE (2010) Excel report card template
CARE (2010) Chi-square test calculation
UNHCR (2013) EpiInfo data entry and analysis in
Standardised Expanded Nutrition Survey (SENS) guidelines Module 3: Infant and Young Child Feeding
المؤشرات اإلضافية
MSF (2002) A guide to using qualitative research.
DFID and Evidence for Action (2007) Introduction to
qualitative research methodology.
, in References, Determine the needs. IYCF-E Tool Kit

CDC Distinguishing Public Health Research and Public
Health Non research.

األمور األخالقية

LSHTM Ethical issues in data collection in The use of
epidemiological tools in conflict-affected populations.
UNHCR (2013) Approaching community and households and
informed consent forms in Standardised Expanded Nutrition
Survey (SENS) guidelines – Pre Module: Survey steps and
sample.

 مثل عن الئحة األسئلة الك ّميّة:1 الملحق رقم
الفريق

.1

 موقع المقابلة.2
----------------------------------------------------------------------------- الرقم العريفي للوحدة األسريّة.3
----------------------------------------------------------------------------- الرقم التعريفي للطفل.4
ً
)2  أو1 :(مثال
عدد األطفال الذين ت ّمت مقابلتهم ضمن الوحدة األسرية الواحدة
-----------------------------------------------------------------------------ما هو اسم طفلك أو طفلتك؟
ال تكتب االسم من أجل السرية ولكن استعمل االسم خالل المقابلة

.5

 كم يبلغ (االسم) من العمر باألشهر؟.6
------------------------------------------------------------------------------

15

 .7ما هو تاريخ ميالد (االسم)؟
اليوم-الشهر-السنة
----------------------------------------------------------------------------- .8ما هي جنسية (االسم)؟
ال تقرأ اإلجابات بصوت عالي
 oأ
 oب
 oآخر
 oال أعرف
 .9حدّد
حدّد الجنسية إذا كانت اإلجابة "آخر"
----------------------------------------------------------------------------- .10هل (االسم) هو ذكر أم أنثى؟
 oذكر
 oأنثى
 .11متى تركت مكان إقامتك األساسي؟

إذا لم يعرف ،اكتب 01101/2000

اليوم-الشهر-السنة
----------------------------------------------------------------------------- .12أين كنت يوم أمس؟
----------------------------------------------------------------------------- .13متى أتيت الى ...؟

اليوم-الشهر-السنة
------------------------------------------------------------------------------

