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Σελίδα 02

Στόχοι της εκπαίδευσης: Να γνωρίσουμε τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται για τη συλλογή των δεδομένων

Να γνωρίσουμε τα βήματα των αξιολογητικών 
εκτιμήσεων

Να εξοικειωθούμε με τις τεχνικές καταγραφής 
και ανάλυσης των δεδομένων

Να εξασκήσουμε τον αναλυτικό τρόπο σκέψης 
και προσέγγισης αναφορικά με τη συλλογή των 
δεδομένων

Να διεξάγουμε επιτυχώς μία εκτίμηση εκτάκτων 
αναγκών

Πρόκειται για μία διαδικασία κατά την 
οποία ψάχνουμε στοιχεία-δεδομένα που 
θα μας επιτρέψουν τον επιτυχή σχεδιασμό 
και υλοποίηση ενός προγράμματος.

Πρόκειται για ένα πλαίσιο εργασίας και 
μία σειρά εργαλείων που θα προάγουν τον 
αναλυτικό τρόπο σκέψης, 
ευθυγραμμίζοντάς τον με καλές πρακτικές 
και τεχνικές.

Γιατί ΑΕΑ; Γιατί ισχυροποιούμε τη θέση και 
τα επιχειρήματά μας σε μία έκτακτη ανάγκη 
όταν πρόκειται να λάβουμε μία απόφαση, γιατί 
αναλύουμε με επάρκεια τόσο τα πρωτογενή 
όσο και τα δευτερογενή δεδομένα, 
επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που επικρατούν 
σε κάθε τομέα και δρομολογούμε δράσεις και 
προγράμματα.

Ειδικότητες που χρειάζονται για την εκπόνηση 
μίας ΑΕΑ: 1.Assessment Coordinator 
2.Humanitarian Information Analysis Officer 
3.Primary Data Collection Officer 4.Mapping and 
Visualization Officer

Με τη σωστή αναλυτική προσέγγιση μπορούμε να 
λάβουμε καίριες αποφάσεις, οι οποίες βασίζονται σε 
στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία 
ισχυροποιούν την εκάστοτε απόφαση και ενδείκνυνται 
ως σωστές στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η παρέμβασή μας δύναται να είναι πιο στοχευμένη στις 
ανάγκες των ατόμων, τη σωστή χρονική στιγμή, στο 
σωστό μέρος και να γίνεται σωστή διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού και υλικού.

Τι είναι η Αξιολογητική 
Εκτίμηση Αναγκών
(ΑΕΑ) ;



Σελίδα 03

MARKETING GOALS 

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να συλλέξουμε σωστά δεδομένα;

Τι σημαίνει "Ανάλυση";
Ανάλυση σημαίνει: 

 
1.Εξερευνώ και περιγράφω τάσεις, σχέδια, στατιστικές 

και ακατανόητα στοιχεία στα δεδομένα μου 
 

2.Εξηγώ και ερμηνεύω όλα τα παραπάνω μέσω καλών 
πρακτικών, δομώντας τα με στοιχειοθετημένα και 

εμπειρικά επιχειρήματα
 

3.Χρησιμοποιώ αυτά τα δεδομένα και τα συμπεράσματα 
για να αναγνωρίσω τρέχουσες ανάγκες και να συμβάλλω 

στην επιρροή λήψης αποφάσεων
 



Προτού ξεκινήσουμε τη διαδικασία της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων πρέπει να κάνουμε τη σωστή ερώτηση, η 
οποία ισοδυναμεί με το 50% της όλης διαδικασίας: Η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρουμε προτού προβούμε στην 
ανάλυση δεδομένων είναι «τι θέλουμε να ρωτήσουμε» και αυτό θα το επιτύχουμε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 
στελέχη της ομάδας καθώς και με τα πρόσωπα που βρίσκονται στη σφαίρα λήψης αποφάσεων.

Συνήθως, στις εκτιμήσεις εκτάκτων αναγκών, η συνηθέστερη ερώτηση είναι: «Ποιους και πόσους χρειάζεται να 
βοηθήσουμε, με ποιόν τρόπο και που;»

Στόχος της παραπάνω ερώτησης είναι να προτεραιοποιήσουμε πληθυσμιακές ομάδες, τομείς και περιοχές 
παρέμβασης.

Το εύρος της Ανάλυσης:
Εάν κάνουμε τη σωστή 

ερώτηση = το 50% της δουλειάς 
μας έχει επιτευχθεί

Η συγκεκριμένη ερώτηση, μας 
επιτρέπει να μεταμορφώσουμε μία 
απλή παρατήρηση στα δεδομένα 
μας, σε συμπεράσματα. 

Στην ουσία, ρωτάμε: «Τι σημαίνει 
αυτή η παρατήρηση; Τι σημαίνει αυτό 
το δεδομένο; Τι υπονοεί για την 
επικρατούσα κατάσταση; Για ποιο λόγο 
είναι σημαντική αυτή η παρατήρηση; 
Σε τι συμπεράσματα και αποφάσεις με 
οδηγεί; Με ποιόν τρόπο πρέπει να 
απεικονίσω τη σημαντικότητα της 
συγκεκριμένης παρατήρησης;»

Η συγκεκριμένη ερώτηση μας επιτρέπει να μεταμορφώσουμε μία απλή 
παρατήρηση στα δεδομένα μας, σε συμπεράσματα. Στην ουσία, ρωτάμε: 
«Τι σημαίνει αυτή η παρατήρηση; Τι σημαίνει αυτό το δεδομένο; Τι υπονοεί 
για την επικρατούσα κατάσταση; Για ποιο λόγο είναι σημαντική αυτή η 
παρατήρηση; Σε τι συμπεράσματα και αποφάσεις με οδηγεί; Με ποιόν τρόπο 
πρέπει να απεικονίσω τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης παρατήρησης;»
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Η ανάλυση είναι μια διαδικασία. Πώς μοιάζει λοιπόν; Η ανάλυση αφορά το να θέτεις ερωτήσεις και να τις 
βελτιώνεις για να αποκτήσεις τη σωστή απάντηση. Συχνά δεν πρόκειται για την απάντηση αλλά για τη σωστή 
ερώτηση. Χρειαζόμαστε ένα σύνολο ερωτήσεων, που να μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στις σωστές απαντήσεις, 
να ισχυροποιήσουμε τα επιχειρήματά μας και να χτίσουμε την υπόθεσή μας και να αξιολογήσουμε τη σκέψη και τα 
δεδομένα μας.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση πέντε διαφορετικών διαδικασιών ανάλυσης 
πεδίων και χωρίζεται σε πέντε στάδια: Σύνθεση, Σχεδιασμός, Συλλογή, Ανάλυση και Διάδοση. Μπορούμε να 
δούμε από το σχέδιο ότι τα στάδια είναι επαναλαμβανόμενα και αλληλοεξαρτώμενα. Αυτό συμβαίνει επειδή 
συχνά, οι αναλυτές πρέπει να επανεξετάσουν τα προηγούμενα βήματα για να βελτιώσουν τη σκέψη τους, να 
αποκτήσουν καλύτερα δεδομένα ή να ενημερώσουν τη μεθοδολογία τους.

