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 6المرفق 

 )1(منهجية اختبار إمكانية فهم معلومات الخطورة
املتعلقـــة  (SDS)تســـتهدف هـــذه األداة تقـــدمي منهجيـــة لتقيـــيم إمكانيـــة فهـــم بطاقـــات الوســـم وصـــحائف بيانـــات الســـالمة  1-6م 

د أثنـاء و  ضـع باخلطورة الكيميائية. وقد وضعت األداة مع تركيز خاص على تلبية احتياجات العاملني واملسـتهلكني يف البلـدان الناميـة. وُشـدِّ
بقــدر اإلمكــان علــى النطــاق العــاملي مــع مراعــاة خمتلــف مســتويات اإلملــام بــالقراءة والكتابــة واالختالفــات يف  األداة علــى تــوفري وســيلة تنطبــق

 اخللفية الثقافية.

 الخطوط العريضة ألداة التقييم 2-6م 

التقيـيم نظمت أداة التقييم يف عدد من الوحدات يغطـي هـذا املرفـق توجيهـات بشـأن كـل منهـا. وبصـفة عامـة، تتكـون أداة  1-2-6م 
 من مخسة أجزاء.

إىل  2تتــوخى بصــورة رئيســية ضــمان أن تكــون الوســائل املتاحــة يف الوحــدات  أساســية: تتعلــق مبجموعــة 1الوحــدة  (أ)
أدناه مالئمة لشىت الثقافات واخللفيات. ويوصى باستخدامها جلميع فئات السكان املستهدفني (انظر اجلدول  11
وأفــراد اجملتمعــات احملليــة الــذين ينتمــون إىل  بيقهــا علــى جمموعــات العمــاليبــدأ تط جيــب أن أدنــاه)، ولكــن 2-6م 

 ثقافات ختتلف عن اخللفيات الثقافية اليت وضعت فيها بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة؛

) إىل جانـب سلســلة مـن األســئلة والتمــارين 2: تتضــمن هـذه الوحــدات اسـتبياناً عامــاً (الوحــدة 8إىل  2الوحـدات  (ب)
). وقد ال تنطبق بعض عناصر هذه الوحدات 8-3علق ببطاقات الوسم وبصحائف بيانات السالمة (الوحدات تت

 ، وما إذا كانوا ممن يستخدمون صحائف بيانات السالمة؛املستهدف هم عمالتبعاً ملا إذا كان 

: تتعلق بتمرين حماكاة. وقد صممت نسخة من هذه الوحدة للعمال. وتنطبق على معظـم مـن يشـاركون 9الوحدة  (ج)
 حبيث تناسب املستهلكني؛من هذه الوحدات أ) 9يف اإلنتاج، بينما عدلت النسخة الثانية (

 اســـتبيانات ملـــا بعـــد االختبـــار. وتنطبـــق علـــى مجيـــع الـــذين شـــاركوا يف اً اســـتبيان 10: تتضـــمن الوحـــدة 10الوحـــدة  (د)
). وتقدَّم الوحدة أيضاً إىل األشخاص الذين يشاركون يف التمرين 9) ومتارين احملاكاة يف (الوحدة 8-2(الوحدات 

). ويتــيح هــذا االســتبيان، الــذي يعتمــد أساســاً علــى التــدريب واخلــربة املكتســبة، للمشــاركني 11اجلمــاعي (للوحــدة 
 ة االختبار؛فرصة إبداء رأيهم حبرية والتعليق على عملي

: تتعلــق بتمــرين مجــاعي يســتهدف العمــال ويســتخدم مجيــع عناصــر الوحــدات الســابقة مــن أجــل تقيــيم 11الوحــدة  )ه(
ولكنها جترى على أشخاص  10-2إمكانية الفهم يف سياق التعليم اجلماعي. والوحدة مصممة لتكملة الوحدات 

 .9و 8إىل  2و 1خيتلفون عن األشخاص املستهدفني يف الوحدات 

شـهراً مـن تقيـيم إمكانيـة الفهـم. وينبغـي تكـرار هـذا االختبـار علـى  12ويقرتح أيضـاً أن جيـرى اختبـار متابعـة بعـد مـرور شـهر و 3-2-6م 
ت األشخاص أنفسهم الذين اجتازوا االختبار األول. وميكـن، تبعـاً للمـوارد واإلمكانيـات اللوجسـتية، حتاشـي إعـادة االختبـار علـى مجيـع الوحـدا

 توى القاعدة. وتكرار االختبار مهم ألنه يتيح التحقق من أن رسائل التحذير من اخلطورة قد استوعبت واستفيد منها بصورة حقيقية.على مس

____________________ 

، املعين بتبليغ (ILO)بناء على طلب الفريق العامل التابع ملنظمة العمل الدولية  بصياغتها فريق متعدد االختصاصات من جامعة كيب تاون اضطلع )1(
 وذلك كجزء من اجلهود الدولية لتشجيع وضع نظام منسق عاملياً فيما يتعلق بتبليغ معلومات األخطار.معلومات األخطار، 
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موجز لوحدات األداة، واألنشطة الرئيسية اليت تتألف منها كل وحدة، وكذلك األهـداف والنتـائج  1-6ويرد يف اجلدول م  4-2-6م 
 املطلوب حتقيقها منها.

وبينمــا صـــممت أداة التقيــيم كمجموعـــة واحـــدة، فإنــه ميكـــن، إذا اقتضــت األولويـــات والضـــرورات احملليــة، اســـتخدام بعـــض  5-2-6م 
 وحدات اجملموعة فقط. وباإلضافة إىل ذلك فإنه من املعرتف به أنه مع تطور التنسيق العاملي لتبليغ معلومات اخلطورة، قد تنشأ احتياجات

وميكــن تعــديل أداة التقيــيم ملراعـــاة أولويــات االختبــار اجلديــدة مبــرور الــزمن عـــن طريــق اســتخدام مــواد اختبــار معدلـــة جديــدة إىل االختبــار. 
(بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة) مع استخدام مناذج االختبارات ذاهتا. فمثًال، إذا كانت تدرس أشـكال جديـدة لرمـوز اخلطـر، 

 رموز اجلديدة.إلدراج هذه ال 4أمكن تعديل الوحدة 

 وأداة االختبار 6استخدام المرفق  3-6م 

تقييم إمكانيـة الفهـم. وقـد رتبـت عناصـر الوحـدات حبيـث أهداف متثل وحدة االستبيان الفعلي الختبار جمموعة حمددة من  1-3-6م 
وحدة، ولكن بصورة منفصلة، جمموعة من مت متييز التعليمات بوضوح يف االستبيانات ملساعدة الذين يتولون إدارة اختباراهتا. وتصاحب كل 

التوجيهات التفصيلية، مبا يف ذلك دليل استخدام الوحدة املعنية. وتبني األدلة أيضاً خمتلف بطاقات الوسم و/أو صحائف بيانات السالمة 
 اليت تستخدم يف كل وحدة ونتائج كل وحدة، ومتطلباهتا الزمنية.