 .14اآلن أود أن أسألك عما أطعمت (االسم) البارحة

 .15هل ت ّم إرضاع (االسم) البارحة خالل النهار أو الليل؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .16كم مرة أرضعت (اسم) البارحة خالل الليل والنهار؟
سجّل  99إذا ال تعرف
 .17هل غيرت عدد مرات رضاعة (االسم) منذ بدأت برحلتك؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .18هل ترضعين (االسم) حال ًيا أكثر أو أقل من قبل البدء برحلتك؟
 oأكثر
 oأقل
 oال أعرف
 .19هل كان هناك أية صعوبات في إرضاع (االسم) البارحة؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .20ما كانت الصعوبات في إرضاع (االسم) البارحة؟
ال تقرأ اإلجابات بصوت عالي .قد يكون هناك أكثر من إجابة واحدة لهذا السؤال.
 oالطفل ال يستطيع المص
 oالطفل يرفض الرضاعة
 oاألم متوترة
 oاألم مريضة
 oاألم لم تأكل ما يكفي من الطعام
 oجودة الحليب متدنية
 oانسداد مجاري الحليب
 oمخزون الحليب ال يكفي
 oال يوجد خصوصية
 oآخر
 oال أعرف
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 .21حدّد
إذا كانت اإلجابة "آخر"
----------------------------------------------------------------------------- .22اآلن أود أن أسألك عن بعض األدوية والفيتامينات التي يتم إعطائها أحيانًا لألطفال
 .23هل تم إعطاء (االسم) أية أدوية أو فيتامينات البارحة خالل الليل أو النهار؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .24هل تم إعطاء (االسم) <االسم المحلي لمحلول اإلماهة الفموي> البارحة خالل الليل أو النهار؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .25اآلن أود أن أسألك عن بعض السوائل التي قد يكون (االسم) شربها البارحة خالل الليل أو النهار
 .26هل شرب (االسم) الماء البارحة؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .27هل شرب (االسم) حليب اصطناعي البارحة؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .28كم مرة شرب (االسم) الحليب االصطناعي البارحة خالل الليل أو النهار؟
سجّل  99إذا ال تعرف
 .29من أين حصلت على الحليب الصطناعي الذي أعطيته ل(االسم) البارحة؟
ال تقرأ اإلجابات بصوت عالي .قد يكون هناك أكثر من إجابة واحدة لهذا السؤال.
 oحصلت عليه من المنزل من حيث أتيت
 oاشتريته من المحل
 oتم التبرع به من قبل الجمعيات الخيرية
 oأعطاني إياه صديق
 oآخر
 oال أعرف
 .30حدّد
إذا كانت اإلجابة "آخر"
----------------------------------------------------------------------------- .31ما هو المصدر األساسي للماء الذي استعملته لتحضير الحليب االصطناعي ل(االسم) البارحة؟
ال تقرأ اإلجابات بصوت عالي .قد يكون هناك أكثر من إجابة واحدة لهذا السؤال.
 oالمياه المعبأة في زجاجات
 oمياه الصنبور
 oمياه الخزان
 oالمضخة
 oآخر
 oال أعرف
 .32حدّد
إذا كانت اإلجابة "آخر"
----------------------------------------------------------------------------- .33هل كا ن لديك المكان والمعدات الالزمة لغلي المياه قبل استعمالها لتحضير الحليب االصطناعي ل(االسم) البارحة؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .34هل تناول (االسم) حليب آخر كالمعلّب أو مسحوق الحليب أو حليب الحيوان الطازج أو اللبن البارحة؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .35كم مرة تناول (االسم) البارحة خالل الليل أو النهار أي نوع من الحليب أو اللبن؟
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سجّل  99إذا ال تعرف
 .36هل تناول (االسم) أية عصائر كعصير الليمون البارحة؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .37هل تناول (االسم) العصيدة ،كال Cerelacالبارحة؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .38هل تناول (االسم) الشاي أو القهوة مع الحليب البارحة؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .39كم مرة تناول (االسم) البارحة الشاي أو القهوة مع الحليب؟
سجّل  99إذا ال تعرف
 .40هل تناول (االسم) أية سوائل أخرى ،كالمرق أو الشاي أو القهوة بدون حليب أو المشروبات الغازية البارحة؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .41اآلن أو ّد أن تصف لي كل ما تناوله (االسم) البارحة خالل الليل أو النهار.
المقصود هنا هو الطعام الصلب أو شبه الصلب أو الطري.
 .42تذكّر لحظة استيقاظ (االسم) البارحة .هل أكل (االسم) شيئ ًا حينها؟ إذا كان الجواب نعم ،أخبرني كل ما أكله (االسم) في هذا الوقت.
إسأل :هل من شيء آخر؟ الى أن يقول المستجيب "ال شيء آخر" .إذا كان الجواب ال ،اتنقل الى السؤال رقم .43
إذا ذكر المستجيب أطباقًا مختلطة كالعصيدة أو المرق ،إسأل :ما كانت مكونات هذا الطبق؟ إسأل :ماذا أيضًا؟ حتى يقول
المستجيب ال شيء .إذا ذكر المستجيب طعام خاص لألطفال ،أطلب من المستجيب أن يريك هذا الطعام إذا كان متوفر وامأل
االستمارة بحسب المحتويات المكتوبة على الوعاء إذا أمكن .فيما يتذكر المستجيب األطعمة ،ضع نعم بجانب مجموعات
الطعام المناسبة .إذا لم يكن الطعام موجودًا في أي من المجموعات الغذائية أدناه ،اكتب اسم الطعام في الخانة "أطعمة
أخرى" .إذا تم استعمال أطعمة معينة بكميات صغيرة جدًا للتنكيه ،يجب كتابتها في خانة التوابل .ضع نعم مرة واحدة لكل
مجموعة طعام.
 .43ماذا فعل (االسم) بعد ذلك؟ هل أكل (االسم) شيئ ًا حينها؟ إذا كان الجواب نعم ،أخبرني كل ما أكله (االسم) في هذا الوقت.
إسأل :هل من شيء آخر؟ الى أن يقول المستجيب "ال شيء آخر".
إذا ذكر المستجيب أطباقًا مختلطة كالعصيدة أو المرق ،إسأل :ما كانت مكونات هذا الطبق؟ إسأل :ماذا أيضًا؟ حتى يقول
المستجيب ال شيء .إذا ذكر المستجيب طعام خاص لألطفال ،أطلب من المستجيب أن يريك هذا الطعام إذا كان متوفر وامأل
االستمارة بحسب المحتويات المكتوبة على الوعاء إذا أمكن .فيما يتذكر المستجيب األطعمة ،ضع نعم بجانب مجموعات
الطعام المناسبة .إذا لم يكن الطعام موجودًا في أي من المجموعات الغذائية أدناه ،اكتب اسم الطعام في الخانة "أطعمة
أخرى" .إذا ت م استعمال أطعمة معينة بكميات صغيرة جدًا للتنكيه ،يجب كتابتها في خانة التوابل .ضع نعم مرة واحدة لكل
مجموعة طعام.
 .44العصيدة أو الخبز أو األرز أو المعكرونة أو المأكوالت األخرى المصنوعة من الحبوب
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .45اليقطين أو الجزر أو القرع أو البطاطس الحلوة صفراء أو برتقالية اللون من الداخل
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .46البطاطس البيضاء أو المأكوالت األخرى المصنوعة من الجذور
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .47الخضار الورقية الداكنة ،مثل ...
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .48الفاكهة الغنية بالفيتامين أ ،مثل ...
 oنعم
 oكال
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o