Η ανάλυση δεν γίνεται ποτέ με τυχαία βήματα. Η ροή εργασιών ανάλυσης περιγράφει τη μεγαλύτερη εικόνα της 
ανάλυσης και τα διάφορα βήματα που πρέπει να γίνουν κατά την ανάλυση ενός συγκεκριμένου θέματος και πώς 
κάθε βήμα βασίζεται στα ευρήματα των προηγούμενων.
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STRATEGIES FOR
IMPROVEMENT 
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Αντιλήψεις: Τι επηρεάζει 
τις αντιλήψεις μας;

Οι προκαταλήψεις είναι φυσιολογικές διαδικασίες, 
σχεδιασμένες να λαμβάνουν αποφάσεις γρήγορα. 
Λαμβάνουν χώρα ασυνείδητα, αυτόματα και μη 
ελεγχόμενα.

Οι γνωστικές προκαταλήψεις είναι εγγενή σφάλματα 
σκέψης που προκαλούνται από τις απλουστευμένες 
στρατηγικές επιλογής και επεξεργασίας πληροφοριών.



IMPROVE OUR EMAIL
MARKETING PLAN.

Οι ΔΤΑ: 

α) Διευκολύνουν τη συνεργατική ομαδική εργασία, 
β) Λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές απόψεων, 
γ) Διασφαλίζουν ότι το πλαίσιο είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερό, 
δ) Παρέχουν διαδικασίες για την ποιοτική ανάλυση των αβέβαιων δεδομένων.

Επίσης, περιλαμβάνουν μια διαδικασία βήμα προς βήμα για την εξωτερίκευση της σκέψης του αναλυτή με 
τρόπο που να την κάνει εμφανή στους άλλους. Επιτρέπουν την ανασκόπηση, τη συζήτηση, την ομαδική 
εργασία και τη διαφάνεια. Θέτουν στο προσκήνιο τη διαφορετικότητα των απόψεων, παρέχουν 
διαδικασίες για την ποιοτική ανάλυση των αβεβαιοτήτων και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου.

Οι ΔΤΑ είναι απλώς ένα «κουτί εργαλείων» που βοηθούν τον αναλυτή να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανάλυση των γνωστικών περιορισμών και παγίδων που μπορεί να προκύψουν κατά την ανάλυση 
δεδομένων. 
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Μαύρο καπέλο: (το χρησιμοποιούμε για να αμφισβητήσουμε τα στοιχεία) 1.Υπάρχουν προκαταλήψεις; 
2.Ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της ανάλυσης; 3.Κάναμε τις σωστές ερωτήσεις; 4.Είναι οι μετρήσεις και τα πορίσματά 
μας σωστά; 

Πράσινο καπέλο: (το χρησιμοποιούμε για το γνωστό brainstorming): 1.Για ποιο λόγο αναλύουμε τα συγκεκριμένα 
δεδομένα; 2.Γιατί το κάνουμε αυτό; 3.Με ποιο τρόπο μπορούμε να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε; 
4.Θεωρούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι έγκυρες (ας ελέγξουμε αργότερα την εγκυρότητά τους).

Κόκκινο καπέλο: (το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη διαίσθησή μας): 1.Αυτό δε μας φαίνεται 
σωστό 2.Παρατηρούμε ένα μοτίβο που σαν να μας φαίνεται ότι μας λέει κάτι 3.Πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι 
περισσότερο από αυτό που βλέπουμε, κάτι κρύβεται από πίσω 4.Το συγκεκριμένο καπέλο είναι απαραίτητο ειδικά στην 
ερμηνευτική φάση της ανάλυσης, όταν τα δεδομένα που διαθέτουμε είναι αποσπασματικά.

Κίτρινο καπέλο: (το χρησιμοποιούμε για μια ενθουσιώδη προσέγγιση): 1.Τι μπορεί να γίνει; 2.Τι δεδομένα έχουμε 
μέχρι στιγμής; 3.Ποιά θα είναι τα οφέλη εάν λάβαμε τη συγκεκριμένη απόφαση; 4.Κάνουμε ανασκόπηση των στοιχείων 
για να δούμε τι έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής.

Μπλε καπέλο: (το χρησιμοποιούμε όταν επιθυμούμε μία οριοθετημένη προσέγγιση): 1.Που βρισκόμαστε μέχρι στιγμής; 
2.Τι δεδομένα έχουμε στη διάθεσή μας; 3.Τι μας λείπει; 4.Που επικεντρωνόμαστε; 5.Τι σκέφτεται η υπόλοιπη ομάδα; 6.Τι 
σκέφτομαι εγώ ότι σκέφτεται η υπόλοιπη ομάδα; 7.Πόσο βοηθητικές είναι οι σκέψεις των υπόλοιπων μελών της 
ομάδας;

Τα 6 καπέλα σκέψης να χρησιμοποιηθούν:

•Σαν τεχνική δομημένης ανάλυσης

•Προκειμένου να επικεντρώσει το ενδιαφέρον των αναλυτών γύρω από ένα θέμα, ιδέα, πρόβλημα κτλ
•
•Σαν τεχνική κατά την οποία το θέμα αντιμετωπίζεται ολιστικά, δίνοντας την ευκαιρία για δημιουργία διαλόγου, 
διαφωνιών και ερωτήσεων

•Προκειμένου να επισημάνει την αναγκαιότητα της ύπαρξης πολυφωνίας και διαφορετικών απόψεων
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Ποιες είναι οι πληροφορίες
που χρειαζόμαστε για τη 
λήψη αποφάσεων;

Emergency Appeal (Επείγουσα Έκκληση)
Operation Update (Επιχειρησιακή Ενημέρωση)
Operational Strategy, (Επιχειρησιακή Στρατηγική, η 
οποία ακολουθείται από το 
Implementation Plan (Πλάνο Υλοποίησης και το 
οποίο αντικαθιστά το EPoA)

Υπάρχουν 4 βασικά έγγραφα, τα οποία 
δημιουργούνται και είναι το τελικό αποτέλεσμα μίας 
ΑΕΑ:

Τι περιλαμβάνει η Επιχειρησιακή 
Στρατηγική; 

1.Προ υπάρχουσες συνθήκες 
2.Κύριοι παράγοντες της κρίσης 
3.Πεδίο εφαρμογής και Κλίμακα 
Αξιολόγησης (Scope and Scale), 
4.Επιπτώσεις στην πρόσβαση, στη 
διάθεση και ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών και αγαθών 
5.Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
6.Προκλήσεις και ευαλωτότητες. 