، قدمت التعليمات اليت تتضمنها يف صورة موجزة بقدر اإلمكان ولكنها ترد بشكل أكثر عدم إطالة وحدات التقييم وبغية 2-3-6م 
األســـود الغـــامق يف أطـــر مظللـــة لتيســـري بـــاحلرف تظهـــر فإ�ـــا ، 11-3يف الوحـــدات حيثمـــا تـــرد التعليمـــات الرئيســـية تفصـــيًال يف األدلـــة. و 

 ع االختبار باخلط املائل يف كل وحدة اختبار.استخدامها. ويظهر اجلزء من النص الذي جيب أن يقرأه األشخاص موض

)، جيرى اختيـار بطاقـات الوسـم وصـحائف بيانـات السـالمة 9و 8و 7و 6و 4و 3ويف وحدات اختبار معينة (الوحدات  3-3-6م 
ف هبـا بطاقـات متثـل بطاقـات الوسـم وصـحائ خاصـة علبـة ،بالنسـبة لكـل وحـدة ،كـل ممـتحن  يعطـيكسـب الوقـت،   وبغيـةبشكل عشـوائي. 
 بيانات السالمة.

وجيب أن تكون بطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة مطابقة ملا يستخدم منها يف البلد الذي ستطبق فيه أداة االختبار.  4-3-6م 
يـزال هنـاك  الوسيتيح النظام املنسق عاملياً قدراً من التوحيد يف أسـاليب نقـل املعلومـات املتعلقـة بـاخلطورة، مـن حيـث حمتواهـا وعرضـها، غـري أنـه 

احتمــال ألن ينشــأ قــدر كبــري مــن االختالفــات نتيجــة للتقاليــد، واألســاليب، واحلجــم، واألفضــليات احملليــة. وجيــب بقــدر اإلمكــان أن تعكـــس 
بطاقــات الوســم وصــحائف بيانــات الســالمة املســتخدمة يف االختبــار أمنــاط االســتخدام احمللــي املعتــادة. مــن هنــا، فإنــه علــى الــرغم مــن أن هــذا 
الــدليل يقــدم عينــات مــن بطاقــات الوســم وصــحائف بيانــات الســالمة، فإنــه يرجــى مــن مســتعمليها تعــديل مــواد االختبــار يف حــدود متطلبــات 

 التصميم العملي حبيث تبدو مواد االختبار لألشخاص احملليني موضع االختبار جديرة بالثقة بقدر اإلمكان.

االختبار، املعقدة نسبياً، املطلوبة لقياس إمكانية فهم املعلومات عن اخلطورة،  حماوالت تبسيط إجراءات وعلى الرغم من 5-3-6م 
 1فإن أداة االختبار تتطلب إدارة دقيقة ومراقبة للجودة. لذلك يكتسـب تـدريب املمتحنـني أمهيـة حامسـة. ويتنـاول دليـل كـل مـن الوحـدتني 

 هذه املسألة مبزيد من التفصيل. 2و
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 لوحدةتبعاً لاختبار إمكانية الفهم: األهداف والنتائج  :1-6الجدول م 
 النتائج األهداف المحتويات الوحدة
تشــكيل أداة البحــث تبعــاً للســياق، واللغــة، والتفســريات الثقافيــة لــدى اجملموعــة  األساسيةمجموعات ال 1الوحدة 

 املستهدفة.
 الثقافية احملددة للكلمات.تعيني التعاريف 

اختبـار مـا إذا كـان ميكـن، مـن الناحيــة الثقافيـة، نقـل ترتيـب اخلطـورة واســتخدام 
 لون لوصفها، والتقدير الكمي للعوامل الغامضة.

اختبـار أن تكــون االسـرتاتيجيات املســتخدمة يف الوحــدات الالحقـة مصــممة بطريقــة 
 البدائل.وتعيني  صالحية هذه الوحدات بصورة واضحةحتقق 

االســتخدام الثقــايف  عــناالختبــارات، الناشــئ أوضــاع تعيــني التحيــز احملتمــل يف 
 .للعناصر

 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.

 إمكانية تفسري املقاييس النفسية لدى اجلماعات غرب الغريبة.
 تقييم السياق.

 التأكد من أن أدوات االختبار تراعي خربة العمال.
 الرموز "الصورية".

 .الفهمإمكانية مراجعة البيانات الدميغرافية والبيانات األخرى كأساس لتحليل  المقابلة العامة 2الوحدة 
 األلوان وِحّدة البصر الالزمة لبعض االختبارات الالحقة. التأكد من سالمة إدراك

 الفهم.أمكانية مجع بيانات عن خربة العمل، املهمة لتفسري تقديرات 

 نتائج الدراسة والتحليل.ب هابيانات دميغرافية وبيانات أخرى مناسبة لربط
 تقييم إدراك األلوان وِحّدة البصر.
 إمكانية الفهم.الدور الذي تلعبه خربة العمل يف 

وفهـــــــــــم  وقــــــــــراءةتــــــــــذّكر  3الوحدة 
الوسم وصحائــف  بطاقات

 بيانات السالمة

 .تقييم اإلملام ببطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة
 اختبار مستوى تذّكر عناصر الوسم.

 تقييم الرتتيب الذي يتبع يف النظر إىل عناصر بطاقة الوسم.
 والرموز وبيانات اخلطورة.اختبار فهم كلمات التنبيه واأللوان 

 اختبار تأثري بطاقة الوسم على:
 الزوج أو الطفل،و ترتيب اخلطورة بالنسبة للشخص  •
 استخـدام املادة الكيميائية وختزينها والتخلص منها. القصد من •

 هل يغري الرتتيب والتبليغ األسئلة املتعلقة بإمكانية الفهم؟
 الصحيحة لبيانات السالمة؟هل بوسع املشاركني حتديد الصحيفة 

هــــل حيــــدد الشــــخص املعلومــــات الصــــحيحة عــــن اســــم املــــادة واخلطــــر الصــــحي 
 والفيزيائي واستخدام املالبس الواقية؟

 تعيني اإلملام السابق ببطاقات الوسم وصحائف بيانات السالمة.
 تقييم تأثري خمتلف اخلطوط املستخدمة لكتابة بطاقة الوسم.

 الفهم يف عناصر الوسم. تعيني املصطلحات الصعبة
 تعيني أيسر البيانات فهماً.

 بعد معرفة عناصر الوسم. واالجتاه السلوكيترتيب اخلطورة، 
الفهم يف إدراك الشـخص للخطـورة إمكانية تأثري األسئلة التفصيلية عن 

 .كبديل للتدريب
 قياس تأثري التمثيل الرمزي.

تصـــويره لشـــخص ذي مقارنـــة كيفيـــة تصـــوير اخلطـــر للـــنفس مـــع كيفيـــة 
 .قرابة وثيقة

تعيـــني قـــدرة الشـــخص علـــى الـــربط بـــني املعلومـــات املبينـــة علـــى بطاقـــة 
 الوسم وصحيفـة بيانات السالمة املناظرة.
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 اختبار إمكانية الفهم: األهداف والنتائج تبعاً للوحدة :1-6الجدول م 
 النتائج األهداف المحتويات الوحدة
  ترتيــــــب وفهــــــم الخطــــــورة: 4الوحدة 

ــات التنبيـــــه واأللـــــوان  كلمــــ
 والرموز

 اختبار ترتيب األشخاص النسيب خلطورة:
 كلمات التنبيه واأللوان والرموز؛ •
 جمموعات الرموز والرموز املتعددة؛ •
 جمموعات خمتارة مـن الرموز واأللوان وكلمات التنبيه. •

 اختبار فهم كلمات التنبيه واأللوان والرموز.
 ة كلمات التنبيه واأللوان والرموز على جذب االنتباه.اختبار اآلراء بشأن قدر 

الســتخدام  القصــد املبلــغ عنــهاختبــار مــا إذا كــان فهــم بطاقــة الوســم ســيؤثر يف 
 .نفاياهتا وختزين املادة الكيميائيـة والتخلص من

 استكشاف اآلراء بشأن سبب عرض عناصر اخلطورة على بطاقة الوسم.