ال أعرف

 .49الفواكه والخضار األخرى
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .50الكبد أو الكلى أو القلب أو اللحوم العضوية األخرى
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .51اللحوم كلحم البقر أو الخروف أو الماعز أو الدجاج أو البط
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .52البيض
o
o
o

نعم
كال
ال أعرف

 .53األسماك الطازجة أو المجففة أو المحار أو ثمار البحر
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .54األطعمة المصنوعة من الفول أو الفاصولياء أو البازيالء أو العدس أو المكسرات أو البذور
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .55الجبنة أو اللبن أو مشتقات الحليب األخرى
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .56الزيوت أوالدهون أوالزبدة أو المأكوالت المصنوعة منها
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .57المأكوالت السكرية كالشوكوالتة والحلويات و السكاكر والبسكويت
 oنعم
 oكال
 oال أعرف

 .58التوابل للتنكيه كالحر واألعشاب ومسحوق السمك
o
o
o

نعم
كال
ال أعرف

 .59الدود أو الحلزون أو الحشرات
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .60المأكوالت المصنوعة من زيت النخيل األحمر أو حبوب النخيل األحمر أو صلصة لب حبوب النخيل األحمر
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .61مأكوالت أخرى
سجّل المأكوالت التي ذكرها المستجيب وغير الموجودة في الالئحة أعاله
 .62عند انتهاء المستجيب من تعداد المأكوالت التي تناولها (االسم) ،إقرأ كل المجوعات الغذائية التي لم تكن اإلجابة عليها نعم واسأل األسئلة
التالية :البارحة خالل الليل أو النهار ،هل تناول (االسم) أي من المأكوالت التالية؟
 .63هل تناول (االسم) أية مأكوالت صلبة أو شبه صلبة أو طرية البارحة خالل الليل أو النهار؟
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o
o
o

نعم
كال
ال أعرف

 .64إذا كانت اإلجابة نعم ،إسأل :ما هو نوع المأكوالت الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية التي تناولها (االسم)؟ ثم عد الى المجوعات
الغذائية وسجّل االجابات.
مرة تناول (االسم) المأكوالت الصلبة أو شبه الصلبة أو الطرية ،ال السوائل ،البارحة خالل الليل والنهار؟
 .65كم ّ
سجّل  99إذا ال تعرف
 .66من أين حصلت على الطعام الذي تناوله (االسم) البارحة؟
ال تقرأ اإلجابات بصوت عالي .قد يكون هناك أكثر من إجابة واحدة لهذا السؤال.
 oتناوله في المطعم
 oمن المنزل من حيث أتيت
 oاشتريته من المحل
 oتم التبرع به من جمعيات خيرية
 oأعطاني إياه صديق
 oآخر
 oال أعرف
 .67حدّد
حدّد إذا كانت اإلجابة "آخر"
 .68هل شرب (االسم) أية سوائل باستعمال زجاجة لديها حلمة اصطناعية البارحة خالل الليل أو النهار؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .69هل شرب (االسم) أية سوائل باستعمال كوب البارحة خالل الليل أو النهار؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .70اآلن أود أن أسألك عن الحالة الصحية ل(االسم)
 .71هل عانى (االسم) من اإلسهال خالل األسبوعين المنصرمين؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .72هل عانى (االسم) من أي مرض يرافقه سعال خالل األسبوعين المنصرمين؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .73عندما كان يعاني (االسم) من السعال ،هل كان لديه صعوبة في التنفس أو نفس سريع وقصير؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 .74هل كانت الصعوبة في التنفس ناتجة عن مشاكل صدرية أو انسداد في األنف؟
 oالصدر فقط
 oاألنف فقط
 oاالثنين معًا
 oآخر
 oال أعرف
 .75حدّد
حدّد إذا كانت اإلجابة "آخر"
 .76في المرة األخيرة التي تغوط فيها (االسم) ،كيف تم التخلص من البراز؟
ال تقرأ اإلجابات بصوت عالي .قد يكون هناك أكثر من إجابة واحدة لهذا السؤال.
 oاستعمل الطفل الحمام أو الجورة الصحية
 oتم وضعه في الحمام أو الجورة الصحية
 oتم وضعه في المصرف
 oتم رميه في المهمالت
 oتم طمره
 oتم رمي الحفاضات في المهمالت
 oتم تركه في مكان مفتوح
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o
o

