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  ٦املرفق 

  )١(منهجية اختبار إمكانية فهم معلومات األخطار
 (SDS)الوسم وصحائف بيانـات الـسالمة       تستهدف هذه األداة تقدمي منهجية لتقييم إمكانية فهم بطاقات            ١- ٦م 

وقد وضعت األداة مع تركيز خاص على تلبية احتياجات العاملني واملـستهلكني يف البلـدان               . املتعلقة باألخطار الكيميائية  
اإلملام وُشدِّد أثناء وضع األداة على توفري وسيلة تنطبق بقدر اإلمكان على النطاق العاملي مع مراعاة خمتلف مستويات . النامية

  .بالقراءة والكتابة واالختالفات يف اخللفية الثقافية
  اخلطوط العريضة ألداة التقييم  ٢- ٦م 
وبصفة عامة، تتكون   . نظمت أداة التقييم يف عدد من الوحدات يغطي هذا املرفق توجيهات بشأن كل منها               ١- ٢- ٦م 

  .أداة التقييم من مخسة أجزاء
  ٢ تتوخى بصورة رئيسية ضمان أن تكون الوسائل املتاحة يف الوحـدات             تتعلق مبجموعة مناقشة  : ١الوحدة    )أ(

انظـر  (ويوصى باستخدامها جلميع فئات السكان املستهدفني  .  أدناه مالئمة لشىت الثقافات واخللفيات     ١١إىل  
ن إىل  ، ولكن جيب أن تكون إجبارية بالنسبة للعمال وأفراد اجملتمعات احمللية الذين ينتمو            ) أدناه ٢-٦اجلدول م   

  ثقافات ختتلف عن اخللفيات الثقافية اليت وضعت فيها بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة؛
إىل جانب سلـسلة مـن      ) ٢الوحدة  (تتضمن هذه اجملموعة من الوحدات استبياناً عاماً        : ٨ إىل   ٢الوحدات    )ب(

ال تنطبق بعـض   وقد). ٨-٣ الوحدات(األسئلة والتمارين تتعلق ببطاقات الوسم وبصحائف بيانات السالمة        
ـ  ـن يـستخدم  ـعناصر هذه الوحدات تبعاً ملا إذا كان األمر يتعلق بعمال، وما إذا كانوا مم              ائف ـون صح

  بيانات السالمة؛
وتنطبق علـى معظـم مـن       . وقد صممت نسخة من هذه الوحدة للعمال      . تتعلق بتمرين حماكاة  : ٩الوحدة    )ج(

  حبيث تناسب املستهلكني؛) أ٩(خة الثانية يشاركون يف اإلنتاج، بينما عدلت النس
وتنطبق على مجيع الذين شاركوا يف اسـتبيانات        .  استبيان ملا بعد االختبار    ١٠تتضمن الوحدة   : ١٠الوحدة    )د(

وتقدَّم الوحدة أيضاً إىل األشخاص الذين يـشاركون يف         ). ٩الوحدة  (ومتارين احملاكاة يف    ) ٨-٢الوحدات  (
ويتيح هذا االستبيان، الذي يعتمد أساساً على التدريب واخلربة املكتـسبة،           ). ١١ة  للوحد(التمرين اجلماعي   

  للمشاركني فرصة إبداء رأيهم حبرية والتعليق على عملية االختبار؛
تتعلق بتمرين مجاعي يستهدف العمال ويستخدم مجيع عناصر الوحدات السابقة من أجل تقييم             : ١١الوحدة    )ه(

 ولكنها جتـرى علـى      ١٠-٢والوحدة مصممة لتكملة الوحدات     . التعليم اجلماعي إمكانية الفهم يف سياق     
 .٩ و٨ إىل ٢ و١أشخاص خيتلفون عن األشخاص املستهدفني يف الوحدات 

وينبغي تكرار هذا االختبار    .  شهراً من تقييم إمكانية الفهم     ١٢ويقترح أيضاً أن جيرى اختبار متابعة بعد مرور شهر و           ٣-٢-٦م 
وميكن، تبعاً للموارد واإلمكانيات اللوجستية، حتاشي إعادة االختبار على مجيع .  أنفسهم الذين اجتازوا االختبار األولعلى األشخاص 

وتكرار االختبار مهم ألنه يتيح التحقق من أن رسائل التحذير من األخطار قد استوعبت واسـتفيد                . الوحدات على مستوى القاعدة   
  .منها بصورة حقيقية

                                                 
لدولية صيغت بواسطة فريق متعدد االختصاصات من جامعة كيب تاون بناء على طلب الفريق العامل التابع ملنظمة العمل ا  )١(

(ILO) ،كجزء من اجلهود الدولية لتشجيع وضع نظام منسق عاملياً فيما يتعلق بتبليغ معلومات األخطاروذلك ، املعين بتبليغ معلومات األخطار. 
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، موجز لوحدات األداة، واألنشطة الرئيسية اليت تتألف منها كل وحدة، وكـذلك             ١- ٦د يف اجلدول م     وير  ٤- ٢- ٦م 
  .األهداف والنتائج املطلوب حتقيقها منها

وبينما صممت أداة التقييم كمجموعة واحدة، ميكن، إذا اقتضت األولويات والضرورات احمللية، اسـتخدام بعـض                  ٥-٢-٦م 
ضافة إىل ذلك فإنه من املعترف به أنه مع تطور التنسيق العاملي لتبليغ معلومات األخطـار، قـد تنـشأ            وباإل. وحدات اجملموعة فقط  

وميكن تعديل أداة التقييم ملراعاة أولويات االختبار اجلديدة مبرور الزمن عن طريق اسـتخدام مـواد                . احتياجات جديدة إىل االختبار   
فمثالً، إذا كانت تـدرس أشـكال       . مع استخدام مناذج االختبارات ذاهتا    ) سالمةبطاقات الوسم وصحائف بيانات ال    (اختبار معدلة   

  . إلدراج الرموز اجلديدة٤جديدة لرموز اخلطر، أمكن تعديل الوحدة 
   وأداة االختبار٦استخدام املرفق   ٣-٦م 
وقد رتبت عناصر الوحـدات     . متثل وحدة االستبيان الفعلي الختبار جمموعة حمددة من األهداف تقييم إمكانية الفهم             ١-٣-٦م 

وتصاحب كل وحدة، ولكن بصورة منفصلة، . حبيث مت متييز التعليمات بوضوح يف االستبيانات ملساعدة الذين يتولون إدارة اختباراهتا        
و صـحائف  أ/وتبني األدلة أيضاً خمتلف بطاقات الوسم و. جمموعة من التوجيهات التفصيلية، مبا يف ذلك دليل استخدام الوحدة املعنية 

  .بيانات السالمة اليت تستخدم يف كل وحدة ونتائج كل وحدة، ومتطلباهتا الزمنية
وهبدف عدم إطالة وحدات التقييم، قدمت التعليمات اليت تتضمنها يف صورة موجزة بقدر اإلمكان ولكنها ترد بشكل         ٢-٣-٦م 