واأللـــوان والرمـــوز علـــى متثيـــل مســـتوى اخلطـــورة تقيـــيم قـــدرة كلمـــات التنبيـــه 
 وعلى فهمها، كل على حدة، وجملموعات خمتارة من عناصر الوسم.

مراقبــــة اجلــــودة يف حالــــة ترتيــــب اخلطــــورة علــــى أســــاس املقارنــــات مـــــع 
 حاالت مشاهبة.

 قدرة عناصر الوسم على جذب االنتباه.
 ىل:إجذب االنتباه وسم قدرة على  استكشاف أفضل بطاقة

عـــن اخلطـــورة  تقــــصي مزيـــد مـــن املعلومـــات، وال ســـيماعلـــى حفــز الشـــخص 
 الصحية.
 للتصرف بأساليب مأمونة. القصد املبلغ عنهالتأثري يف 

فهــــم رمــــوز الخطــــورة مــــع  5الوحدة 
 النص أو بدون نص

 اختبار فهم املشاركني للرموز اليت متثل رتب اخلطورة.
 اختبار فهم املشاركني ملفاهيم رتب اخلطورة.

تعيني ما إذا كانت إضافة كلمـات يف الـنص حتسـن فهـم رمـوز خمتـارة متثـل رتـب 
 اخلطورة: التناسلية، السرطنة، اإلطفار.

تعيـــني مـــا إذا كانـــت إضـــافة كلمـــات تنبيـــه حتســـن فهـــم الرمـــوز الـــيت متثـــل رتـــب 
 اخلطورة.

 القدرة على تعيني الرمز الصحيح لرتبة خطورة ما.
الرمـوز يف متثيلهـا؛ والرمـوز الـيت ختفــق يف تعيـني رتـب اخلطـورة الـيت ختفــق 

 متثيل رتبة خطورة ما.
 تعيني الرموز اليت يكون تفسريها غامضاً.

 فعالية إضافة نص إىل رموز اخلطورة التناسلية وخطورة السرطنة واإلطفار.
 فعالية إضافة كلمات تنبيه إىل رموز رتب اخلطورة.

ــم الرمز/الرســــــــــــــــم  6الوحدة  حجـــــــــــــــ
وموضـــــــــــعه، التخطيطـــــــــــي، 
 وأرضيته، وإطاره

 .اختبار تأثري تغيري حجم الرمز وإطاره وموضعه
اختبــار تــأثري تغيــري لــون األرضــية وحجــم األيقونــة يف الرســم التخطيطــي بالنســبة 

 لإلطار.

 تأثري تغيري حجم الرمز وإطاره وموضعه على:
 القدرة على تعيني االسم الكيميائي؛ •
 إدراك اخلطر؛ •
 بفضل جذب االنتباه إىل الرمز؛تذّكـر الرمز  •
 تذّكـر بيان اخلطورة بفضل جذب االنتباه إىل بيان اخلطورة؛ •
 ؛القصد املبلغ عنه لكيفية التصرف •
 الرتتيب املتبع يف القراءة؛ •

 علـىمقارنة ما إذا كانت درجة اخلطر على النفس ختتلـف عـن درجتهـا 
   شخص ذي قرابة وثيقة.



467 

 

 

 إمكانية الفهم: األهداف والنتائج تبعاً للوحدةاختبار  :1-6الجدول م 
 النتائج األهداف المحتويات الوحدة
 -م التخطيطــــــي ـفهـــــم الرســــــ 7الوحدة 

ـار اإلضـــافي (مبيـــدات  ــ االختب
 اآلفات)

 اختبار قدرة املشاركني على حتديد معلومات:
 االسم الكيميائي؛ •
 اخلطورة الصحية؛ •

 تقييم تقدير املشاركني للخطورة.
 اختبار فهم املشاركني للرسوم التخطيطية.

 تقييم الرتتيب الذي يتبعه املشاركون يف قراءة عناصر الوسم.

إمكانيـــــة فهـــــم الرســـــوم التخطيطيـــــة: اإلدراك، تقـــــدير اخلطـــــر، االنتبـــــاه، 
 الوصول إىل املعلومات األساسية.

 علـىمقارنة ما إذا كانت درجة اخلطر علـى الـنفس ختتلـف عـن درجتهـا 
 قرابة وثيقة.شخص ذي 

ـــــــة  8الوحدة  فهـــــــم صـــــــحائف إمكاني
ــــــات الســـــالمة حســـــب  بيان

 تنظيم البيانات

اختبــــار قــــدرة املشــــاركني علــــى اســــتخالص معلومــــات األمــــان مــــن صــــحيفة 
 بيانات السالمة.

 اختبار فهم املعلومات عن اخلطورة يف صحيفة بيانات السالمة.
املتبـــع املعلـــن يف قـــراءة تقيـــيم مـــا يقـــرأ يف صـــحيفة بيانـــات الســـالمة والرتتيـــب 

 عناصر معلومات الصحيفة.
 تعيني املعلومات املفيدة واملناسبة واملفهومة.

للتصــرف  بالقصــد املبلــغ عنــهتقيــيم مــا إذا كانــت معلومــات الصــحيفة تتصــل 
 بأساليب مأمونة.

 تقييم تأثري تغيري تنظيم معلومات الصحيفة يف ما ذكر أعاله.

 واردة يف الصحيفة من جوانب خمتلفة:تقييم فهم معلومات اخلطورة ال
 تفسري املعلومات عن اخلطورة الصحية؛ (أ)

 التقييم الذايت إلمكانية الفهم لدى اآلخرين؛ (ب)
 تقييم أسلوب املشارك يف شرح بيان اخلطورة لآلخرين؛ (ج)
الشخصي. التوفيق بني هـذه  القصد املبلغ عنه لكيفية التصرف (د)

 اجلوانب األربعة.
 أثري االختالفات يف تنظيم معلومات الصحيفة.تقييم ت

تقيـــيم شخصـــي لفائـــدة ومالءمـــة العناصـــر الفرعيـــة يف الصـــحيفة لتعيـــني 
 اجملاالت املمكن حتسينها.

ــــــــأثير  9الوحدة  ــاة: ت تمــــــــرين المحاكـــــــ
ــات  اســـــــــــــــــتخدام البطاقــــــــــــــــ
ــف والرمــــــــــــــــوز  والصحائـــــــــــــــ
وكلمــــات التنبيــــه بالبطاقــــات 
علــى الممارســات الكيميائيــة 

 اآلمنة

 تقييم ممارسات األمان فيما يتصل بتمرين حماكاة ملناولة مادة كيميائية.
تقيـــيم مـــا إذا كانـــت ممارســـات األمـــان تتحســـن بوجـــود كلمـــة التنبيـــه "خطـــر" 

 ).فوق عظمني متقاطعنيو/أو بتغيري حجم رمز اخلطر (مججمة 
 تعيــني مــا إذا كــان للخــربة الســابقة بــاملواد الكيميائيــة دور حاســم فيمــا بتعلــق
مبمارســـــات األمـــــان، وفيمـــــا يتعلـــــق بتـــــأثري كلمـــــات التنبيـــــه ورمـــــوز اخلطـــــر يف 

 ممارسات األمان.

