
معالجة البيانات وتحليلهاالتصميم

القياس

مصادر الخطأ يف
التقييامت االنسانية

كشف أخطاء التقييم وتقليلها وحسابها 
واإلبالغ عنها - االختالف بني الوضع الفعيل 

والبيانات التي جرى جمعها
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مثال

مثال
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عدم أخذ السكان البدو يف عني 
االعتبار لدى اختيار أفراد العينة

يفرس املجيبون واملحللون مفهوم »الجفاف« بشكل مختلف

األرس تضخم احتياجاتها عىل أمل الحصول عىل املزيد من الدعم

يواجه املحاورون صعوبات يف استخدام منوذج مجموعة أدوات البيانات املفتوحة

يرفض جزء مهم من املستجيبني اإلجابة عن سؤال حساس

يستخدم املُحاِور أسئلة رئيسية ويتبنى أسلوبًا مختلًفا للمقابلة لكل مجموعة من املستجيبني

تُطَرح األسئلة الحساسة قبل تأسيس الثقة

يعيد املجيب صياغة رد عىل سؤال مفتوح بشكل غري صحيح

تستخدم أعداد السكان القدمية 
لرتجيح النتائج

يزور القامئون عىل العد بيوت 
معارفهم بدالً من اختيار أفراد 
العينة عشوائيًا وفًقا للتعليامت

ترميز غري منسق لإلجابات عىل 
االسئلة املفتوحة

خالل الزيارات امليدانية اتضح 
أن جزًءا كبريًا من املستجيبني 
املستهدفني غري متاحني ألنهم 

يف العمل

استقراء االستنتاجات يغطي 
جميع السكان املترضرين عىل 

الرغم من وجود عينة غري 
ممثلة منهم

تدابري تصحيح الخطأ

تدابري تصحيح الخطأ

تدابري تصحيح الخطأ

قدم نُُهًجا متعددة لجمع العينات

تضمني مراجعة الخرباء واالختبارات السابقة والتجريبية واستخدم األسئلة التي جرى التحقق من صحتها مسبًقا

حدد األسئلة بطريقة بسيطة ومبارشة وأِعد إجراء املقابالت االنتقائية

فكر يف أنسب طريقة لجمع البيانات وتدريب القامئني عىل العد عىل الوضع

أعد صياغة األسئلة الحساسة وتقدميها بعناية، مع زيادة العينة للوصول إىل عينة كافية

درِّب القامئني عىل العد عىل تقنيات إجراء املقابالت وقّدم معلومات موجزة واطلبها ووفر حوافز للعدادين

احرص عىل اللجوء إىل مراجعة الخرباء واختبار سابق وتجريبي واستخدام األسئلة التي تحققت من صحتها مسبًقا

أضف تعليامت يف االستبيان حول طريقة طرح كل سؤال واإلجابة عليه، واعمل عىل مراقبة الردود

مراجعة الخرباء وتشجيع املراجعة واملراجعة 
املزدوجة

راجع اسرتاتيجيات أخذ العينات من حيث 
قابلية التنفيذ وافحص املواقع ملراقبة الجودة 

وراِع املجموعات التي من املحتمل استبعادها 
من املسح.

تعديالت وإضافات الوثائق والتدريب الشامل 
واإلجراءات املتعلقة بالرتميز وإدخال البيانات 

وتحليلها

أرسل إشعارات مسبقة ودرّب عىل تجنب 
الرفض واعتمد اسلوب تقديم للتقييم لفئات 

مختلفة واعمل عىل زيادة حجم العينة 
لضامن الوصول إىل األعداد الكافية يف العينات

ال تتجاوز البيانات، بل فكر بعناية يف قيود 
تصميم التقييم وحافظ عىل االستقاللية

رشح األخطاء: إن التقييامت التي تستخدم اختيار العينات اعتامًدا عىل االحتامالت تتضمن عادة فاصل الثقة وهوامش الخطأ، ومع ذلك، فإن هذه اإلحصائيات تعكس فقط بعض األخطاء املتعلقة بالتصميم وبالتايل تتجاهل آثار األخطاء األخرى املتعلقة بالقياس واملعالجة والتحليل.
وبالتايل تعترب طرق تحديد هذا النوع من األخطاء مكلفة وتستغرق وقتًا طويالً وغري مجدية يف هذا الوضع، لذلك يجب أن تكون مصادر األخطاء وتأثريها املحتمل عىل مصداقية النتائج شفافة ومفرسة يف قسم املنهجية يف تقرير التقييم، باستخدام البيانات النوعية.