Για να ενημερώσουμε τα κέντρα λήψης αποφάσεων

Για να ενημερώσουμε πως μπορούμε να κάνουμε σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινο 
δυναμικό, οικονομική διαχείριση)

.Για να προσαρμόσουμε την ανάλυσή μας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στα δεδομένα του 
υπευθύνου λήψης αποφάσεων

.Για να παρέχουμε ένα χρονοδιάγραμμα της πορείας της καταστροφής και της όλης επιχείρησης

Για να ενημερώσουμε για τις επικρατούσες συνθήκες την ιεραρχία, αλλά και τον κάθε τομέα ξεχωριστά
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Εάν έπρεπε να 
απαντήσουμε μία ερώτηση 
και μόνο, ποια θα ήταν 
αυτή;

Σκεφτείτε σαν Υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων!

Σωστή απάντηση: 4

Επίσης, είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη διαλόγου με τα πρόσωπα λήψης αποφάσεων. Πρέπει να γνωρίζουμε 
το κοινό μας, τι προσωπικότητες είναι, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τον τρόπο απεικόνισης δεδομένων 
σύμφωνα με τη «γλώσσα» που μιλάνε και κατανοούν.
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Δείκτες Μέτρησης Προφίλ 
Πληθυσμού

Συνολικός πληθυσμός: Ο συνολικός πληθυσμός περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που ζουν εντός των ορίων της 
χώρας

Συνολικός πληθυσμός στην πληγείσα περιοχή: Όλα τα άτομα που βρίσκονται στην πληγείσα περιοχή τη στιγμή της 
καταστροφής.

Πληγείς πληθυσμός: Περιλαμβάνει όλους εκείνους των οποίων οι ζωές και τα μέσα διαβίωσης έχουν επηρεαστεί ως 
άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής.

Άτομα σε ανάγκη: Είναι τα άτομα των οποίων η σωματική ασφάλεια, τα βασικά δικαιώματα, η αξιοπρέπεια, οι 
συνθήκες διαβίωσης ή τα μέσα διαβίωσης απειλούνται ή έχουν διαταραχθεί ΚΑΙ των οποίων το τρέχον επίπεδο 
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, αγαθά και κοινωνική προστασία δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των κανονικών 
συνθηκών διαβίωσης με τα συνήθη μέσα τους εγκαίρως χωρίς πρόσθετη βοήθεια.

Προσβάσιμα άτομα σε ανάγκη: Είναι εκείνα τα άτομα των οποίων η φυσική ασφάλεια, τα βασικά δικαιώματα, η 
αξιοπρέπεια, οι συνθήκες διαβίωσης ή τα μέσα διαβίωσης απειλούνται ή έχουν διαταραχθεί, ΚΑΙ, των οποίων το 
τρέχον επίπεδο πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, αγαθά και κοινωνική προστασία είναι ανεπαρκές για την 
αποκατάσταση της κανονικής τις συνθήκες διαβίωσης με τα συνήθη μέσα τους εγκαίρως χωρίς πρόσθετη βοήθεια· και 
μπορούν να προσεγγιστούν.

Ομάδα στόχου: Οι άνθρωποι που στοχεύουν ή σχεδιάζουν να βοηθήσουν οι ανθρωπιστικοί φορείς.

Άτομα που προσεγγίστηκαν: Περιλαμβάνουν αυτούς που έχουν λάβει κάποια μορφή βοήθειας. Δεν υπάρχει τρέχων 
πρακτικός τρόπος υπολογισμού του αριθμού των ατόμων που καλύπτονται. Η παρακολούθηση της πορείας των 
παροχών με την πάροδο του χρόνου θα ήταν η λύση.

Οι παραπάνω ορισμοί είναι απαραίτητοι προκειμένου οι αναλυτές 

δεδομένων να μιλάνε μία «κοινή γλώσσα»
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Η μελέτη του προφίλ του πληθυσμού σε μία καταστροφή (δηλαδή, ποιος είναι ο πληγείς πληθυσμός, ποιοι είναι εκείνοι 
σε ανάγκη κτλ) είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να ληφθεί υπόψη, σε συνεχή βάση, ο αριθμός των ατόμων που έχουν 
ανθρωπιστικές ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν από μια δεδομένη έκτακτη ανάγκη. 

Είναι ουσιαστικά μια καταμέτρηση του αριθμού και των τύπων των ανθρώπων που επηρεάζονται στην έκτακτη 
ανάγκη. Επειδή οι άνθρωποι μπορεί να επηρεαστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από μια καταστροφή, 
προσδιορίζονται διαφορετικές ομάδες στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού προφίλ, όπως εκτοπισμένοι, μη εκτοπισμένοι, 
τραυματίες, αγνοούμενοι και νεκροί.

Σύμφωνα με το διάγραμμα, όλες οι κατηγορίες σε κάθε επίπεδο αθροίζονται στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο της 
ιεραρχίας.

Η λειτουργικότητα των ορισμών για τους πληθυσμούς στόχους είναι κρίσιμης σημασίας! 

Πως "μετράμε" τον 
πληγέντα πληθυσμό;
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Υποστηρίζει και καθοδηγεί τη συλλογή, ταξινόμηση, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων, προσδιορίζοντας βασικά 
αναλυτικά αποτελέσματα και προϊόντα σε κάθε βήμα της ανάλυσης.

Παρέχει μια μεθοδολογία προκειμένου να καταφέρουμε να οργανώσουμε ποια δεδομένα θα συλλέξουμε και πως θα τα 
αναλύσουμε.

Λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας και οδηγός για τη συνεργασία μεταξύ ανθρωπιστικών φορέων και 
χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς σε όλη τη διαδικασία.

Προσδιορίσει ποιες πληροφορίες θα είναι χρήσιμες για ανάλυση και τι μπορεί να απορριφθεί.