قياســــات للتصــــرف الفعلــــي املالحــــظ فيمــــا يتعلــــق باســــتخدام بطاقــــات 
 الوسم وصحائف بيانات السالمة قبل التمرين وأثناءه.

تتضــــــمن الســــــلوكيات املأمونــــــة اســــــتخدام معــــــدات الوقايــــــة الشخصــــــية 
 حية الوقائية األخرى.واملمارسات الص

تــأثري تغيــري عناصــر الوســم (مــع أو بــدون كلمــة "خطــر"؛ مــع اخــتالف 
حجـــم الرمـــز) وطريقـــة العـــرض يف الصـــحائف (عنـــوان صـــريح للخطـــورة 
الصـــحية مقابـــل ذكـــر بيانـــات اخلطـــورة الصـــحية ضـــمن معلومـــات عـــن 

 اللوائح السارية).
  ات.االختبار  استكشاف العالقة بني الفهم واملمارسة وظروف
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 اختبار إمكانية الفهم: األهداف والنتائج تبعاً للوحدة :1-6الجدول م 
 النتائج األهداف المحتويات الوحدة
تمــــــــــــــــــــــرين المقابلــــــــــــــــــــــة  10الوحدة 

ــــــة/ت ــاكاة مالبعدي رين المحـــــ
 البعدي

مالمســـة املـــواد الكيميائيـــة شـــأن التحقـــق مـــن اخلـــربة الســـابقة للمشـــاركني ب
 والتدريب.

شــرح مــوجز للرمــوز وكلمــات التنبيــه واأللــوان وبيانــات اختبــار تــأثري تقــدمي 
 اخلطورة يف تقدير شدة اخلطورة ويف الفهم.

 تعيني احتياجات املشاركني من املعلومات املتعلقة باملواد الكيميائية.

اســـتخدام عوامـــل مشـــتقة مـــن التـــدريب واخلـــربة الســـابقة للمشـــاركني إلجـــراء 
 .9-3حتليل طبقي لالستجابات للوحدات 

ســاعد النتــائج يف بيــان مــا إذا كــان التــدريب حيتــاج إىل مزيــد مــن التقيــيم ست
 املفصل على األجل الطويل.

االحتياجــات مــن املعلومــات بشــأن األســئلة  عــن جابــاتاإلميكــن أن تفيــد 
 الكيميائية يف تعزيز تنفيذ النظام املنسق عاملياً بشأن السالمة الكيميائية.

ية إمكان -تمرين جماعي  11الوحدة 
 الفهم

اختبار ما إذا كان تعـّلم املعلومـات عـن اخلطـورة حيـدث يف سـياق اجملموعـة 
 بشكل خيتلف عنه يف سياق األفراد.

اختبــــار مــــا إذا كــــان املشــــاركون يف إطــــار اجملموعــــة يعطــــون أجوبــــة ختتلــــف 
 بشدة عن األجوبة اليت يكتبها فرد يف استبيان.

 يف اجملموعة مقابل التعلم الفردي.تقدير ملراقبة اجلودة بشأن تأثري التعلم 
يف اجملموعــة عنهــا يف الســياق الفــردي  يشــري االخــتالف الشــديد لإلجابــات
 إىل احلاجة ملراجعة منوذج االختبار. 

تعيني االجتاهـات املسـتقبلية للتـدريب باعتبـاره أحـد عناصـر تبليـغ املعلومـات 
 عن اخلطورة.
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: ال خيضــع املشــاركون يف االختبــار أليــة وحــدة اختبــار بــدون أن يقبلــوا األمــر مســبقاً، وبعــد شــرح الغــرض مــن القبــول 6-3-6م 
يف التمارين وأساليب مشاركتهم. وال جيرب املشاركون على مثـل هـذا االختبـار، وجيـب أن يعرفـوا أن مـن حقهـم االنسـحاب مـن االختبـار 

أي وقت. وجيب أن تكون املعلومات اليت تبلغ عند القبول ذات طابع عام بقدر كاف هبدف منع كشـف االنطبـاع باخلضـوع لالختبـار 
 صراحة.

 2و)، األساســيةموعــة اجمل( 1: حتــدد أســاليب القبــول يف املقدمــة الــيت تتصــدر وحــدات االختبــار إجــراءات القبــول 7-3-6م 
رين احملاكــاة). وسـواء شــارك املشــاركون أو ال يف جممـل وحــدات االختبـار، فإنــه يتعـني أن جيــرى علــيهم (متـا 10(بدايـة املقــابالت)، و

 التحيـز الواضـحالقصـد منـه تـاليف  تفسـرياً إجـراءات قبـول متـرين احملاكـاة بـاألحرى متثـل اختبار هذه الوحدات الثالث إذا لـزم األمـر. و 
 بتنبيه املشاركني للهدف من هذه املمارسة.

: يقدم لكل مشارك باإلجابات يف هذه الدراسة شكل من التعويض أو احلافز الشرتاكه يف مكافأة أو تعويض املشاركني 8-3-6م 
من التعويض عنـد انتهـاء الدراسـة. وقـد خيتلـف التعـويض مـن بلـد  الدراسة. وينبغي إبالغ كل مشارك عند قبول االختبار أنه سيمنح شكالً 

الناحية الثقافية وما هو متاح حملياً. وتتمثل بعض املقرتحات (على أساس دراسات أخـرى) يف الطعـام (وجبـة آلخر تبعاً ملا هو مناسب من 
. والقـرار مـرتوك للبلــد ومـا إىل ذلـكغـذاء)، أو قبعـة/غطاء للـرأس، أو أكـواب، أو مـواد غذائيـة (سـكر، أرز، مسيــد)، أو مـنح شـهادة تقـدير 

 قدم للمشاركني يف االختبار.الذي ينظم الدراسة بشأن احلوافز اليت ت

 أخذ العينات 4-6م 

 الجماعات المستهدفة 1-4-6م 

أدنــــاه اجلماعــــات املســــتهدفة. وتتمثــــل هــــذه اجلماعــــات بصــــورة رئيســــية يف العمــــال البــــالغني،  2-6يبــــني اجلــــدول م  1-1-4-6م 
تســـتخدم املـــواد الكيميائيـــة أو توزعهـــا أو تـــديرها، ســـواء بصـــورة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة. واألطفـــال جمموعـــة  الـــيت عـــادة مـــاواجملموعـــات 

مستهدفة مهمة حمتملة أخرى. ولكن بالرغم من أن القدرة على تقدمي رسـائل أمـان ميكـن أن يفهمهـا األطفـال يعتـرب أمـراً مهمـاً للغايـة، 
لدليل بسبب الطرائق املتخصصة املطلوبة للتقييم. وقد ميّكن حتقيق املزيد من التطوير يف مرحلـة فإنه مل ميكن معاجلة هذا اجملال يف هذا ا

 ما يف املستقبل من توسيع نطاق اختبار إمكانية فهم املعلومات عن اخلطورة ليشمل طرائق مناسبة لألطفال.