ويظهر اجلزء  . األسود الغامق يف أطر مظللة لتيسري استخدامها      ، تظهر التعليمات بالبنط     ١١-٣ويف الوحدات   . أكثر تفصيالً يف األدلة   
  .من النص الذي جيب أن يقرأه األشخاص موضع االختبار باخلط املائل يف كل وحدة اختبار

، جيرى اختيار بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة        )٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٤،  ٣الوحدات  (ويف وحدات اختبار معينة       ٣-٣-٦م 
وهبدف كسب الوقت، تكون لدى كل ممتحن بالنسبة لكل وحدة علبة هبا بطاقات متثل بطاقات الوسم وصحائف                 . بشكل عشوائي 
  .بيانات السالمة

وجيب أن تكون بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة مطابقة ملا يستخدم منها يف البلد الذي سـتطبق فيـه أداة          ٤-٣-٦م 
عاملياً قدراً من التوحيد لوسائل نقل املعلومات عن األخطار، غري أنه ال يزال هناك احتمال ألن      وينبغي أن يتيح النظام املنسق      . االختبار

وجيب بقدر اإلمكان أن تعكس بطاقـات       . ينشأ قدر كبري من االختالفات نتيجة للتقاليد، واألساليب، واحلجم، واألفضليات احمللية          
من هنا، فإنه على الرغم من أن هذا الـدليل    . أمناط االستخدام احمللي املعتادة   الوسم وصحائف بيانات السالمة املستخدمة يف االختبار        

يقدم عينات من بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة، فإنه يرجى من مستعمليها تعديل مواد االختبـار يف حـدود متطلبـات           
  .ة بالثقة بقدر اإلمكانالتصميم العملي حبيث تبدو مواد االختبار لألشخاص احملليني موضع االختبار جدير

وبرغم حماوالت تبسيط إجراءات االختبار، املعقدة نسبياً، املطلوبة لقياس إمكانية فهم املعلومات عن األخطار، فإن أداة   ٥-٣-٦م 
 ٢و ١ويتناول دليل كل من الوحـدتني       . لذلك يكتسب تدريب املمتحنني أمهية حامسة     . االختبار تتطلب إدارة دقيقة ومراقبة للجودة     

  .هذه املسألة مبزيد من التفصيل
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 األهداف والنتائج حسب الوحدة: الفهماختبار إمكانية :  ١- ٦اجلدول م 

 النتائج األهداف احملتويات الوحدة
 والتفسريات  ،تشكيل أداة البحث تبعاً للسياق، واللغة      جمموعات املناقشة ١الوحدة 

 .الثقافية لدى اجملموعة املستهدفة

 .ريف الثقافية احملددة للكلماتتعيني التعا

اختبار ما إذا كان ميكن، من الناحية الثقافية، نقـل          
ترتيب األخطار واستخدام اللون لوصفها، والتقـدير    

  .الكمي للعوامل الغامضة
اختبار أن تكـون االسـتراتيجيات املـستخدمة يف         
الوحدات الالحقة مصممة بطريقة حتقق الـصالحية       

  .وتعيني البدائل
لتحيز احملتمل يف عناصر االختبارات، الناشـئ       تعيني ا 

 .من االعتبارات الثقافية

 . شرح متسق ثقافياً للكلمات الصعبة

 .استخدام مالئم للون يف السياق احمللي

 .مراعاة العوامل الثقافية اليت تؤثر يف اختبارات الفهم

 .التأكد من صالحية طرائق اختبار عمى األلوان

النفسية لدى اجلماعـات    إمكانية تفسري املقاييس    
 .غرب الغريبة

 .تقييم السياق

 .التأكد من أن أدوات االختبار تراعي خربة العمال

 ".الصورية"الرموز 

مراجعة البيانات الدميغرافية والبيانات األخرى كأسـاس         املقابلة العامة  ٢الوحدة 
 .لتحليل الفهم

التأكد من سالمة إدراك األلوان وِحّدة البصر الالزمـة         
 .بعض االختبارات الالحقةل

مجع بيانات عن خربة العمل، املهمة لتفسري تقـديرات         
 .الفهم

بيانات دميغرافية وبيانات أخرى مناسبة لربط نتائج      
  .الدراسة والتحليل

 .تقييم إدراك األلوان وِحّدة البصر

 .الدور الذي تلعبه خربة العمل يف إمكانية الفهم

 تذكّر وقــراءة   ٣الوحدة 
 بطاقـاتوفهـم  

 الوسم وصحائـف
  بيانات السالمة

تقييم اإلملام ببطاقات الوسـم وصـحائف بيانـات         
 .السالمة

  .اختبار مستوى تذكّر عناصر الوسم
تقييم الترتيب الذي يتبع يف النظر إىل عناصـر بطاقـة     

 .الوسم

اختبار فهم كلمات التنبيه واأللوان والرموز وبيانـات        
  .األخطار

  :وسم علىاختبار تأثري بطاقة ال
ترتيب األخطار بالنسبة للشخص وعلى الزوج أو         -

  الطفل،
دام املـادة الكيميائيـة وختزينـها       ـنية استخ   -

 .والتخلص منها

هل يغري الترتيب والتبليغ األسئلة املتعلقة بإمكانية       
 الفهم؟

هل بوسع املشاركني حتديـد الـصحيفة الـصحيحة      
 لبيانات السالمة؟

لصحيحة عن اسم املادة    هل حيدد الشخص املعلومات ا    
 واخلطر الصحي والفيزيائي واستخدام املالبس الواقية؟

تعيني اإلملام السابق ببطاقات الوسم وصـحائف       
  .بيانات السالمة

تقييم تأثري خمتلف اخلطوط املستخدمة لكتابة بطاقة       
 .الوسم

 .تعيني املصطلحات الصعبة الفهم يف عناصر الوسم

 .تعيني أيسر البيانات فهماً

ترتيب األخطار، ونية السلوك بعد معرفة عناصـر        
 .الوسم

تأثري األسئلة التفـصيلية عـن الفهـم يف إدراك          
 .الشخص لألخطار كبديل للتدريب

 ).اهلوثورين(قياس تأثري التمثيل الرمزي 

مقارنة كيفية تصوير اخلطر للنفس مـع كيفيـة         
 .تصويره لشخص ذي قرابة وثيقة

ني املعلومـات   تعيني قدرة الشخص على الربط ب     
ـ       ة بيانـات   ـاملبينة على بطاقة الوسـم وصحيف

 .السالمة املناظرة

- 431 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  
 األهداف والنتائج تبعاً للوحدة: اختبار إمكانية الفهم:  ١- ٦اجلدول م 