Το αναλυτικό πλαίσιο έχει συσταθεί για να δομεί τη σκέψη ενός αναλυτή και να βοηθάει τη λογική σκέψη να αναπτύσσεται 
με συστηματικό τρόπο. Στον ανθρωπιστικό τομέα ο αναλυτικός τόπος σκέψης συχνά πρέπει να βασίζεται τόσο στις ανάγκες 
όσο και στους κινδύνους, πράγμα που σημαίνει ότι επιτρέπει τη δημιουργία ενός μοντέλου που εξετάζει τις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανθρωπιστικές εξελίξεις:

Θεωρείται ως ένα εργαλείο που επιτρέπει:

1. Μετά τη χαρτογράφηση των αναγκών και των κενών σε πληροφορίες, την καθοδήγηση και τη συλλογή, οργάνωση και 
ανάλυση δευτερογενών και πρωτογενών δεδομένων.
2. Την κατανόηση των επιπτώσεων, της σοβαρότητας των συνθηκών και των κενών στην απόκριση πριν και μετά την
καταστροφή.
3. Τον εντοπισμό έγκαιρων και επαρκών πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες και προβλεπόμενες ανάγκες 
προτεραιότητας, τις επηρεαζόμενες ομάδες και τις γεωγραφικές περιοχές.
4. Την ανάλυση αναγκών για υποστήριξη, δημιουργία σεναρίων, επιλογές άμεσης ανταπόκρισης, αναφορά βασικών 
ευρημάτων και αφήγηση των αποτελεσμάτων 
5. Τον εντοπισμό και τον προγραμματισμό επακόλουθων λεπτομερέστερων αξιολογήσεων για συγκεκριμένο διατομεακό ή 
άλλο σχετικό συγκεκριμένο θέμα.
6. Το συντονισμό με τους λοιπούς ανθρωπιστικούς φορείς, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις.

Το πλαίσιο ανάλυσης είναι ένα δομημένο μοντέλο για την ανάλυση των πολλαπλών αναγκών των πληθυσμών σε κρίση.

Χρησιμοποιείται από την ομάδα αξιολόγησης για την ταξινόμηση των διαθέσιμων πληροφοριών, τον εντοπισμό άστοχων 
πληροφοριών και τον σχεδιασμό ενός πλάνου δράσης.

Οι πιο κοινές και σημαντικές κατηγορίες ανάλυσης είναι: οι τομείς, ο χρόνος, οι πληθυσμιακές ομάδες και η 
γεωγραφική περιοχή.
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Το 2017, η ΔΟΕΣ 
σχεδίασε ένα Αναλυτικό 
Πλαίσιο δεδομένων στο 
πλαίσιο μιας ΑΕΑ: Το 
αναλυτικό πλαίσιο 
καθοδηγεί τη διαχείριση 
των δεδομένων, ως 
"ντουλάπι" όπου θα 
συγκεντρωθούν, θα 
αποθηκευτούν και θα 
αναλυθούν 
δευτερεύοντα και 
πρωτογενή δεδομένα, 
για να εξασφαλιστεί η 
σωστά δομημένη 
ανάλυση των δεδομένων, 
να ενημερωθούν τα 
αποτελέσματα της ΑΕΑ, 
τα βασικά ευρήματα, οι 
παρατηρήσεις και οι 
αναφορές. 



Πως αναλύω τα δεδομένα;

Τομέας: Συλλέγονται δεδομένα για κάθε τομέα και περιλαμβάνουν και πρόβλεψη αναγκών.

Χρονική περίοδος: Περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια. 
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται συνήθως δύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης, η μία σχετίζεται με χωρικά χαρακτηριστικά, 
οριοθετήσεις και η άλλη βασίζεται σε πληθυσμιακές ομάδες.

Χωροταξικά δεδομένα: Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες αναφορικά με: Διοικητικές περιοχές (π.χ επαρχία Α έναντι 
επαρχίας Β. Η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών διοικητικών περιοχών χρησιμοποιείται για την απάντηση σε ερωτήσεις 
όπως π.χ. ποια περιοχή έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση; Αστική περιοχή έναντι αγροτικής, παράκτια έναντι 
ενδοχώρας; Επηρεάζεται διαφορετικά ο πληθυσμός ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται; Πόση είναι η 
απόσταση, από το σημείο που συνέβη η καταστροφή; Είναι περισσότερες οι ανθρωπιστικές ανάγκες πιο κοντά στο π.χ 
μάτι της καταιγίδας από ό,τι σε άλλα μέρη; Οι άνθρωποι σε περιοχές υψηλής έντασης συγκρούσεων επηρεάζονται 
περισσότερο από άλλους;)

Χαρακτηριστικά πληγέντος πληθυσμού: Ομάδες που επηρεάζονται, για παράδειγμα, έναντι λοιπών ομάδων (π.χ 
επηρεάζονται περισσότερο ή εκτίθενται σε περισσότερους κινδύνους ορισμένες ομάδες από άλλες; Πώς αντιμετωπίζουν 
οι διάφορες ομάδες την κατάσταση έκτακτης ανάγκης; πώς επηρεάζονται διαφορετικά οι ευάλωτες πληθυσμιακές 
ομάδες και σε ποιο βαθμό οι υπάρχουσες ευπάθειες επιδεινώνονται από την κρίση; Αγρότες έναντι των μισθωτών; 
Ορισμένες ομάδες επηρεάζονται περισσότερο λόγω καταγωγής ή θρησκείας; Περισσότερο οι άντρες έναντι γυναικών, οι 
ηλικιωμένοι έναντι των νέων; Επιδεινώνει η κρίση τις υπάρχουσες διακρίσεις λόγω φύλου και ηλικίας; Εκφράζονται 
διαφορετικές ανάγκες προτεραιότητας από τον ανδρικό και τον γυναικείο πληθυσμό;
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Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων

ΤΕΧΝΗ: Οι δεξιότητες 
της «τέχνης» 
σχετίζονται με το να 
μπορούμε να 
αντιληφθούμε την 
ανθρώπινη 
συμπεριφορά και τις 
αλληλεπιδράσεις, τα 
χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων που τους 
οδηγούν να ηγηθούν,να 
παρακινήσουν και να 
επικοινωνήσουν 
αποτελεσματικά, για να 
επιλύσουν συγκρούσεις 
και να αποφασίσουν 
ποιες πληροφορίες θα 
κοινοποιηθούν σε 
ποιον.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Οι 
δεξιότητες της 
«επιστήμης» 
σχετίζονται με τεχνικά 
θέματα που 
περιλαμβάνουν το 
σχεδιασμό, μετρήσεις, 
4Ws κτλ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ: Οι 
δεξιότητες της 
«χειροτεχνίας» 
απεικονίζουν το 
επίπεδο μαεστρίας της 
χρήσης κάποιων 
εργαλείων άμεσων 
μηνυμάτων που 
σχετίζονται με τεχνική 
εξειδίκευση όπως excel, 
PowerBI, QGIS κτλ

1. Ποιος πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα συμπεράσματα, για τι, πότε και πώς; Κατανοούμε τα 
χαρακτηριστικά, το προφίλ και τις ανησυχίες του κοινού μας στο οποίο θα παρουσιάσουμε την ανάλυσή μας 
λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο της καταστροφής. Προσαρμόζουμε την ανάλυσή μας ώστε να 
ταιριάζει στις προκλήσεις και τους στόχους που έχει θέσει η εκάστοτε διοίκηση.