نــات متثيليــة. وينبغــي عــدم اســتخدام طــالب طرائــق مقرتحــة للحصــول علــى عي 2و 1وحتــدد يف أقســام دليــل الوحــدتني  2-1-4-6م 
اجلامعــات نظــراً أل�ــم اســتخدموا علـــى نطــاق واســع يف دراســات ســـابقة عــن تبليــغ معلومــات اخلطـــورة وهــم ال يعتــربون ممثلــني للجماعـــات 

 املستهدفة احملددة يف هذه الدراسة.

 األفرقة المتخصصة 2-4-6م 
 2هــــو ضــــمان أن تكــــون األدوات املســــتخدمة يف وحــــدات االختبــــار مــــن  تخصصــــةاألفرقــــة امل مــــن دفاهلــــبــــالنظر إىل أن  1-2-4-6م 
ممثلـــني بقـــدر اإلمكـــان للمجموعـــات  األفرقـــة املتخصصـــةمناســـبة ملختلـــف الثقافـــات واألوضـــاع، فإنـــه ينبغـــي أن يكـــون املشـــاركون يف  11 إىل

ت املستهدفة املقرر تقييمها. وينبغي الرتكيز على استهداف جمموعات العمال وأفراد اجملتمع احمللـي مـن ثقافـات ختتلـف عـن األوضـاع الـيت صـمم
الــزراعيني، وأفــراد اجملتمــع بطاقــات الوســم وصــحائف بيانــات الســالمة. وينطبــق هــذا بصــورة رئيســية علــى العمــال الــزراعيني، والعمــال غــري  فيهــا

و اللغويـة مـن احمللي، واملقيمني، ومجاعات املستهلكني، سواء امللمني بـالقراءة والكتابـة أو األميـني، واجملموعـات الـيت قـد جتعـل خلفياهتـا الثقافيـة أ
 .ألساسيةاموعات اجملأدناه توصيات تتعلق بفئات  2-6تبليغ معلومات اخلطورة عملية معقدة. وترد يف اجلدول م 

يف  فريـق متخصـصعلى األقل يف كل فئة. غري أنه حيثما تبدو النتائج املستقاة من  فريقني متخصصني باختيار ويوصى 2-2-4-6م 
 يصـبح مــن(مثــل العمـال األميــني غـري الـزراعيني)، قــد  فريـق منـاظرفئـة مـا (مــن قبيـل العمـال الــزراعيني األميـني) مشــاهبة إىل حـد كبـري لنتــائج 

يتوقـع احلصـول علـى نتـائج خمتلفـة  كن عدم اختبار مزيد من اجملموعات. وال ينبغي عمل ذلـك إال إذا كـان املمتحنـون واثقـني مـن أنـه المملا
املختلفـة متسـقة، يوصـى باالنتقـال مباشـرة إىل  األفرقة املتخصصـةمن إجراء اختبارات إضافية. وعموماً، فإنه مىت كانت النتائج املستقاة من 

وما بعدها). وحيثما تبدو النتائج متضاربة أو يف حالة احلصول على معلومات غري كافية للوحدات األخرى،  2الرئيسي (الوحدات التقييم 
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فــريقني أخـرى إىل أن يـتم احلصـول علــى هـذه املعلومـات. ويف هـذه الظــروف، قـد ال يكفـي اختبـار  أفرقـة متخصصــةيوصـى مبواصـلة تشـكيل 
 نتائج متسقة أو واضحة. لكل فئة للوصول إىل متخصصني

، وذلـك نظـراً 11-2هـم أنفسـهم املشـاركون يف الوحـدات  األفرقة املتخصصةويفضل أال يكون العمال الذين يشكلون  3-2-4-6م 
األفرقــة نفســه. وبقــدر اإلمكــان، ينبغــي أن تكــون  الفريــق املتخصــصألن قــدراً مــن الــتعّلم حيــدث مــن خــالل التمــرين الــذي جيــري يف داخــل 

 متجانسة لغوياً، أي أن يستطيع أعضاؤها التواصل بلغة واحدة مشرتكة على األقل.

 االستبيان وتصميم االختبارات 5-6م 

متتلك اجملموعات الفرعية املختلفة من العـاملني وغـري العـاملني خـربات خمتلفـة تـؤثر علـى فهـم رسـائل تبليـغ معلومـات  1-5-6م 
ن وحــدات االخ مــن تقيــيم فهمهــا لتلــك الرســائل يف خمتلــف الظــروف  10وكــذلك الوحــدة  8إىل  2تبــار مــن اخلطــورة. ويتــوخى أن متّكــ

العمليــة. وتشــري حســابات حجــم العينــات، باإلضــافة إىل اعتبــارات تتصــل باملالءمــة اللوجســتية، إىل أن العــدد األدىن للمشــاركني الــذين 
(تأثري حجم احلروف وترتيب  6الوارد أدناه. وتتضمن الوحدة  2-6خيضعون لالختبارات ينبغي أن يكون هو العدد املبني يف اجلدول م 

 8(اختبــارات احملاكــاة) مقارنــات ملختلــف أنــواع بطاقــات الوســم (يف اجملمــوعتني الفــرعيتني  9بطاقــة الوســم يف إمكانيــة الفهــم) والوحــدة 
فحوص كافية للحاالت يف داخل كل  إجراءن على التوايل). وهكذا تتطلب هاتان الوحدتان عدداً أكرب من املشاركني للتمكن م 11و

)، فإ�ا تتضمن أعداداً أقل من اجملموعات الفرعية (من 8و 7و 5و 4و 3جمموعة فرعية. أما فيما يتعلق بوحدات املقابالت األخرى (
اختيــار تطبيــق  كحــد أقصــى)، وبالتــايل ميكــن دراســتها باســتخدام عــدد أقــل مــن املشــاركني. وبوســع مســتخدمي أداة االختبــار  4إىل  1

-6جمموع وحدات االختبار على مجيع املشاركني، ويف هذه احلالة يكون العدد األدىن املوصى به للمشاركني كما هو مبني يف اجلدول م 
 .10و 2. وكما ذكر آنفاً، جيب أن يستويف مجيع املشاركني اختبارات الوحدتني 9و 6بالنسبة لوحديت االختبار  2

)، قد يكون من الضروري ألسباب لوجستية جتزئة 3-6طول جمموعة االختبارات الكاملة (انظر اجلدول م وبالنظر إىل  2-5-6م 
باســتيفاء بضــع وحــدات اختبــار. وهبــذه الطريقــة، خيتــار عــدد أكــرب مــن املشــاركني  فقــطأداة االختبــار مــن خــالل تكليــف بعــض املشــاركني 

يف هــذه احلالــة، فإنــه ينبغــي تــذّكر أنــه يتعــني أن يســتويف مجيــع املشــاركني اختبــارات للدراســة لكــنهم ال يســتوفون إال بعــض أجــزاء التقيــيم. و 
، بصـــرف النظـــر عـــن عـــدد الوحـــدات األخـــرى الـــيت يســـتوفو�ا. وعلـــى ســـبيل املثـــال، ميكـــن جتزئـــة جمموعـــة الوحـــدات إىل 10و 2الوحـــدتني 

 جمموعات فرعية يتكون كل منها من: 

 ؛10و 8و 3و 2الوحدات  (أ)

 ؛10و 4و 2ات الوحد (ب)

 ؛10و 7و 6و 5و 2الوحدات  (ج)

 ؛11و 2الوحدتني  (د)

 . 10و 2و 9الوحدات  (ه)

ومع ذلك، يفضل أن يُعطى مجيع املشاركني، إن أمكن، اجملموعة الكاملة من االختبارات اليت تضمها أداة التقييم، وأن  
 يقدم هلم التعويض املناسب مقابل جهدهم. 