 النتائج األهداف احملتويات الوحدة
  ترتيـب وفهــم ٤الوحدة 

  :األخطار
  كلمات التنبيـه
 واأللوان والرموز

  :خاص النسيب خلطورةاختبار ترتيب األش
  كلمات التنبيه واأللوان والرموز؛  -
  جمموعات الرموز والرموز املتعددة؛  -
جمموعات خمتارة مـن الرمـوز واأللـوان         -

 .وكلمات التنبيه

 .اختبار فهم كلمات التنبيه واأللوان والرموز

اختبار اآلراء بشأن قدرة كلمات التنبيه واأللـوان        
  .والرموز على جذب االنتباه

اختبار ما إذا كان فهم بطاقة الوسم سيؤثر يف النية          
ـ        ة ـاملعلنة الستخدام وختـزين املـادة الكيميائي

  .والتخلص منها
استكشاف اآلراء بشأن سبب عـرض عناصـر        

 .األخطار على بطاقة الوسم

تقييم قدرة كلمات التنبيه واأللوان والرموز      
على متثيل مستوى األخطار وعلى فهمهـا،       

وجملموعات خمتارة من عناصـر     كل على حدة،    
 .الوسم

مراقبة اجلودة يف حالة ترتيب األخطار على       
 .أساس املقارنات مع حاالت مشاهبة

  .قدرة عناصر الوسم على جذب االنتباه
  :استكشاف قدرة أفضل بطاقة جتذب االنتباه على

ـ    ـحفز الشخص لتق   ات، ـصي مزيد من املعلوم
  . عن األخطار الصحيةوال سيما

 .يف النية املعلنة للتصرف بأساليب مأمونةالتأثري 

  فهــم رمــوز ٥الوحدة 
  األخطـار مــع
  النــص أو بدون

  نص

اختبار فهم املشاركني للرموز اليت متثـل رتـب         
 .األخطار

 .اختبار فهم املشاركني ملفاهيم رتب األخطار

تعيني ما إذا كانت إضافة كلمات يف النص حتسن         
التناسـلية،  : األخطارفهم رموز خمتارة متثل رتب      

 .السرطنة، اإلطفار

تعيني ما إذا كانت إضافة كلمات تنبيه حتسن فهم         
 .الرموز اليت متثل رتب األخطار

  .القدرة على تعيني الرمز الصحيح لرتبة أخطار ما
تعيني رتب األخطار اليت ختفق الرموز يف متثيلها؛        

 .والرموز اليت ختفق يف متثيل رتبة أخطار ما

 .رموز اليت يكون تفسريها غامضاًتعيني ال

فعالية إضافة نص إىل رموز األخطار التناسـلية        
 .وأخطار السرطنة واإلطفار

فعالية إضافة كلمات تنبيه إىل رمـوز رتـب         
  .األخطار

  /حجـم الرمــز ٦الوحدة 
  الرسم التخطيطي،
  ،وموضعه، وأرضيته

  وإطاره

 .اختبار تأثري تغيري حجم الرمز وإطاره وموضعه

تبار تأثري تغيري لون األرضية وحجم األيقونة       اخ
  .يف الرسم التخطيطي بالنسبة لإلطار

  :تأثري تغيري حجم الرمز وإطاره وموضعه على
 القدرة على تعيني االسم الكيميائي؛ -

 إدراك اخلطر؛ -

تذكّـر الرمز بفضل جـذب االنتبـاه إىل         -
 الرمز؛

تذكّـر بيان األخطار بفـضل جـذب        -
  بيان األخطار؛االنتباه إىل

 النية املعلنة للتصرف؛ -

 الترتيب املتبع يف القراءة؛ -

مقارنة ما إذا كانت درجة اخلطر على الـنفس         
د شـخص ذي قرابـة      ختتلف عن درجتها عن   

  .وثيقة
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 األهداف والنتائج تبعاً للوحدة: اختبار إمكانية الفهم: ١- ٦اجلدول م 

 النتائج األهداف احملتويات الوحدة
 فهم الرسم التخطيطي ٧وحدة ال

  االختبار اإلضـايف   - 
 )مبيدات اآلفات(

  :اختبار قدرة املشاركني على حتديد معلومات
 االسم الكيميائي؛  - 

 األخطار الصحية؛  - 

 .تقييم تقدير املشاركني للخطر

 .اختبار فهم املشاركني للرسوم التخطيطية

تقييم الترتيب الذي يتبعه املـشاركون يف       
 . الوسمقراءة عناصر

اإلدراك، : إمكانية فهم الرسـوم التخطيطيـة     
تقدير اخلطر، االنتباه، الوصول إىل املعلومات      

 .األساسية

مقارنة ما إذا كانت درجة اخلطر على النفس        
 .د شخص ذي قرابة وثيقةعنختتلف عن درجتها 

 فهــم صحائـف  ٨الوحدة 
 بيانـات السالمـة
 حســب تنظيـم

  البيانات

ملـشاركني علـى اسـتخالص      اختبار قدرة ا  
 .معلومات األمان من صحيفة بيانات السالمة

اختبار فهم املعلومات عن األخطار يف صحيفة       
  .بيانات السالمة

تقييم ما يقرأ يف صحيفة بيانـات الـسالمة         
والترتيب املتبـع املعلـن يف قـراءة عناصـر          

 .معلومات الصحيفة

 .تعيني املعلومات املفيدة واملناسبة واملفهومة

تقييم ما إذا كانت معلومات الصحيفة تتصل        
 .بالنية املعلنة للتصرف بأساليب مأمونة

تقييم تأثري تغيري تنظيم معلومات الصحيفة يف       
  .ما ذكر أعاله

تقييم فهم معلومات األخطـار بالـصحيفة مـن         
 :جوانب خمتلفة

  تفسري املعلومات عن األخطار الصحية؛  )أ(
  هم لدى اآلخرين؛التقييم الذايت إلمكانية الف )ب(
تقييم أسلوب املشارك يف شـرح بيـان          )ج(

  األخطار لآلخرين؛
التوفيق بني  . النية املعلنة للتصرف الشخصي     )د(

  .هذه اجلوانب األربعة
تقييم تأثري االختالفـات يف تنظـيم معلومـات         

 .الصحيفة

تقييم شخصي لفائدة ومالءمة العناصر الفرعية يف       
 .مكنة لتحسينهاالصحيفة لتعيني اجملاالت امل

 تـأثري : مترين احملاكـاة   ٩الوحدة 
 استخدام البطاقــات  
 والصحائـف والرموز 
 وكلمــات التنبيـه 
 بالبطاقــات علــى 
 سالمــة املمارسـات  

  الكيميائية

تقييم ممارسات األمان فيما يتصل بتمرين      
 .حماكاة ملناولة مادة كيميائية

تقييم ما إذا كانت ممارسات األمان تتحسن 
أو بتغـيري   /و" خطر"بوجود كلمة التنبيه    

  ).مججمة وعظمتان(حجم رمز اخلطر 
تعيني ما إذا كان للخـربة الـسابقة بـاملواد          
الكيميائية دور حاسم فيما بتعلق مبمارسـات       
األمان، وفيما يتعلق بتأثري كلمـات التنبيـه        