2. Ποιες είναι οι πραγματικές ερωτήσεις; Αποσαφηνίζουμε και βελτιώνουμε τις κύριες ερωτήσεις όσο το 
δυνατόν ακριβέστερα και
εστιάζουμε τους στόχους της ανάλυσής σας έτσι ώστε να παρέχουμε τις πιο σχετικές και έγκαιρες πληροφορίες 
για τη λήψη αποφάσεων.

3. Ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο ανάλυσης; Είμαστε ενήμεροι για ευρύτερα πλαίσια και ηθικά ζητήματα που 
μπορεί να επηρεάσουν την ανάλυσή μας, τους συμμετέχοντες και το κοινό, προκειμένου να παράγουμε μία 
ανάλυση στοχευμένη  και λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα ή κενά.

 4. Ποια είναι η καλύτερη αναλυτική προσέγγιση; Σκεφτόμαστε το πλαίσιο ανάλυσης, τις πληροφορίες, τις 
μεθόδους, τα εργαλεία και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε για να καθοδηγήσουμε και να οργανώσουμε 
την ανάλυσή μας και να βγάλουμε αξιόπιστα συμπεράσματα. Καθορίζουμε επίσης τις ανάγκες της ομάδας 
στόχου μας.

 5.Μπορεί η συνεργασία να συμβάλει σε καλύτερες απαντήσεις; Καθορίζουμε εάν και πώς μπορεί να 
βελτιωθεί το παραγόμενο αποτέλεσμα της ανάλυσής μας και πως η τελική μας πρόταση μπορεί να 
στοιχειοθετηθεί με πιο ισχυρά και αξιόπιστα αποτελέσματα και συσχετίσεις.

 6.Πώς πρέπει να κατανοήσω το προϊόν μου; Σκεφτόμαστε τη μεθοδολογία που θα επιλέξουμε έτσι ώστε τα 
δεδομένα μας να είναι κατανοητά, εύπεπτα και θα μεταδίδουν αποτελεσματικότερα τα πορίσματα της ανάλυσής 
μας.

 7. Ποιες δραστηριότητες απαιτούνται; Προσδιορίζουμε τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την
υλοποίηση μιας επικαιροποιημένης, αξιόπιστης και ποιοτικής ανάλυσης.

 8. Ποιοι πόροι απαιτούνται; Δημιουργούμε τους απαραίτητους πόρους για να επιτύχουμε έγκαιρα τη συλλογή, 
ανάλυση και καταγραφή των μας, λαμβάνοντας υπόψη πιθανά απρόοπτα.

 9.Σχεδιασμός: ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΑΞΟΥΜΕ! Η φάση του σχεδιασμού είναι η προπαρασκευαστική βάση 
που μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να πραγματοποιήσουμε συνεπή και ακριβή ανάλυση, με 
επίκεντρο πάντα τον επωφελούμενο. Η σωστή ανάλυση συνεπάγεται τη στόχευση στην ομάδα στόχου και τη 
διασφάλιση ότι απαντάμε στις σωστές ερωτήσεις. Φροντίζουμε να τα σχεδιάζουμε ΟΛΑ ΚΑΙ να 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΟΥΜΕ την ανάλυσή μας. Σχεδιάζουμε ένα πλαίσιο ανάλυσης που περιγράφει λεπτομερώς τα 
στοιχεία του προβλήματος και τις σχέσεις τους μεταξύ τους. Σελίδα 16



Παίρνουμε τον απαραίτητο χρόνο:
Η φάση του σχεδιασμού είναι η προπαρασκευαστική βάση που σας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσετε και να πραγματοποιήσετε συνεπή 
και διορατική ανάλυση, ανεξάρτητα από το πόσο αυστηροί είναι οι χρονικοί περιορισμοί.

Ολιστική προσέγγιση:
Η επιτυχής ανάλυση συνεπάγεται τη στόχευση του αναλυτικού προϊόντος σε συγκεκριμένους τελικούς χρήστες και τη διασφάλιση ότι απαντάτε 
στις ερωτήσεις που έχουν ή θα έπρεπε να κάνουν. Η αποτυχία να αναδιατυπωθούν σωστά οι ερωτήσεις και να διαχειριστούν οι προσδοκίες του 
τελικού χρήστη μπορεί να υπονομεύσει την ανάλυση.

Είμαστε προσεκτικοί:
Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε το ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσής σας και τι μπορεί να επηρεάσει εσάς, το πρόβλημά σας, τους τελικούς χρήστες και 
τους συμμετέχοντες πριν εστιάσετε στην ιδέα ενός συγκεκριμένου προϊόντος.

Είμαστε ρεαλιστικοί:
Λάβετε υπόψη τους οργανωτικούς (και οικονομικούς) περιορισμούς σας. 
Σχεδιάστε όλη την ανάλυσή σας
Σχεδιάστε ένα πλαίσιο ανάλυσης που περιγράφει λεπτομερώς τα στοιχεία του προβλήματος και τις σχέσεις τους μεταξύ τους. Ένα πλαίσιο 
παρέχει τη βάση, την εστίαση και το σημείο εκκίνησης για την ανάλυση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα για να καθοδηγήσει και να 
οργανώσει τη συλλογή δεδομένων στο σχέδιο ανάλυσης και συλλογής δεδομένων.

Σχέδιο για ποιότητα και αξιοπιστία
Εξερευνήστε το φάσμα των αναλυτικών προσεγγίσεων και τεχνικών που μπορούν να βοηθήσουν στην παραγωγή ποιοτικών αναλύσεων και τα 
οφέλη από τη συμπερίληψη άλλων στη διαδικασία.

Φάση Σχεδιασμού

Το Πλάνο Ανάλυσης είναι 
ένα χρήσιμο εργαλείο που 
συνοψίζει τη διαδικασία 
σχεδιασμού και πιέζει για 
μια ρεαλιστική και πλήρη 
σχεδίαση, 
συμπεριλαμβανομένων 
όλων των πόρων (τελ. HR 
Log, Tec) που απαιτούνται 
για τις δραστηριότητές μας. 

Περισσότερες 
πληροφορίες: 
https://www.acaps.org/site 
s/acaps/files/resources/fil 
es/acaps_analysis_canvas_ 
poster.pdf
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•Μας βοηθάει να καθορίσουμε τι είδους πληροφορίες χρειαζόμαστε χωρίς να χάνουμε χρόνο σε δεδομένα και δείκτες που δεν 
μας αφορούν

•Εξασφαλίζει την πληρότητα της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

•Μας βοηθάει να μην ξεχάσουμε να συμπεριλάβουμε χρήσιμα δεδομένα κατά την όλη διαδικασία συλλογής πληροφοριών

•Μας βοηθάει να ορίσουμε την κατάλληλη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων, την ανάπτυξη εργαλείων και τη σωστή 
διαδικασία ανάλυσης

•Δημιουργεί γέφυρα μεταξύ του σχεδιασμού και της υλοποίησης της συλλογής δεδομένων και των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από αυτήν

•Βοηθά στη διατήρηση της εποπτείας και στην επίτευξη συμφωνίας: πολύ πιο εύκολο να συζητηθούν θέματα και δείκτες παρά 
πραγματικές ερωτήσεις (δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί συμφωνία για δείκτες, αλλά τουλάχιστον για θέματα.)