آخر
ال أعرف

 .77حدّد
حدّد إذا كانت اإلجابة "آخر"
 .78اآلن أو ّد أن أسألك عن المشاكل الخطيرة التي واجهتك خالل رحلتك فيما يتعلق ب(االسم)
 .79هل واجهت أية مشاكل متعلقة ب(االسم) خالل رحلتك؟
o
o
o

نعم
كال
ال أعرف

 .80ما هي المشاكل الخطيرة التي واجهتها فيما يتعلق ب(االسم)؟
----------------------------------------------------------------------------- .81أعد قراءة المشاكل المكتوبة أعاله.
 .82من هذه المشاكل ،ما هي المشكلة األخطر؟
حدد إذا كانت االجابة آخر
----------------------------------------------------------------------------- .83فيما يتعلق بالدعم المتوفر في المخيم ،هل سمعت عن مساحات األم والطفل التي توفرها جمعية إنقاذ الطفولة Save the
Children؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف
 oال ينطبق
 .84هل استعملت مساحات األم والطفل التي توفرها جمعية إنقاذ الطفولة Save the Children؟
 oنعم
 oكال
 oال أعرف

ً
جزيال لوقتك ومشاركتك
شكرا
ً
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الملحق رقم  :2مثل عن استمارة نوعية
التعريف
الشخص الذي يجري المقابلة
مكان المقابلة
تاريخ المقابلة
ً
أوال ،نود أن نعرف عن كيفية إطعامك لطفلك خالل رحلتك مقارنة بكيفية إطعامك له عندما كنت ما زلت في منزلك.
.1
هل هناك أية تغييرات في كيفية إطعامك له مقارنة بعندما كنت ما زلت في منزلك؟
إسأل :يمكن أن يكون ذلك مرتب ً
طا بالرضاعة أو استعمال الحليب االصطناعي أو المأكوالت والسوائل األخرى التي تعطيها
لطفلك.
ما هي التغييرات الرئيسية؟
ما هي التحديات التي واجهتها لإلبقا على نفس النظام الغذائي كما قبل؟
هل تأقلمت مع تحديات إطعام طفلك خالل رحلتك؟
 .2نو ّد أن نعرف عن استعمال زجاجة الحليب.
منذ أن تركت منزلك ،هل استعملت زجاجات الحليب إلطعام أطفالك؟
إذا نعم ،كيف تم ّكنت من تنظيف الزجاجات؟ ماذا كانت العقبات الرئيسية؟
إسألً :
مثال ،هل كان لديك منظف وما نظيفة وأماكن للتعقيم وأواني؟
ما هي العقبات أو األسباب التي قد تجعلك تترددين في استعمال الكوب ً
بدال من زجاجة الحليب إلطعام طفلك؟
ما هي األمور التي يمكن لجمعية إنقاذ الطفولة  Save the Childrenفعلها للمساعدة على التخفيف من هذه العقبات؟
 .3ثالثًا ،نو ّد أن نعرف عن وضع طفلك.
هل الحظت أي تغيير في وضعه النفسي منذ تركك للمنزل؟ إذا نعم ،ماذا كان التغيير األساسي؟
هل يبدو لك ّ
أن طفلك قد خسر بعض الوزن أو لم ينمو كما يجب منذ تركك المنزل؟ هال تشرحين لنا لماذا؟
هل يبدو لك ّ
أن طفلك أصبح يمرض أكثر منذ تركك المنزل؟ هال تشرحين لنا لماذا؟
هل يبدو لك ّ
أن طفلك أصبح منزعج أكثر منذ تركك المنزل؟ هال تشرحين لنا لماذا؟
كيف تعاملت مع العقبات التي واجهتك لإلبقا على طفلك بحالة جيدة منذ تركك المنزل؟
 .4نو ّد أن نعرف عن وضعك أنت.
هل حصلت أية تغييرات في نظامك الغذائي منذ تركك المنزل؟