  .ورموز اخلطر يف ممارسات األمان

علـق  قياسات للتصرف الفعلي املالحظ فيما يت     
باستخدام بطاقات الوسم وصحائف بيانـات      

 .السالمة قبل التمرين وأثناءه

تتضمن السلوكيات املأمونة اسـتخدام معـدات       
الوقاية الشخصية واملمارسات الـصحية الوقائيـة       

 .األخرى

مع أو بـدون كلمـة      (تأثري تغيري عناصر الوسم     
وطريقة العرض  ) ؛ مع اختالف حجم الرمز    "خطر"

ان صريح للخطر الصحي مقابل     عنو(يف الصحائف   
ذكر بيانات اخلطر الصحي ضمن معلومات عـن        

  ).اللوائح السارية
 استكشاف العالقة بني الفهم واملمارسة وظروف

  .االختبارات
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 األهداف والنتائج تبعاً للوحدة: اختبار إمكانية الفهم: ١- ٦اجلدول م 

 النتائج األهداف احملتويات الوحدة
ــ ١٠الوحدة  ــة رينمت  املقابل

ــة ــرين /البعدي مت
 احملاكاة البعدي

التحقق من اخلربة السابقة للمشاركني مبالمسة      
 .املواد الكيميائية والتدريب

اختبار تأثري تقدمي شرح موجز للرموز وكلمات       
التنبيه واأللوان وبيانات األخطار يف تقدير شدة       

 .اخلطر ويف الفهم

تعيني احتياجات املشاركني مـن املعلومـات       
 .تعلقة باملواد الكيميائيةامل

استخدام عوامل مشتقة من التـدريب واخلـربة        
السابقة للمشاركني إلجـراء حتليـل طبقـي         

 .٩-٣لالستجابات للوحدات 

ستساعد النتائج يف بيان ما إذا كـان التـدريب     
حيتاج إىل مزيد من التقييم املفصل على األجـل         

  .الطويل
اجات ميكن أن تفيد إجابات األسئلة عن االحتي       

من املعلومات الكيميائية يف تعزيز تنفيذ النظـام        
 .املنسق عاملياً بشأن السالمة الكيميائية

 –مترين مجـاعي     ١١الوحدة 
  إمكانية الفهم

اختبار ما إذا كان تعـلّم املعلومات عن األخطـار         
حيدث يف سياق اجملموعة بشكل خيتلـف عنـه يف          

  .سياق األفراد
ن يف إطـار اجملموعـة      اختبار ما إذا كان املشاركو    

يعطون أجوبة ختتلف بشدة عن األجوبة اليت يكتبها        
  .فرد يف استبيان

تقدير ملراقبة اجلودة بشأن تأثري التعلم يف اجملموعة        
 .مقابل التعلم الفردي

يف اجملموعـة   يشري االختالف الشديد لإلجابات
عنها يف السياق الفردي إىل احلاجـة ملراجعـة         

 . منوذج االختبار

ني االجتاهات املستقبلية للتدريب باعتباره أحد      تعي
 .عناصر تبليغ املعلومات عن األخطار
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ال خيضع املشاركون يف االختبار ألية وحدة اختبار بدون أن يقبلوا األمر مسبقاً، وبعد شرح الغرض : القبول  ٦- ٣- ٦م 
ر، وجيب أن يعرفوا أن من حقهم االنسحاب من وال جيرب املشاركون على مثل هذا االختبا. من التمارين وأساليب مشاركتهم

وجيب أن تكون املعلومات اليت تبلغ عند القبول ذات طابع عام بقدر كاف هبدف منع كشف االنطباع . االختبار يف أي وقت
  .باخلضوع لالختبار صراحة

بداية  (٢، )جمموعة املناقشة (١حتدد أساليب القبول يف املقدمة اليت تتصدر وحدات االختبار : إجراءات القبول  ٧- ٣- ٦م 
وسواء شارك املشاركون أو ال يف جممل وحدات االختبار، فإنه يتعني أن جيرى عليهم اختبار ). متارين احملاكاة (١٠، و)املقابالت

تنبيه وإجراءات قبول مترين احملاكاة هي باألحرى شرح القصد منه تاليف األحكام املسبقة ب            . هذه الوحدات الثالث إذا لزم األمر     
  .املشاركني للهدف من هذه املمارسة

يقدم لكل مشارك باإلجابات يف هذه الدراسة شكل من التعويض أو احلافز            : مكافأة أو تعويض املشاركني     ٨- ٣- ٦م 
وقد . وينبغي إبالغ كل مشارك عند قبول االختبار أنه سيمنح شكل من التعويض عند انتهاء الدراسة. الشتراكه يف الدراسة

على أساس (وتتمثل بعض املقترحات . لتعويض من بلد آلخر تبعاً ملا هو مناسب من الناحية الثقافية وما هو متاح حملياًخيتلف ا
 أو مـنح    ،)سكر، أرز، مسيد  (مواد غذائية   أو  أكواب،  أو  غطاء للرأس،   /قبعةأو  ،  )وجبة غذاء (يف الطعام   ) دراسات أخرى 

  .ذي ينظم الدراسة بشأن احلوافز اليت تقدم للمشاركني يف االختباروالقرار متروك للبلد ال. شهادة تقدير مثالً
  أخذ العينات  ٤–٦م 
  اجلماعات املستهدفة  ١- ٤- ٦م 
وتتمثل هذه اجلماعات بصورة رئيـسية يف العمـال البـالغني،           .  أدناه اجلماعات املستهدفة   ٢-٦يبني اجلدول م      ١-١-٤-٦م 

واألطفـال جمموعـة   . ميائية أو توزعها أو تديرها، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشـرة واجملموعات العادية اليت تستخدم املواد الكي  
ولكن بالرغم من أن القدرة على تقدمي رسائل أمان ميكن أن يفهمها األطفال يعترب أمراً مهماً للغايـة،                  . مستهدفة مهمة حمتملة أخرى   

وقد ميكّن حتقيق املزيد من التطوير يف مرحلة        . املتخصصة املطلوبة للتقييم  فإنه مل ميكن معاجلة هذا اجملال يف هذا الدليل بسبب الطرائق            
  .ما يف املستقبل من توسيع نطاق اختبار إمكانية فهم املعلومات عن األخطار ليشمل طرائق مناسبة لألطفال

 عدم استخدام طـالب  وينبغي.  طرائق مقترحة للحصول على عينات متثيلية٢ و١وحتدد يف أقسام دليل الوحدتني       ٢-١-٤-٦م 
اجلامعات نظراً ألهنم استخدموا على نطاق واسع يف دراسات سابقة عن تبليغ معلومات األخطار وهم ال يعتربون ممثلني للجماعـات                  