Ανάπτυξη Πλάνου 
Ανάλυσης και Συλλογή 
Δεδομένων

Είναι υποχρεωτικό για τον αναλυτή πληροφοριών να έχει ξεκάθαρη 
ιδέα για το τι θα συλλέξει και θα αναλύσει. Εάν δεν γίνει ένα Πλάνο 
Ανάλυσης το πιο πιθανό είναι να καταλήξει με ένα ερωτηματολόγιο 60 
σελίδων.

Ο προγραμματισμός είναι πιο σημαντικός από το ίδιο το 
σχεδιασμό. Κατά τον προγραμματισμό, μπορούμε να αφαιρέσουμε το 
nice to have πληροφορίες και να εστιάσουμε μόνο στις must have 
πληροφορίες. Φυσικά το σχέδιο μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.
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Βάζουμε το πλαίσιό μας σε σειρές
Στη συνέχεια, για κάθε πυλώνα και υποπυλώνα, απεικονίζουμε τα επίπεδα ανάλυσής μας σε στήλες
Τοποθετούμε τις πληροφορίες μας εκεί, ακόμη και με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας την ανάρτησή 
τους, το οποίο μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο μας ως λίστα ελέγχου
Βεβαιωνόμαστε ότι δεν ξεχνάμε κανέναν από τους πυλώνες (σημαντικούς τομείς/θέματα) που πρέπει να 
εξετάσουμε με βάση την αποστολή μας/την εντολή του οργανισμού μας

Το σχέδιο ανάλυσης είναι αρκετά απλό, αλλά απαιτεί κάποιες ικανότητες, προκειμένου να συμπληρωθεί με 
επάρκεια.

Η παραπάνω εικόνα αποτελεί ένα παράδειγμα Πλάνου Ανάλυσης με κάποιους δείκτες για κάθε πυλώνα και 
υποπυλώνα (π.χ τι θέλουμε να περιγράψουμε, στη συνέχεια πώς θα το ερμηνεύσουμε;)

Ένας πιθανός τρόπος για να κάνουμε το σχέδιο ανάλυσης μας θα μπορούσε να είναι:
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Τα Πλαίσια Ανάλυσης βοηθούν τους αναλυτές ή τους ερευνητές να προσεγγίσουν ένα πρόβλημα με λογική και 
συστηματικό τρόπο και να ορίσουν μια σαφή κινητήρια δύναμη πίσω από τις γραμμές ερευνών τους. Αποτελούν 
ουσιαστικά ένα μεθοδολογικό οικοσύστημα και έναν οδικό χάρτη που στοχεύει στην καθοδήγηση και τη 
διευκόλυνση της δημιουργίας και κατανόησης νοημάτων.

Οι αξιολογήσεις σχεδιασμού προϋποθέτουν την κατανομή του διακυβευόμενου ζητήματος σε επιμέρους 
συνιστώσες και τη δημιουργία ενός οδηγού για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και τα όριά τους.

Αναλυτικό πλαίσιο ονομάζουμε τον συνδυασμό του πλαισίου ανάλυσης, του σχεδίου ανάλυσης και του σχεδίου 
συλλογής δεδομένων.

Το σχέδιο συλλογής δεδομένων είναι απλώς μια επέκταση του σχεδίου ανάλυσης. Για κάθε δείκτη που θέλουμε να 
μετρήσουμε, πρέπει να καθορίσουμε ποιες θα είναι οι καλύτερες τεχνικές συλλογής δεδομένων για να τον 
αποκτήσουμε, την καλύτερη πηγή πληροφοριών και σε περίπτωση που χρειαστεί να συλλέξουμε αυτά τα δεδομένα 
σε επίπεδο πεδίου, ποια ερώτηση θα προστεθεί στο το ερωτηματολόγιο και ποιες επιλογές απάντησης θα 
επισυνάπτονται σε κάθε ερώτηση

Συμπέρασμα:

Περιγραφική Ανάλυση

Η περιγραφή συνεπάγεται την κατανόηση δειγμάτων, την ομαδοποίηση, τη μείωση, τη σύνοψη και τη σύγκριση και 
είναι το απαραίτητο θεμέλιο για τον εντοπισμό προτύπων, τάσεων, ανωμαλιών, ομοιοτήτων και διαφορών.
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Το πρώτο βήμα 
είναι να 
(επανα)ομαδοποιή 
σoυμε τα 
δεδομένα μας και 
να επιλέξουμε 
ποιες 
παρατηρήσεις 
(πρωτογενείς ή 
δευτερεύουσες) 
μας είναι 
απαραίτητες.

Το επόμενο βήμα είναι να συνοψίσουμε και να συγκρίνουμε αυτές τις πληροφορίες μεταξύ τους. Εστιάζουμε 
σε βασικές συγκρίσεις και επιλέγουμε ποια οπτικοποίηση θα εμφανίζει καλύτερα το μήνυμα και ποια 
μέτρηση θα περιγράφει καλύτερα τα δεδομένα που έχουμε.

Γραφήματα και Απεικονίσεις:

Η σύγκριση βρίσκεται στον πυρήνα της αναλυτικής διαδικασίας. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό 
ομοιοτήτων και διαφορών εντός και μεταξύ των δεδομένων σας, αποτελώντας τη βάση της αναγνώρισης 
προτύπων. Τα μοτίβα είναι ένα επαναλαμβανόμενα σχέδια ή ακολουθίες και παρουσιάζουν θέματα ή 
κατηγορίες, που επαναλαμβάνονται συνεχώς και που εμφανίζονται με προβλέψιμο τρόπο. 

Συνεχίζουμε να κοιτάμε τα δεδομένα μας από διαφορετικές οπτικές γωνίες για να επιβεβαιώσουμε σημαντικά 
μοτίβα στα δεδομένα. Τα συμπεράσματα που αξίζει να ειπωθούν γενικά προέρχονται από σημαντικές αλλαγές 
στα μοτίβα, στο μέγεθος ή σε γνωστά επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Όταν ψάχνουμε για μοτίβα, πρέπει να αναρωτηθούμε: Τι επαναλαμβάνεται, τι ταιριάζει με τι (Επανάληψη ή 
ομοιότητα); Τι αντιτίθεται σε τι (αντιθέσεις); Τι δεν ταιριάζει (ανωμαλίες ή ακραίες τιμές, απόκλιση από την 
κανονική σειρά).
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Η περιγραφή δεδομένων σημαίνει μείωση του μεγάλου όγκου δεδομένων σε μια αναπαράσταση όπου είναι 
ευκολότερο να εντοπιστούν τα κύρια σημεία, οι σημαντικές ιστορίες και τα χρήσιμα μηνύματα. Συνεπάγεται 
ομαδοποίηση, μείωση, σύνοψη και σύγκριση δεδομένων.