ما هي التغييرات الرئيسية ؟
ما هي العقبات التي واجهتها لإلبقا على نظامك الغذائي كما كان؟
كيف تأقلمت مع العقبات التي واجهتها لإلبقا على نظامك الغذائي كما كان خالل رحلتك؟
هل عانيت من أية أمراض منذ تركك المنزل؟ هال تشرحين لنا لماذا؟
كيف تأقلمت مع صعوبات المرض منذ تركك المنزل؟
أخيرا ،نو ّد أن نعرف عن رأيك فيما يتعلق بالدعم الذي حصلت عليه لطفلك في هذا المخيم.
.5
ً
هل كانت مساحات األم والطفل مفيدة لك؟
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من أية نواحي كانت مساحات األم والطفل مفيدة لك؟
من أية نواحي تعتقدين ّ
أن الخدمات عجزت عن مساعدتك في تحقيق أهدافك؟
إسأل :قد يكون ذلك مرتبط بالراحة أو الجو العام أو المرافق.
من أية نواحي تعتقدين ّ
أن مساحات األم والطفل عجزت عن مساعدتك وطفلك؟
من أية نواحي كانت األدوات التي أعطيت لك مفيدة لطفلك؟
من أية نواحي تعتقدين ّ
أن األدوات التي أعطيت لك عجزت عن مساعدتك وطفلك؟
من أية نواحي كانت األطعمة التي أعطيت لك مفيدة لطفلك؟
من أية نواحي تعتقدين ّ
أن األطعمة التي أعطيت لك عجزت عن مساعدتك وطفلك؟
ما هي اقتراحاتك للدعم الذي يمكن أن نقدمه لك لجعل األمور أسهل لك ولطفلك خالل رحلتك؟
إسأل :قد تكون هذه االقتراحات متعلقة بالخدمات أو المعدات أو األطعمة.
قبل االختتام ،هل هناك أي شي لم نناقشه وتعتقدين أنّه من المهم أن نعرفه حول تغذية األطفال والدعم الذي حصلت عليه
في المخيم؟
ً
جزيال لوقتك ومشاركتك
شكرا
ً

الملحق رقم  :3مثل عن موافقة مطلعة
مرحبًا ،اسمي  --------------------وأنا أعمل مع  .-------------------------------نو ّد أن ندعو أسرتك للمشاركة في دراسة
تعنى بتغذية األطفال حتى عمر السنتين في هذا المخيم ،بهدف فهم االحتياجات وتحسين البرامج كي تستجيب لهذه االحتياجات .نقدّر
مدّة االستمارة بحوالي  30دقيقة.
هل لديك أطفال ما دون السنتين موجودين معك اليوم؟

إذا نعم ،أكمل .إذا ال ،أشكر المستجيب وانتقل الى العائلة التالية.
المشاركة في هذه الدراسة هي خيارك .تستطيع أن تختار عدم المشاركة أو أن توقف مشاركتك في أية لحظة .خيارك بالمشاركة أو
عدمها لن يؤثر بأي شكل على حصولك على المساعدة أو الحماية .كن مطمئنًّا ّ
أن أية معلومة ستشاركنا إياها سوف تبقى سرية – لن
نستعمل أية أسما أو بيانات االتصال ألي هدف.
االستمارة مص ّممة لجميع األطفال في المنزل الواحد ما دون ال 24شهر من العمر – أي األطفال الذين لم يحتفلوا بعيد ميالدهم
الثاني .هذا يتضمن األطفال من األم الواحدة باإلضافة الى األطفال اآلخرين الذين يسكنون المنزل نفسه .إذا كان هناك أكثر من طفل
واحد ما دون السنتين ،سوف نمأل االستمارة لكل طفل منهم على حدى .سوف نطلب التكلم مع مقدمي الرعاية لهوال األطفال.
إذا وافقت على المشاركة ،سوف أسألك بعض األسئلة عن طفلك.
هل توافق على المشاركة؟
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