  .املستهدفة احملددة يف هذه الدراسة
  جمموعات املناقشة  ٢-٤-٦م 
 ١١ إىل٢دوات املستخدمة يف وحدات االختبار من    بالنظر إىل أن هدف جمموعات املناقشة هو ضمان أن تكون األ            ١-٢-٤-٦م 

مناسبة ملختلف الثقافات واألوضاع، فإنه ينبغي أن يكون املشاركون يف جمموعات املناقشة ممثلني بقدر اإلمكان للمجموعات املستهدفة 
 ختتلف عن األوضاع اليت صممت هلا       وينبغي التركيز على استهداف جمموعات العمال وأفراد اجملتمع احمللي من ثقافات          . املقرر تقييمها 

وينطبق هذا بصورة رئيسية على العمال الزراعيني، والعمال غري الزراعيني، وأفراد اجملتمع            . بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة    
ل خلفياهتا الثقافية أو اللغوية احمللي، واملقيمني، ومجاعات املستهلكني، سواء امللمني بالقراءة والكتابة أو األميني، واجملموعات اليت قد جتع

  . أدناه توصيات تتعلق بفئات جمموعات املناقشة٢-٦وترد يف اجلدول م . من تبليغ معلومات األخطار عملية معقدة
غري أنه حيثما تبدو النتائج املستقاة من جمموعة مناقشة يف فئة ما            . ويوصى مبجموعيت مناقشة على األقل يف كل فئة         ٢-٢-٤-٦م 
، قد يكون باإلمكان )مثل العمال األميني غري الزراعيني(مشاهبة إىل حد كبري لنتائج جمموعة مناظرة ) ل العمال الزراعيني األمينيمن قبي(

وال ينبغي عمل ذلك إال إذا كان املمتحنون واثقني من أنه ال يتوقع احلصول على نتائج خمتلفة مـن             . عدم اختبار مزيد من اجملموعات    
وعموماً، فإنه مىت كانت النتائج املستقاة من جمموعات املناقشة املختلفة متسقة، يوصى باالنتقال مباشرة إىل               . إضافيةإجراء اختبارات   
وحيثما تبدو النتائج متضاربة أو يف حالة احلصول على معلومات غري كافيـة للوحـدات               ).  وما بعدها  ٢الوحدات  (التقييم الرئيسي   
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ويف هذه الظروف، قد ال يكفي      . عات مناقشة أخرى إىل أن يتم احلصول على هذه املعلومات         األخرى، يوصى مبواصلة تشكيل جممو    
  .اختبار جمموعيت مناقشة لكل فئة للوصول إىل نتائج متسقة أو واضحة

، ١١- ٢ويفضل أال يكون العمال الذين يشكلون جمموعات املناقشة هم أنفسهم املشاركون يف الوحدات                ٣- ٢- ٤- ٦م 
وبقدر اإلمكان، ينبغي .  قدراً من التعلّم حيدث من خالل التمرين الذي جيري يف داخل جمموعة املناقشة نفسهاوذلك نظراً ألن

  .أن تكون اجملموعات متجانسة لغوياً، أي أن يستطيع أعضاؤها التواصل بلغة واحدة مشتركة على األقل
 االستبيان وتصميم االختبارات  ٥- ٦م 

ية املختلفة من العاملني وغري العاملني خربات خمتلفة ميكن أن تؤثر على فهم رسائل تبليـغ                متتلك اجملموعات الفرع    ١-٥-٦م 
 من تقييم فهمها لتلك الرسائل يف خمتلف الظـروف          ١٠ وكذلك الوحدة    ٨ إىل ٢ويتوخى أن متكّن وحدات االختبار من       . األخطار
باملالءمة اللوجستية، إىل أن العدد األدىن للمـشاركني الـذين     وتشري حسابات حجم العينات، باإلضافة إىل اعتبارات تتصل         . العملية

تأثري حجـم احلـروف      (٦وتتضمن الوحدة   .  الوارد أدناه  ٢-٦خيضعون لالختبارات ينبغي أن يكون هو العدد املبني يف اجلدول م            
يف اجملمـوعتني  ( بطاقـات الوسـم   مقارنات ملختلف أنواع) اختبارات احملاكاة (٩والوحدة  ) وترتيب بطاقة الوسم يف إمكانية الفهم     

وهكذا تتطلب هاتان الوحدتان عدداً أكرب من املشاركني للتمكن من عمل فحوص كافية للحاالت              ).  على التوايل  ١١ و ٨الفرعيتني  
وعات ، فإهنا تتضمن أعداداً أقل من اجملم      )٨،  ٧،  ٥،  ٤،  ٣(أما فيما يتعلق بوحدات املقابالت األخرى       . يف داخل كل جمموعة فرعية    

وبوسع مستخدمي أداة االختبار اختيار . ، وبالتايل ميكن دراستها باستخدام عدد أقل من املشاركني) كحد أقصى٤ إىل ١من (الفرعية 
تطبيق جمموع وحدات االختبار على مجيع املشاركني، ويف هذه احلالة يكون العدد األدىن املوصى به للمشاركني كما هـو مـبني يف            

  .١٠ و٢وكما ذكر آنفاً، جيب أن يستويف مجيع املشاركني اختبارات الوحدتني . ٩ و٦سبة لوحديت االختبار  بالن٢-٦اجلدول م 
، قد يكون من الضروري ألسباب لوجستية       )٣-٦انظر اجلدول م    (وبالنظر إىل طول جمموعة االختبارات الكاملة         ٢-٥-٦م 

وهبذه الطريقة، خيتار عدد أكرب مـن       .  باستيفاء بضع وحدات اختبار    جتزئة أداة االختبار من خالل عدم تكليف بعض املشاركني إال         
ويف هذه احلالة، فإنه ينبغي تذكّر أنه يتعني أن يستويف مجيع املشاركني            . املشاركني للدراسة لكنهم ال يستوفون إال بعض أجزاء التقييم        

 املثال، ميكن جتزئـة جمموعـة      وعلى سبيل . هنا، بصرف النظر عن عدد الوحدات األخرى اليت يستوفو        ١٠ و ٢اختبارات الوحدتني   
  : الوحدات إىل جمموعات فرعية يتكون كل منها من

  ؛١٠ و٨ و٣ و٢الوحدات   )أ(
  ؛١٠ و٤ و٢الوحدات   )ب(
  ؛١٠ و٧ و٦ و٥ و٢الوحدات   )ج(
  ؛١١ و٢الوحدتني   )د(
  . ١٠ و٢ و٩الوحدات   )ه(
موعة الكاملة من االختبارات اليت تضمها أداة       ومع ذلك، يفضل أن ُيعطى مجيع املشاركني، إن أمكن، اجمل           

  . التقييم، وأن يقدم هلم التعويض املناسب مقابل جهدهم
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   األعداد املوصى هبا–حجم العينات : ٢- ٦اجلدول م 

 الفئة الفرعية الفئة
  جمموعة املناقشة

 ١الوحدة 

الوحدات : املقابالت
  ؛١٠ و٦ و٢

 ٩الوحدة : احملاكاة

: املقابالت
  ٣الوحدات 

 ٨ و٧ و٥ و٤و

،ونهندسماإلنتاج، مديرون،   مديرو  : ١  فئة
 فنيون

 :١اجملموعة املستهدفة  ٢٥ )أ(٥٠- ٣٠ اختياري
  مكان العمل

 ٢٥ )أ(٥٠- ٣٠ اختياري الزراعةومديرون، إشرافيون يف الصناعة : ٢فئة  اإلدارة) أ(
 فئة العمال الزراعيني ٥٠ ١٠٠ قلجمموعة واحدة على األ   متعلمون- ٣

 ٥٠ )أ(١٠٠ جمموعة واحدة على األقل   أميون- ٤
 ٥٠ ١٠٠ جمموعة واحدة على األقل   متعلمون- ٥

 العمال) ب(

 فئة العمال غري الزراعيني

 ٥٠ )أ(١٠٠ جمموعة واحدة على األقل   أميون- ٦
 :٢اجملموعة املستهدفة 

 النقل

 ٢٥ ٥٠- ٣٠ اختياري  عمال النقل:٧فئة 

 :٣اجملموعة املستهدفة  ٥٠ ١٠٠ جمموعة واحدة على األقل متعلمون: ٨فئة 
/ املستهلكون/املقيمون

 اجلمهور العام
 ٥٠ )أ(١٠٠ جمموعة واحدة على األقل أميون: ٩فئة 

 ٢٥ )أ(٥٠- ٣٠ اختياري  جتار التجزئة واملوزعون:١٠فئة   
 :٤اجملموعة املستهدفة 

العاملون يف خـدمات    
  الطوارئ

ن، موظفو التوجيه  املهنيون الصحيو:١١فئة 
  التقين، أفراد خدمات  الطوارئ

  ٢٥  )أ(٥٠- ٣٠  اختياري

 :٥اجملموعة املستهدفة 
  فئات أخرى

  ٢٥  )أ(٥٠- ٣٠  اختياري   مسؤولو إنفاذ القوانني والتنظيم:١٢فئة 

هذه اجملموعات إال يف حالة     بالنظر إىل الصعوبات العملية يف تنظيم اختبارات احملاكاة، يقترح عدم إجراء اختبارات احملاكاة يف                 )أ(
  .توفر املوارد واجلدوى العملية

وبقدر اإلمكان، ينبغي اختيار اجملموعات الفرعية من عينة متثيلية بقدر املستطاع، وذلك باستخدام أسلوب االختيار          ٣-٥–٦م 
ص من اجملموعة الفرعيـة ذاهتـا   وحىت إذا مت اختيار عدة أشخا. العشوائي للمشاركني، وهو شيء ضروري للتمكن من تعميم النتائج   

بيد أنه من املـسلم بـه أن االختبـار    . لالشتراك يف وحدات اختبار خمتلفة، بسبب طول الوحدات، فإنه يلزم مراعاة الطابع التمثيلي            
فإن هدف هذه وجيب مهما كان األمر مراعاة أنه أياً كانت أساليب االختيار املستخدمة، . العشوائي قد تثبت صعوبته يف الواقع العملي

  .العملية هو احلصول على عينة متثيلية بقدر املستطاع
وجتدر اإلشارة إىل أنه جيب يف كل وحدة اختبار أن يتم اختيار املشاركني يف كل جمموعـة بأسـلوب االختيـار            ٤-٥-٦م 

 وهو خيتلف عن االختيار العشوائي      وهذا االختيار العشوائي ليس له بديل للتحقق الداخلي من صالحية املقارنات الداخلية،           . العشوائي
  .للعينات، الالزم لتعميم نتائج الدراسة

نظراً ألن دراسات احملاكاة تتطلب متارين كثيفة املوارد نسبياً، فإنه يقترح أال جترى متارين احملاكـاة   : متارين احملاكاة   ٥-٥-٦م 
إال أنه ميكن،   . وغري الزراعيني، العاملون يف النقل، واملستهلكون      العمال، الزراعيون    -إال على أعداد حمدودة من اجملموعات املستهدفة        

  .حيثما تسمح املوارد بذلك، تطبيق هذه التمارين بسهولة على طوائف اجتماعية ومهنية أخرى
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  تلوث البيانات والتداخل  ٦- ٥- ٦م 
 أحد املشاركني على مـواد اختبـار        وهلذا السبب، ينبغي حتاشي إطالع    . يتطلب تنظيم االختبار قدراً من الرقابة       ١-٦-٥-٦م 

. ذلك أن هذا يبطل املقارنات اليت ينبغي إجراؤها عندما تكون معاجلة العوامل املستقلة أساسـية للتقيـيم               . مشارك آخر أو إبالغه هبا    
  .ويعرف وقوع هذه األحداث يف جمال اختبار باسم التلوث

وهـذا قـد    .  اتصال فيما بني املشاركني أثناء سري االختبارات       ويف سبيل تفادي تلوث البيانات، ينبغي جتنب أي         ٢-٦-٥-٦م 
وجيب عمل كل ما ميكن عمله، حىت إذا كانـت          . يتطلب من فريق املمتحنني جهوداً كبرية ملنع املشاركني من التالقي حىت بالصدفة           

  .املهمة شاقة، لتقليل احتمال تلوث البيانات إىل احلد األدىن
متصلة بالتلوث ولكنها خمتلفة التداخل، وهي احلالة اليت ختضع فيها جمموعتان من املشاركني             وهناك مشكلة أخرى      ٣-٦-٥-٦م 

وهذا هو احلال مثالً عندما يتلقى مجيع العاملني يف مصنع ما دورات تدريب تفصيلية عن               . يف االختبارات لتدخل مستقل عن االختبار     
ومن شأن ذلك أن حيجب تأثري خمتلف عناصر تبليغ معلومات األخطار           . ارالسالمة من األخطار يف األسبوع الذي يسبق إجراء االختب        

وينبغي حيثما ال ميكن جتنب ذلك، أن حياط علمـاً          . وقد يؤدي إىل إضعاف تأثري خمتلف صيغ بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السالمة           
  .باحتمال حدوث التداخل

  دورات التعلم اجلماعية  ٧-٥-٦م 
وهي ال تنطبـق إال علـى العمـال         . إمكانية الفهم يف إطار دورات التعلم اجلماعية       لتقييم   ١١تستخدم الوحدة     

ويف اجملموع، . ٨ إىل ٢، وتتطلب عينة ختتلف عن عينة العمال املشاركني يف الوحدات ) أعاله٢-٦ يف اجلدول م ٦ إىل ٣اجملموعات (
وينبغي أن يكون مستوى    . عات من العمال الزراعيني    جمموعات لالختبار، مخس منها تعمل يف مصنع ومخس جممو         ١٠ينبغي إخضاع   

التعليم داخل كل جمموعة متجانساً بقدر اإلمكان، وينبغي أن يكون عدد جمموعات العمال املتعلمني مساوياً تقريباً لعدد جمموعـات                   
  .وينبغي أن تتكون كل جمموعة مما ال يتجاوز عشرة أفراد وال يقل عن ستة. العمال األميني

  سياق االختبارات  ٨-٥-٦م 
وهذا هو  . تتسم الظروف اليت جترى فيها اختبارات إمكانية الفهم بأمهية قصوى بالنسبة لدقة تقييم املغزى والفهم                ١-٨-٥-٦م 

وهلـذا الـسبب،    . احلال بوجه خاص بني العمال شبه األميني الذين يستخدمون اإلشارات السياقية لتحسني فهمهم لرسائل األخطار              
الختبارات يف أداة التقييم هذه من بطاقات الوسم الكاملة بدالً من عناصر منفردة من بطاقة الوسم أو صحيفة بيانات                   يستفيد معظم ا  

وبينما قد جيد األشخاص املتعلمون أن من األسهل للفهم اإلجابة عن العناصر املفردة، قد ال يتصل تفسري هذه العناصر اتصاالً . السالمة
  .ذلك، ينبغي إجراء مجيع االختبارات باستخدام بطاقات وسم وصحائف واقعيةول. وثيقاً بواقع التدريب

وقد يسبب لصق أو وضع بطاقة وسـم        . ولزيادة درجة الواقعية، تستخدم بطاقة وسم يف املوقع ملصقة على وعاء            ٢-٨-٥-٦م 
 على وعاء منوذجي واحد، وترتع بعد       خمتلفة على كل وعاء على حدة عبئاً غري ضروري على املمتحن، ولذا يقترح أن تلصق البطاقة               

ومن املهـم أن يعـرض علـى        . وقد حيتاج املمتحن إىل مساعد إذا كان العبء ثقيالً بصورة واضحة على املمتحن            . انتهاء االختبار 
املـستوى  املشاركني أكرب عدد من األمثلة املرئية بغية زيادة إمكانيات فهمهم إىل أقصى حد ممكن، وال سيما بالنسبة للعمـال ذوي                     

لذلك، فمن املفضل أن تقدم بطاقة الوسم ملصقة بصورة مستمرة على           . التعليمي املنخفض الذين يعتمدون بدرجة أكرب على السياق       
  .ومن شأن تثبيت شريط تثبيت على الوعاء أن يبّسط هذه العملية نسبياً. الوعاء

لفعلية املبينة على بطاقات الوسم مواد مزيفة وإن كانت تظهر         ولتوحيد فرص الفهم قياسياً، تكون املواد الكيميائية ا         ٣-٨-٥-٦م 
واهلدف من وراء ذلك هو االحتفاظ بالسياق سليماً من حيث املظهر، مع عدم اإلجحاف باملشاركني               . وكأهنا مواد كيميائية حقيقية   

  .الذين ال يعرفون مظهر هذه املادة الكيميائية أو تلك
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ع املمتحنون على تعديل مواد االختبار يف حدود اشتراطات التصميم العملي حبيث تبـدو              وكما ذُكر آنفاً، يشجَّ     ٤-٨-٥-٦م 
  .املواد كأهنا حقيقية بقدر اإلمكان بالنسبة للمشاركني احملليني وتعطيهم أقصى قدر ممكن من عناصر السياق

  أحجام العينات الالزمة للدراسات اجلزئية  ٩-٥-٦م 
 وقوة مقدارها ٠,١ يف الدراسات اجلزئية على أساس خطأ ألفا مزدوج قدره احُتسب حجم العينات اليت تستخدم  

وقد اعترب مترين احملاكاة بشكل . ويؤكد االختبار األويل ألداة التقييم هذه التقديرات. ، بيد أنه عّدل العتبارات اجلدوى اللوجستية٠,٨
  .فة، لسبب رئيسي هو خشية مواجهة صعوبات لوجستيةخاص انتقائياً نسبياً لعدد صغري من املشاركني واجملموعات املستهد

  الترمجة  ١٠-٥-٦م 
وبينما حتـاول أداة االختبـار هـذه أن تراعـي           . إن اللغة أداة أساسية لتنفيذ وسائل تبليغ معلومات األخطار          ١-١٠-٥-٦م 

. ؤدي إىل خطأ جسيم يف إجراء االختبارات      االختالفات اللغوية بأكرب قدر ممكن، فإن الترمجة اخلاطئة وغري املوحدة قياسياً ميكن أن ت             
  :وهلذا، جيب إيالء اهتمام خاص للغاية للترمجة عن طريق القيام مبا يلي

ترمجة االستبيان، كل على حدة إىل اللغة املقابلة        ) لغة هذه األداة  (يتوىل شخصان يتقنان اللغة اإلنكليزية        )أ(
  ؛)لغة اجملموعة املستهدفة(

 املترمجني إىل اللغة اإلنكليزية، بواسطة اثنني آخرين من املترمجني، كل علـى حـدة               تعاد ترمجة النصني    )ب(
  .وبصورة مستقلة عن املترمجني األصليني

وينبغـي  .  يف املائة يف اجلولة األوىل٥ينبغي أن تستهدف الترمجة العكسية إىل األصل حتقيق نسبة أخطاء أقل من       ٢-١٠-٥-٦م 
وحيثما ميكن ينبغي حماولة أن تتضمن ترمجة موحدة مجيع العناصـر           . أجل تصحيح جوانب الغموض   توضيح األخطاء يف الترمجة من      

  .املترمجة واملعاد ترمجتها ترمجة صحيحة من أي من االستبيانني
لة ثانية ويلزم إجراء جو. إذا مل ميكن تنفيذ اإلجراء الثاين، فإنه يؤخذ معدل األخطاء األقل باعتباره الترمجة املفضلة  ٣-١٠-٥-٦م 

  . يف املائة٥من إعادة الترمجة إذا كان معدل األخطاء يتجاوز 
  توقيت املقابالت وجمموعات املناقشة  ١١-٥-٦م 
جيب أن تعقد اللقاءات وجمموعات املناقشة يف وقت مناسب لكل من الشخص الذي جترى معه املقابلة وصاحب         ١-١١-٥-٦م 

 يطلب من العمال الزراعيني حضور مقابلة أثناء الفترات احلرجة واملزدمحة بالعمل بالنسبة وينبغي أال). عندما ينطبق هذا الوضع(العمل 
أال يتكبدوا خـسائر ماليـة مقابـل     وينبغي إجراء املقابالت أثناء وقت العمل وينبغي     ). الزراعة، احلرث، الرش، احلصاد   (للمزارعني  

دون ) أثناء الوجبات أو بعـد سـاعات العمـل        (لوقت املخصص هلم    وال يوصى بأن يشارك العمال يف ا      . اشتراكهم يف االختبارات  
وإذا وافق العمال على االشتراك أثناء فترة تناول الغذاء، جيب أن يكون الوقت كافياً ومناسباً وأن يقدم التعويض                  . تعويضهم عن ذلك  
  ).وقت تعويضي، تقدمي وجبات، إخل(املناسب عن ذلك 

وقت التقديري الالزم الستيفاء وحدات االختبار املفردة على أساس البيانـات األوليـة      ال ٣-٦ويبني اجلدول م      ٢-١١-٥-٦م 
 دقيقة وساعتني تبعاً لوحدة االختبار      ٢٠وينبغي أن تكون املدة الكلية لالختبار بني        . املستقاة من اختبارات يف مصنعني جبنوب أفريقيا      

  . ملقابالت مع العمال األمينيوينبغي توخي مدة أطول يف حالة ا. وقدرات منظم املقابالت
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  املدد التقريبية الختبارات تقييم إمكانية فهم:  ٣- ٦اجلدول م 
  معلومات األخطار

 )دقائق(مدة االختبار  الوحدة

١٢٠ -  ٦٠ ١ 

٤٥ -  ٣٠  ٢  
٧٥ -  ٤٥  ٣  
١٠٥ -  ٧٥  ٤  
٣٠ -  ٢٠  ٥  
٣٠ -  ٢٠  ٦  
٣٠ -  ٢٠  ٧  
٧٥ -  ٤٥  ٨  
٣٠  ٩  
٤٥ -  ٣٠  ١٠  
١٨٠ -  ١٢٠  ١١  

  تقدير درجات اإلجابات وتشفريها  ١٢- ٥- ٦م 
. جيب أن يوكل تقدير درجات اإلجابات عن اختبارات إمكانية الفهم إىل خرباء يف معرفة اإلجابة الـصحيحة                  ١-١٢-٥-٦م 

اسـياً  وأظهرت جتربة سابقة يف زمبابوي أن حتليل مضمون اإلجابات املختلفة ممكن عملياً إذا أوكل إىل مراقبني ذوي هنج موحـد قي                  
  .بصورة دقيقة

وجيب تشكيل هذه اجملموعة من     . وتتطلب أداة االختبار هذه وجود فريق من اخلرباء إلجراء تقييم إلمكانية الفهم             ٢-١٢-٥-٦م 
  :اخلرباء قبل بدء الدراسة على النحو التايل

ارسـني، إىل   من املوظفني وأصحاب العمـل واملم     ) أو أكثر (اختيار جمموعة واسعة اخلربة تضم واحداً         )أ(
  جانب باحثني متمرسني يف جمال التشفري وتقدير درجات اإلجابات؛

عقد حلقة تدريبية مع اجملموعة الستعراض طبيعة اإلجابات احملتملة عن أسئلة كل وحدة اختبار مدرجة،            )ب(
 ول إىل توافق بشأن اإلجابات الـيت متثـل        ـواستعراض وثائق عملية وهدف النظام املنسق عاملياً للوص       

  :الفئات التالية
وهـذه تـشمل    . املعىن مطابق ومتسق متاماً مع مقصد النظام املنسق عامليـاً         : إجابة صحيحة   ‘١‘

اإلجابات اليت ال تتفق متاماً مع مغزى النظام املنسق عاملياً ولكنها تكفي كأساس الختاذ تـدابري    
  السالمة أو االحتياطات؛

صحيحة غري أهنا ليست كافية لضمان اختاذ تـدابري         بعض عناصر املعىن    : إجابة صحيحة جزئياً    ‘٢‘
  سالمة أو احتياطات مناسبة؛

املعىن املقدم إما خاطئ متاماً أو ليست له إال عالقة ضعيفة باملعىن املقصود             : إجابة غري صحيحة    ‘٣‘
  يف النظام املنسق عاملياً؛
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حسب، ولكنه يـشري إىل     املعىن املقدم ليس خاطئاً و    ): لَْبس جسيم (إجابة ذات معىن عكسي       ‘٤‘
ومثل هذا اللبس اخلطـر ميكـن أن        . فهم يتعارض مع املعىن املقصود يف النظام املنسق عاملياً        

  يترجم إىل تصرف خطر أو تدابري خطرة؛
 ال يعرف؛/ال يستطيع اإلجابة  ‘٥‘

  ة؛ويتم استعراض النتائج فيما يتصل باملعايري املختار.  أشخاص١٠ أو ٥يوزع االستبيان على   )ج(
ورة أعاله حىت يتم التوصل إىل اتفـاق        ـإذا أظهرت النتائج تبايناً واضحاً، وجب تكرار العملية املذك          )د(

 .بشأن املعايري

دة اختبار عند االقتضاء موضوع إجراء مزيد من تشفري اإلجابات املتعلقة بأسـئلة             ـل وح ـت ك ـويناقش حت   ٣-١٢-٥-٦م 
  .خمتلف الوحدات

  التحاليل  ١٣-٥-٦م 
حاليل املقترحة هلذه الوحدات هي حسابات بسيطة للنسب واملتوسطات فيمـا يتـصل مبختلـف طوائـف                الت  

وميكن حماولة إجراء تقدير كلي إلمكانيـة       . وقد جترى حتليالت أكثر تعقيداً، وهي مبينة يف كل وحدة اختبار على حدة            . املشاركني
ائف املشاركني، لكن ينبغي ضبطها للتوصل إىل القيم املرجحة لكل          الفهم عن طريق مجع النتائج املستقاة من أشخاص من خمتلف طو          

  .طائفة وباستخدام عوامل دميغرافية أخرى معروفة بتأثريها يف إمكانية الفهم
  التغذية الراجعة واملتابعة  ١٤-٥-٦م 

هـم بـشأن    ينبغي أن تتاح جلميع املشاركني الفرصة لالطالع على نتائج تقييمات إمكانية الفهم، وتقدمي آرائ               
  .املقابالت وطرائق االختبار

  متابعة التقييم  ١٥-٥-٦م 
ينبغي إجراء مقابلة أخرى مع األشخاص الذين اشتركوا يف االختبارات بعد مرور شهر واحد وبعد مرور سـنة                    

ـ                اً بـشأن معلومـات     واحدة، بغية تقييم تذكرهم وتقييم الفوائد املتوسطة والطويلة األجل للتدريب على رسائل النظام املنسق عاملي
ا يتصل جبميع الوحدات اليت أجريت يف البداية، وذلك تبعـاً لتـوفر املـوارد               ـومن املمكن تفادي إعادة االختبارات فيم     . األخطار

  .والوسائل اللوجستية
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