Η ομαδοποίηση συνεπάγεται τη συγκέντρωση παρόμοιων παρατηρήσεων και τη συλλογική επεξεργασία τους, 
μειώνοντας τον όγκο των δεδομένων σε εκείνα που σχετίζονται με την ανάλυσή μας.
Η περίληψη συνεπάγεται τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων και των δεδομένων με τρόπο που περιγράφονται όσο το 
δυνατόν καλύτερα. 

Η σύγκριση είναι ο πυρήνας της διαδικασίας ανάλυσης και χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πώς τα πράγματα 
είναι ίδια και πώς είναι διαφορετικά. Η αναζήτηση διαφορών ή ομοιοτήτων μεταξύ δύο ή περισσότερων παρατηρήσεων 
ή αφηγήσεων ανοίγει για αναγνώριση και επιβεβαίωση προτύπων, τάσεων και ανωμαλιών στα δεδομένα.

Τα μοτίβα είναι τα δομικά στοιχεία των ιστοριών που αξίζει να ειπωθούν, όπως τάξεις, μέρος του συνόλου, τάσεις με 
την πάροδο του χρόνου, κατανομή αξιών, απόκλιση από τον κανόνα ή συσχέτιση.

Οι αναλυτές πρέπει να αναγνωρίσουν τον πιθανό αντίκτυπο των ελλειπόντων δεδομένων, των κενών πληροφοριών, 
των ανακριβειών, των σφαλμάτων στη μέτρηση ή των ύποπτων δεδομένων στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. 
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Ερμηνευτική Ανάλυση

Παρατήρηση – Έρχεται ένα φορτωμένο σύννεφο
Υπονόηση – Θα βρέξει
Συμπέρασμα – Μπορεί να χρειαστώ μια ομπρέλα για να προστατευτώ

Τι εννοούμε με τον όρο «ερμηνευτική ανάλυση»; Ερμηνεύω= Υπονοώ + Συμπεραίνω

Η ερμηνευτική ανάλυση αφορά τα παραγόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων και τις απαντήσεις 
που έχουμε δώσει στις αρχικές μας ερωτήσεις. Περιλαμβάνει τη μετάβαση από τις παρατηρήσεις στις επιπτώσεις και 
από τις επιπτώσεις στα συμπεράσματα. Ωστόσο, καθώς προτείνουμε λύσεις, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή 
στο ευρύτερο πλαίσιο. Τα ίδια γεγονότα ερμηνεύονται διαφορετικά με βάση το πλαίσιο, την ιστορία του πολιτισμού, 
τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου κ.λπ. Κάθε ανάλυση έχει τους κανόνες και τις ερμηνευτικές της προσεγγίσεις, 
και οι αναλυτές πρέπει να τους λογοδοτήσουν για να παρέχουν το καλύτερο δυνατό συμπέρασμα και ερμηνεία.

Ενώ τα προηγούμενα βήματα επικεντρώθηκαν κυρίως στην κατανόηση του τι λένε τα δεδομένα, η ερμηνεία 
ενδιαφέρεται κυρίως για το τι σημαίνει για τους τελικούς χρήστες μας. Αυτό περιλαμβάνει:

•Καθορίζουμε το τι είναι σημαντικό στην τελική ανάλυση των αποτελεσμάτων μας (σοβαρότητα και προτεραιότητες) 
και γιατί οι τελικοί χρήστες σας πρέπει να ενδιαφέρονται γι' αυτό

•Αξιολογούμε τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς μας και προσδιορίστε τον βαθμό αβεβαιότητας

•Διασφαλίζουμε ότι τα ευρήματα έχουν νόημα μέσω της δημιουργίας συμφραζομένων και της επαλήθευσης της 
αληθοφάνειας

•Προσδιορίζουμε τον βαθμό στον οποίο τα ευρήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες παρόμοιες ομάδες ή μέρη
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Ένα επιχείρημα αποτελείται από ένα σύνολο δηλώσεων. Μια δήλωση οδηγεί στη δημιουργία 
συμπεράσματος, το οποίο θα πρέπει λογικά να υποστηρίζεται και από τις άλλες δηλώσεις. Το συμπέρασμα 
βασίζεται σε εύλογα στοιχεία, που συνδέονται με παρατηρήσιμα γεγονότα τα οποία προκύπτουν από σαφή και 
ξεκάθαρη συλλογιστική διαδικασία.

Στοιχειοθετούμε την υπόθεσή μας και κάνουμε ξεκάθαρο αυτό που υπονοούμε. Χρησιμοποιούμε την 
κατάλληλη για εμάς μεθοδολογία ώστε να δώσουμε στο συμπέρασμά μας ένα λογικό νόημα, που αποτελείται 
από ένα σύνολο δηλώσεων. 

Το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιούν οι αναλυτές για να τα συγκεντρώσουν όλα τα δεδομένα είναι το Φύλλο 
Ερμηνείας, το οποίο χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει τις βασικές πληροφορίες καθώς και τη λίστα των 
υποθέσεων που έγιναν για να υποστηρίξουν την ανάλυσή μας.
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Παρουσίαση Τελικών 
Πορισμάτων

Σε όλες τις πληροφορίες, υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του όγκου των παρεχόμενων πληροφοριών και του βαθμού 
σύγχυσης ή της επεξήγησης που παρέχεται. Οι πάρα πολλές πληροφορίες ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση. 

Η αναλυτική παρουσίαση δεδομένων βοηθά στην κατανοητή και ευανάγνωστη αποτύπωση συσχετίσεων. Ο 
αντίκτυπος της ανάλυσής μας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την οργάνωση, τη σαφήνεια και την αξιοπιστία των 
επιχειρημάτων μας και το σκεπτικό που υπάρχει πίσω από αυτό. 

Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Τα ευρήματά μας θα είναι χρήσιμα μόνο εάν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε και να 
μεταφέρουμε ξεκάθαρα και αποτελεσματικά τα μηνύματά μας. Αυτό απαιτεί κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα 
μηνύματα εκλαμβάνονται από το κοινό και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιορισμούς και αβεβαιότητες στην 
ανάλυσή μας. Όσο πιο προσαρμοσμένο είναι το προϊόν μας στους τελικούς χρήστες σας, τόσο μεγαλύτερο 
αντίκτυπο θα έχει.
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Θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε ποια στοιχεία σχεδίασης είναι πιο αποτελεσματικά σε μια δεδομένη 
κατάσταση. Για παράδειγμα, πότε να χρησιμοποιήσουμε την οπτική ιεραρχία, τη σκίαση φόντου, τις διαβαθμίσεις 
και πώς να ομαδοποιήσουμε παρόμοια στοιχεία.