 

471 

 األعداد الموصى بها -العينات : حجم 2-6الجدول م 

 الفئة الفرعية الفئة
 الفريق المتخصص

 1الوحدة 

المقابالت: 
 6و 2الوحدات 

 ؛10و
المحاكاة: الوحدة 

9 

المقابالت: 
 4و 3الوحدا ت 

 8و 7و 5و
 :1المجموعة المستهدفة 

 مكان العمل
 (أ) اإلدارة

: مـــــديرو اإلنتـــــاج، مـــــديرون، 1فئـــــة ال 
 مهندسون، فنيون

 25 (أ)50-30 اختياري

: مــــــــــديرون إشــــــــــرافيون يف 2فئــــــــــة ال
 25 (أ)50-30 اختياري الصناعة والزراعة

فئة العمال  (ب) العمال
 الزراعيني

 50 100 جمموعة واحدة على األقل متعلمون  -3
 50 (أ)100 جمموعة واحدة على األقل أميون  -4

فئة العمال غري 
 الزراعيني

 50 100 األقل جمموعة واحدة على متعلمون  -5
 50 (أ)100 جمموعة واحدة على األقل أميون  -6

 :2المجموعة المستهدفة 
 النقل

 25 50-30 اختياري عمال النقل :7فئة ال

 :3المجموعة المستهدفة 
املقيمون/املستهلكون/ 

 اجلمهور العام

 50 100 جمموعة واحدة على األقل متعلمون: 8فئة ال
 50 (أ)100 واحدة على األقلجمموعة  أميون: 9فئة ال

 25 (أ)50-30 اختياري جتار التجزئة واملوزعون :10فئة ال 
 :4المجموعة المستهدفة 

 العاملون يف خدمات الطوارئ
املهنيـــــــــون الصــــــــــحيون،  :11فئـــــــــة ال

موظفـو التوجيــه التقـين، أفــراد خــدمات 
 الطوارئ

 25 (أ)50-30 اختياري

 :5المجموعة المستهدفة 
 فئات أخرى

مســــؤولو إنفــــاذ القــــوانني  :12فئــــة ال
 والتنظيم

 25 (أ)50-30 اختياري

ملــوارد واجلــدوى بـالنظر إىل الصــعوبات العمليـة يف تنظــيم اختبــارات احملاكـاة، يقــرتح عــدم إجـراء اختبــارات احملاكــاة يف هـذه اجملموعــات إال يف حالــة تـوفر ا (أ)
 العملية.

وبقدر اإلمكان، ينبغي اختيار اجملموعـات الفرعيـة مـن عينـة متثيليـة بقـدر املسـتطاع، وذلـك باسـتخدام أسـلوب االختيـار  3-5–6م 
ضروري للتمكن من تعميم النتائج. وحىت إذا مت اختيار عدة أشخاص من اجملموعة الفرعية ذاهتا لالشرتاك  عاملالعشوائي للمشاركني، وهو 

 يف وحدات اختبار خمتلفة، بسبب طول الوحدات، فإنه يلزم مراعاة الطابع التمثيلي. بيد أنه من املسلم به أن االختبـار العشـوائي قـد تثبـت
كان األمر مراعاة أنه أياً كانت أساليب االختيار املستخدمة، فإن هـدف هـذه العمليـة هـو احلصـول   صعوبته يف الواقع العملي. وجيب مهما

 على عينة متثيلية بقدر املستطاع.

، وجتدر اإلشارة إىل أنه يف كل وحدة اختبار جيب أن يتم اختيار املشاركني يف كـل جمموعـة بأسـلوب االختيـار العشـوائي 4-5-6م 
املقارنــات الداخليــة، وهــو خيتلــف عــن االختيــار العشــوائي  ســالمةللتحقــق الــداخلي مــن  ضــروريتيــار العشــوائي . وهــذا االخبــدون خــالف

 للعينات، الالزم لتعميم نتائج الدراسة.

ال على : نظراً ألن دراسات احملاكاة تتطلب متارين كثيفة املوارد نسبياً، فإنه يقرتح أال جترى متارين احملاكاة إمتارين احملاكاة 5-5-6م 
العــاملون يف النقــل، واملســتهلكون. إال أنــه ميكــن، حيثمــا و العمــال، الزراعيــون وغــري الــزراعيني،  -أعــداد حمــدودة مــن اجملموعــات املســتهدفة 

 تسمح املوارد بذلك، تطبيق هذه التمارين بسهولة على طوائف اجتماعية ومهنية أخرى.
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 تلوث البيانات والتداخل 6-5-6م 

تنظيم االختبار قدراً من الرقابة. وهلذا السـبب، ينبغـي حتاشـي إطـالع أحـد املشـاركني علـى مـواد اختبـار مشـارك يتطلب  1-6-5-6م 
 آخر أو إبالغه هبا. ذلك أن هذا يبطل املقارنات اليت ينبغـي إجراؤهـا عنـدما تكـون معاجلـة العوامـل املسـتقلة أساسـية للتقيـيم. ويعـرف وقـوع

 م التلوث.هذه األحداث يف جمال اختبار باس

ويف سبيل تفادي تلوث البيانات، ينبغي جتنب أي اتصال فيما بني املشـاركني أثنـاء سـري االختبـارات. وهـذا قـد يتطلـب  2-6-5-6م 
من فريق املمتحنني جهوداً كبرية ملنع املشـاركني مـن التالقـي حـىت بالصـدفة. وجيـب عمـل كـل مـا ميكـن عملـه، حـىت إذا كانـت املهمـة شـاقة، 

 تمال تلوث البيانات إىل احلد األدىن.لتقليل اح

التداخل، وهي احلالة اليت ختضع فيها جمموعتان من املشاركني  وهي وهناك مشكلة أخرى متصلة بالتلوث ولكنها خمتلفة 3-6-5-6م 
ريب تفصـيلية عــن يف االختبـارات لتـدخل مسـتقل عـن االختبـار. وهــذا هـو احلـال مـثًال عنـدما يتلقـى مجيــع العـاملني يف مصـنع مـا دورات تـد

السالمة من اخلطورة يف األسبوع الذي يسبق إجراء االختبار. ومن شأن ذلك أن حيجب تأثري خمتلف عناصر تبليغ معلومات اخلطـورة وقـد 
بيانــات الســالمة. وينبغــي حيثمــا ال ميكــن جتنــب ذلــك، أن حيــاط علمــاً  وصــحائفالوســم  بطاقــاتيــؤدي إىل إضــعاف تــأثري خمتلــف صــيغ 

 دوث التداخل.باحتمال ح

 دورات التعلم الجماعية 7-5-6م 

لتقيـــــيم إمكانيـــــة الفهـــــم يف إطـــــار دورات الـــــتعلم اجلماعيـــــة. وهـــــي ال تنطبـــــق إال علـــــى العمـــــال  11تســـــتخدم الوحـــــدة  
وع، . ويف اجملمـ8إىل  2أعاله)، وتتطلـب عينـة ختتلـف عـن عينـة العمـال املشـاركني يف الوحـدات  2-6يف اجلدول م  6إىل  3(اجملموعات 

جمموعــات لالختبــار، مخــس منهــا تعمــل يف مصــنع ومخــس جمموعــات مــن العمــال الــزراعيني. وينبغــي أن يكــون مســتوى  10ينبغــي إخضــاع 
 التعليم داخل كل جمموعة متجانساً بقدر اإلمكان، وينبغي أن يكون عدد جمموعات العمال املتعلمني مساوياً تقريباً لعدد جمموعات العمال

 أن تتكون كل جمموعة مما ال يتجاوز عشرة أفراد وال يقل عن ستة.األميني. وينبغي 

 سياق االختبارات 8-5-6م 

تتسم الظروف اليت جترى فيها اختبارات إمكانية الفهم بأمهية قصوى بالنسبة لدقة تقييم املغزى والفهم. وهذا هو احلال  1-8-5-6م 
رات الســياقية لتحســني فهمهــم للرســائل املتعلقــة بــاخلطورة. وهلــذا الســبب، بوجــه خــاص بــني العمــال شــبه األميــني الــذين يســتخدمون اإلشــا

يستفيد معظـم االختبـارات يف أداة التقيـيم هـذه مـن بطاقـات الوسـم الكاملـة بـدًال مـن عناصـر منفـردة مـن بطاقـة الوسـم أو صـحيفة بيانـات 
العناصر املفردة، قد ال يتصل تفسري هذه العناصـر اتصـاًال  السالمة. وبينما قد جيد األشخاص املتعلمون أن من األسهل للفهم اإلجابة عن

 وثيقاً بواقع التدريب. ولذلك، ينبغي إجراء مجيع االختبارات باستخدام بطاقات وسم وصحائف واقعية.

لفـة ولزيادة درجة الواقعية، تستخدم بطاقة وسم يف املوقع ملصقة على وعاء. وقد يسبب لصق أو وضع بطاقة وسم خمت 2-8-5-6م 
علــى كــل وعــاء علــى حــدة عبئــاً غــري ضــروري علــى املمــتحن، ولــذا يقــرتح أن تلصــق البطاقــة علــى وعــاء منــوذجي واحــد، وتنــزع بعــد انتهــاء 
االختبار. وقد حيتاج املمـتحن إىل مسـاعد إذا كـان العـبء ثقـيًال بصـورة واضـحة علـى املمـتحن. ومـن املهـم أن يعـرض علـى املشـاركني أكـرب 

ملرئية بغية زيادة إمكانيات فهمهم إىل أقصى حد ممكن، وال سيما بالنسبة للعمال ذوي املستوى التعليمي املنخفض الذين عدد من األمثلة ا
يعتمــدون بدرجــة أكــرب علــى الســياق. لــذلك، فمــن املفضــل أن تقــدم بطاقــة الوســم ملصــقة بصــورة مســتمرة علــى الوعــاء. ومــن شــأن تثبيــت 

 ه العملية نسبياً.شريط تثبيت على الوعاء أن يبّسط هذ

وإن كانــت تظهــر  رمزيــةولتوحيــد فــرص الفهــم قياســياً، تكــون املــواد الكيميائيــة الفعليــة املبينــة علــى بطاقــات الوســم مــواد  3-8-5-6م 
املشـاركني  بوضـع وكأ�ا مواد كيميائية حقيقية. واهلدف من وراء ذلك هو االحتفاظ بالسياق سليماً من حيث املظهر، مع عدم اإلجحاف

 الذين ال يعرفون مظهر هذه املادة الكيميائية أو تلك.
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وكما ذُكر آنفاً، يشجَّع املمتحنون على تعديل مواد االختبار يف حدود اشرتاطات التصميم العملي حبيث تبـدو املـواد   4-8-5-6م 
 اق.كأ�ا حقيقية بقدر اإلمكان بالنسبة للمشاركني احملليني وتعطيهم أقصى قدر ممكن من عناصر السي

 أحجام العينات الالزمة للدراسات الجزئية 9-5-6م 

وقـوة مقــدارها  0.1احُتسـب حجـم العينـات الـيت تسـتخدم يف الدراسـات اجلزئيـة علـى أسـاس خطـأ ألفـا مـزدوج قـدره  
متــرين احملاكــاة بشــكل ، بيــد أنــه عــّدل العتبــارات اجلــدوى اللوجســتية. ويؤكــد االختبــار األويل ألداة التقيــيم هــذه التقــديرات. وقــد اعتــرب 0.8

 خاص انتقائياً نسبياً لعدد صغري من املشاركني واجملموعات املستهدفة، لسبب رئيسي هو خشية مواجهة صعوبات لوجستية.

 الترجمة 10-5-6م 

ختالفـات إن اللغة أداة أساسية لتنفيذ وسائل تبليغ معلومات اخلطورة. وبينمـا حتـاول أداة االختبـار هـذه أن تراعـي اال 1-10-5-6م 
الء اللغوية بأكرب قدر ممكن، فإن الرتمجة اخلاطئة وغري املوحدة قياسياً ميكن أن تؤدي إىل خطأ جسيم يف إجراء االختبارات. وهلذا، جيب إي

 اهتمام خاص للغاية للرتمجة عن طريق القيام مبا يلي:

يان، كــل علـى حــدة إىل اللغـة املقابلــة يتـوىل شخصــان يتقنـان اللغــة اإلنكليزيـة (لغــة هـذه األداة) ترمجــة االسـتب (أ)
 (لغة اجملموعة املستهدفة)؛

تعاد ترمجة النصني املرتمجني إىل اللغة اإلنكليزية، بواسطة اثنـني آخـرين مـن املرتمجـني، كـل علـى حـدة وبصـورة  (ب)
 مستقلة عن املرتمجني األصليني.

يف املائــة يف اجلولــة األوىل. وينبغــي  5ســبة أخطــاء أقــل مــن ينبغــي أن تســتهدف الرتمجــة العكســية إىل األصــل حتقيــق ن 2-10-5-6م 
توضيح األخطاء يف الرتمجة من أجل تصحيح جوانب الغموض. وحيثما ميكن ينبغي حماولة أن تتضمن ترمجة موحدة مجيع العناصر املرتمجـة 

 واملعاد ترمجتها ترمجة صحيحة من أي من االستبيانني.

جراء الثـاين، فإنـه يؤخـذ معـدل األخطـاء األقـل باعتبـاره الرتمجـة املفضـلة. ويلـزم إجـراء جولـة ثانيـة إذا مل ميكن تنفيذ اإل 3-10-5-6م 
 يف املائة. 5من إعادة الرتمجة إذا كان معدل األخطاء يتجاوز 

 األساسيةمجموعات التوقيت المقابالت و  11-5-6م 

سب لكل من الشخص الذي جترى معه املقابلة وصاحب يف وقت منا األساسيةموعات اجملجيب أن تعقد اللقاءات و  1-11-5-6م 
العمل (عنـدما ينطبـق هـذا الوضـع). وينبغـي أال يطلـب مـن العمـال الـزراعيني حضـور مقابلـة أثنـاء الفـرتات احلرجـة واملزدمحـة بالعمـل بالنسـبة 

ي أال يتكبدوا خسائر مالية مقابل اشرتاكهم يف للمزارعني (الزراعة، احلرث، الرش، احلصاد). وينبغي إجراء املقابالت أثناء وقت العمل وينبغ
(أثنـاء الوجبـات أو بعـد سـاعات العمـل) دون تعويضـهم عـن ذلـك. وإذا  اخلـاص هبـماالختبارات. وال يوصى بأن يشارك العمال يف الوقت 

تعــويض املناســب عــن ذلــك (وقــت وافــق العمــال علــى االشــرتاك أثنــاء فــرتة تنــاول الغــذاء، جيــب أن يكــون الوقــت كافيــاً ومناســباً وأن يقــدم ال
 ).وما إىل ذلكتعويضي، تقدمي وجبات، 

الوقت التقديري الالزم الستيفاء وحدات االختبار املفردة على أساس البيانات األولية املستقاة  3-6ويبني اجلدول م  2-11-5-6م 
وحـدة االختبـار وقـدرات  حسـبدقيقة وساعتني  20 من اختبارات يف مصنعني جبنوب أفريقيا. وينبغي أن تكون املدة الكلية لالختبار بني

 م املقابالت. وينبغي توخي مدة أطول يف حالة املقابالت مع العمال األميني. منظّ 
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 المدد التقريبية الختبارات تقييم إمكانية فهم معلومات الخطورة :3-6الجدول م 
 مدة االختبار (دقائق) الوحدة

1 60-120 
2 30-45 
3 45-75 
4 75-105 
5 20-30 
6 20-30 
7 20-30 
8 45-75 
9 30 

10 30-45 
11 120-180 

 وترميزهاتقدير درجات اإلجابات  12-5-6م 

اإلجابة الصحيحة. وأظهرت جتربـة  رأي خبري لتحديدتقدير درجات اإلجابات عن اختبارات إمكانية الفهم  يتطلب 1-12-5-6م 
 سابقة يف زمبابوي أن حتليل مضمون اإلجابات املختلفة ممكن عملياً إذا أوكل إىل مراقبني ذوي �ج موحد قياسياً بصورة دقيقة.

ة مــن وتتطلـب أداة االختبـار هــذه وجـود فريــق مـن اخلــرباء إلجـراء تقيـيم إلمكانيــة الفهـم. وجيــب تشـكيل هــذه اجملموعـ 2-12-5-6م 
 اخلرباء قبل بدء الدراسة على النحو التايل:

اختيار جمموعة واسعة اخلـربة تضـم واحـداً (أو أكثـر) مـن املـوظفني وأصـحاب العمـل واملمارسـني، إىل جانـب  (أ)
 وتقدير درجات اإلجابات؛ ترميزباحثني متمرسني يف جمال 

 .احملتملـــة عـــن أســـئلة كـــل وحـــدة اختبـــار مدرجـــةمـــع اجملموعـــة الســـتعراض طبيعـــة اإلجابـــات  عمـــلعقـــد حلقـــة  (ب)
 واستعراض وثائق عملية النظام املنسق عاملياً للوصـول إىل توافق بشأن اإلجابات اليت متثل الفئات التالية:

إجابة صحيحة: املعىن مطابق ومتسق متاماً مع مقصد النظام املنسق عاملياً. وهذه تشمل اإلجابات  '1'
مــع مغــزى النظــام املنســق عامليــاً ولكنهــا تكفــي كأســاس الختــاذ  يف املائــة 100بنســبة الــيت ال تتفــق 

 تدابري السالمة أو االحتياطات؛
إجابــة صــحيحة جزئيــاً: بعــض عناصــر املعــىن صــحيحة غــري أ�ــا ليســت كافيــة لضــمان اختــاذ تــدابري  '2'

 سالمة أو احتياطات مناسبة؛
اً أو ليسـت لـه إال عالقـة ضـعيفة بـاملعىن املقصـود إجابة غري صحيحة: املعىن املقـدم إمـا خـاطئ متامـ '3'

 يف النظام املنسق عاملياً؛
إجابة ذات معىن عكسي (لَْبس جسيم): املعىن املقدم ليس خاطئاً وحسـب، ولكنـه يشـري إىل فهـم  '4'

يتعــارض مــع املعــىن املقصــود يف النظــام املنســق عامليــاً. ومثــل هــذا اللــبس اخلطــر ميكــن أن يــرتجم إىل 
 طر أو تدابري خطرة؛تصرف خ

 ال يستطيع اإلجابة/ال يعرف؛ '5'
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 أشخاص. ويتم استعراض النتائج فيما يتصل باملعايري املختارة؛ 10أو  5يوزع االستبيان على  (ج)

إذا أظهــرت النتــائج تباينــاً واضــحاً، وجــب تكــرار العمليــة املذكـــورة أعــاله حــىت يــتم التوصــل إىل اتفــاق بشــأن  (د)
 املعايري.

 اإلجابات املتعلقة بأسئلة خمتلف الوحدات. ترميزموضوع إجراء مزيد من  ،عند االقتضاء ،ويناقش حتـت كـل وحـدة اختبار 3-12-5-6م 

 تليالحالت 13-5-6م 

املقرتحــــة هلــــذه الوحــــدات هــــي حســــابات بســــيطة للنســــب واملتوســــطات فيمــــا يتصــــل مبختلــــف طوائــــف  التحلــــيالت 
كثر تعقيداً، وهي مبينة يف كل وحدة اختبار على حدة. وميكن حماولة إجراء تقدير كلي إلمكانية الفهم عن املشاركني. وقد جترى حتليالت أ

طريـــق مجـــع النتـــائج املســـتقاة مـــن أشـــخاص مـــن خمتلـــف طوائـــف املشـــاركني، لكـــن ينبغـــي ضـــبطها للتوصـــل إىل القـــيم املرجحـــة لكـــل طائفـــة 
 يف إمكانية الفهم.وباستخدام عوامل دميغرافية أخرى معروفة بتأثريها 

 التغذية الراجعة والمتابعة 14-5-6م 

ينبغي أن تتاح جلميع املشاركني الفرصة لالطالع على نتائج تقييمات إمكانية الفهم، وتقدمي آرائهم بشأن املقابالت  
 وطرائق االختبار.

 متابعة التقييم 15-5-6م 

االختبارات بعد مرور شهر واحد وبعد مرور سنة واحدة، ينبغي إجراء مقابلة أخرى مع األشخاص الذين اشرتكوا يف  
مكن بغية تقييم تذكرهم وتقييم الفوائد املتوسطة والطويلة األجل للتدريب على رسائل النظام املنسق عاملياً بشأن معلومات اخلطورة. ومن امل

 تبعاً لتوفر املوارد والوسائل اللوجستية.تفادي إعادة االختبارات فيمـا يتصل جبميع الوحدات اليت أجريت يف البداية، وذلك 



 

 

 