Μπορούν να επηρεάσουν την οπτική μας αντίληψη, η οποία επιτρέπει στους αναλυτές να κατευθύνουν την 
προσοχή μας σε συγκεκριμένα σημεία εστίασης, να μας κάνουν να αναλάβουμε συγκεκριμένες ενέργειες και να 
δημιουργήσουν αλλαγές συμπεριφοράς.

Μας βοηθούν να σχεδιάσουμε προϊόντα που γίνονται κατανοητά από το κοινό, καλύπτουν τις ανάγκες με τρόπο 
όμορφο, ευχάριστο και διαισθητικό.

Ο εγκέφαλός μας βλέπει έναν σκύλο να περπατά, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο από μια σειρά από κινούμενες κουκκίδες. 
Βλέπουμε τον σκύλο επειδή ο εγκέφαλός μας παίρνει διφορούμενες οπτικές πληροφορίες και τις οργανώνει σε κάτι 
που έχει νόημα για εμάς - κάτι οικείο, τακτοποιημένο, συμμετρικό και κατανοητό. Όταν ξεκινά αυτή η γνωστική 
διαδικασία, το μυαλό μας προσπαθεί ώστε να μπορέσει να κατανοήσει όλα τα στοιχεία ως μεμονωμένα και άσχετα και 
να καταφέρει να δει ολόκληρο το σχήμα ως σύνολο, με αποτέλεσμα να αντιλαμβανόμαστε μορφές και αντικείμενα 
εκεί που στην ουσία δεν υπάρχουν. Πρόκειται για ένα παράδειγμα το οποίο μας δείχνει τις αντιληπτικές διαδικασίες 
που συντελούνται από τον εγκέφαλό μας για να κατανοήσει γρήγορα την πραγματικότητα. 

 Αναφορικά με τις αρχές Gestalt, στη δεκαετία του 1920 μια ομάδα Γερμανών ψυχολόγων ανέπτυξε θεωρίες σχετικά με 
το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Ο θεμελιώδης νόμος που διέπει μια αρχή Gestalt είναι ότι 
τείνουμε να διατάξουμε την εμπειρία μας με τρόπο που είναι τακτικός και αναγνωρίσιμος. Αυτό είναι που μας 
επιτρέπει να δημιουργήσουμε νόημα σε έναν πολύπλοκο και χαοτικό κόσμο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές 
τις αρχές έτσι ώστε να αποδώσουμε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας με τον πλέον κατανοητό 
τρόπο:
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Χρησιμοποιούμε οριζόντιες ετικέτες, είναι πιο εύκολο να το διαβάσει ο χρήστης καθώς δεν χρειάζεται να 
γύρουμε το κεφάλι.

ΠΑΝΤΑ να ξεκινάμε τον άξονα με το 0, γιατί διαφορετικά θα παραμορφωθεί το μήνυμα – κάποιοι το κάνουν 
επίτηδες, αλλά δεν είναι καλή πρακτική και πρέπει να αποφεύγεται!

Χρησιμοποιούμε σταθερά χρώματα – όταν έχουμεπολλά γραφήματα στη δημοσίευσή μας, βεβαιωνόμαστε ότι το 
ίδιο δεδομένο (π.χ μια περιοχή, ηλικία κτλ) αναπαρίσταται με το ίδιο χρώμα σε ολόκληρο το έγγραφο. Επίσης να 
θυμόμαστε ότι περίπου το 5% του πληθυσμού έχει αχρωματοψία, επομένως χρησιμοποιούμε χρώματα μόνο όταν 
είναι απαραίτητο.

Ταξινομούμε τα δεδομένα μας κατάλληλα. συνήθως είτε με αλφαβητική σειρά είτε από το υψηλότερο στο 
χαμηλότερο. Ό,τι κι αν επιλέξουμε, φροντίζουμε να το κάνουμε με συνέπεια σε ολόκληρο το προϊόν.
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Γενικά, τα γραφήματα πίτας δεν συνιστώνται, καθώς δεν είμαστε τόσο καλοί στο να αντιληφθούμε επαρκώς τις 
συσχετίσεις και τις διαφορές σε σύγκριση με τα γραφήματα ράβδου. Ωστόσο, εάν θέλουμε πραγματικά να τα 
χρησιμοποιήσουμε θυμόμαστε να:

•Το γράφημα πίτας δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει περισσότερα από πέντε στοιχεία, προτείνονται 3-4
•Τα δεδομένα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μέρη ενός συνόλου (τα κομμάτια πρέπει να προστεθούν στο 100%).
•Να ξεκινάτε πάντα στο 12:00 
•Θυμηθείτε να ταξινομήσετε σωστά τις φέτες σας, συνιστάται να ξεκινάτε από το υψηλότερο προς το χαμηλότερο
•Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία πίτα. Μόλις χρειαστεί να συγκρίνετε πολλά δεδομένα, τότε η χρήση των 
γραφημάτων πίτας δεν συνίσταται (χρησιμοποιήστε γράφημα ράβδου).

Ο αντίκτυπος της ανάλυσής μας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του  Οργανισμού που 
εκπροσωπούμε, τη σαφήνεια και την αξιοπιστία του επιχειρήματός μας, καθώς και το σκεπτικό μας πίσω από αυτό.

Οι αναλυτές θα πρέπει να αποδίδουν τις αναλύσεις τους με τρόπο που τραβούν την προσοχή, να δομούν το προϊόν έτσι ώστε το 
μήνυμα να εμφανίζεται ευδιάκριτα και να το γράφουν με στυλ απλό, άμεσο, οπτικό και κατανοητό.

Οι περιορισμοί στην ανάλυση και η εμπιστοσύνη στα ευρήματα θα πρέπει να κοινοποιούνται ξεκάθαρα στους τελικούς χρήστες, 
ώστε να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν σωστά τα ευρήματά μας.

Ένα μεγάλο μέρος της παρουσίασης των τελικών ευρημάτων της ανάλυσης διεξάγεται προφορικά δια μέσου συναντήσεων και δια 
ζώσης συζητήσεων. Το κλειδί για επιτυχημένες παρουσιάσεις είναι η σωστή και άρτια προετοιμασία απόδοσης των βασικών 
μηνυμάτων στο κοινό, με στοχευμένο κι κατανοητό τρόπο.

Δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζουμε, δεν διαθέτουμε δεδομένα, δεν έχουμε επαρκή στοιχεία και 
στοιχειοθετημένα επιχειρήματα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προβούμε σε υποθέσεις. Σελίδα 30

Δε διστάζουμε να επικοινωνήσουμε την αβεβαιότητά μας, 
αναφορικά με τα δεδομένα μας:


